
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  MPH اهداف و رسالت دوره

 

تربیت افرادی است که قادر  MPHین اساس رسالت دوره  است بر اMPHوانمند کردن افراد جهت ارتقا سالمت در جامعه هدف اصلی دوره  ت

باشند سالمت و عوامل موثر بر آن را به خوبی بشناسند و باکنترل موثر این عوامل سالمت جامعه را به نحو مطلوب بهبود بخشند و بتوانند  

 .عه پیاده کنندرابطه بین تئوری و عمل ، مردم وسیاستگزاران ، تحقیقات نظری و واقعیت های را در صحنه جام

 

 شرایط ورود : 

در هر سال به دانشگاه های سراسر   که    ) حضوری و پودمانی ( بر اساس دستور العمل وزارت بهداشت  MPHشرایط ورود به دوره   -1

متقاضیان پس از شرکت در آزمون ورودی و گرفتن حد نصاب نمره می توانند در دوره    کشور ارسال می شود ، تعیین می گردد. 

MPH  . شرکت نمایند 

به دانشکده بهداشت  دانشجویان دانشکده پزشکی که استعداد درخشان هستند از طریق مصاحبه و معرفی از مرکز استعداد درخشان   -2

 ( . MD- MPHمعرفی میشوند )

 :نظام آموزشی

بر مبنای نظام واحدی است که در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحده ای آن درس سنجیده و   MPH)آموزش در دوره  

 قبولی و عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می شود . ( 

 . ساعت در طول یک نیمسال تدریس می شود 34ساعت و به صورت عملی  17هر واحد درسی به صورت نظری 

 ساعت می باشد .(  51) کارآموزی به میزان  

 مدت آموزش: 

هفته و   17حضوری مانند کارشناسی ارشد    MPHال آموزشی می باشد . مدت آموزش در دانشجویان  هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمس

 پودمانی به صورت یک هفته در هر ماه در طول نیمسال می باشد .  MPHبرای دانشجویان 

 تعداد واحد: 

 واحد است .  MD-MPH 36واحد و در   34پودمانی و حضوری  MPHتعداد کل واحدهای دوره 

 واحد درسی می باشد.  MD-MPH 6واحد و در  4)پودمانی و حضوری (   MPHتعداد واحد پایان نامه در دوره 

حضوری در هر نیمسال   MPHواحد درسی و دانشجوی    8تا    6موظف است در هر نیمسال بین    MD- MPHپودمانی و  MPHدانشجوی دوره  

با    ،   واحد درسی باقی داشته باشد . در موارد استثنا  6واحد درسی  که گروه ارائه داده است را انتخاب نماید مگر آنکه کمتر از    14تا    8بین  

 واحد درسی را اخد نماید.  16و موافقت شورای آموزشی دانشکده می تواند پس از اخذ مجوز از دانشگاه حداکثر گروه  پیشنهاد 

 واحد درسی بال مانع است .  6در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو با کمتر از 

 احد ارائه می شود. و 2در صورت درخواست نیمسال تابستان فقط درس کارآموزی به میزان 



 

 کارآموزی 

حضوری پس از نیمسال دوم و قبل از اخذ    MPHپودمانی پس از نیمسال چهارم و برای دانشجویان     MPHواحد کارآموزی برای دانشجویان  

 نمره درس کارآموزی که در دانشکده پزشکی گذرانده اند کفایت می کند . MD-MPHواحد پایان نامه می باشد. در خصوص دانشجویان 

شد که در  واحد درسی است که شامل دو بخش می باشد: بخش اول شرکت در کارگاه های توانمند سازی دانشجویان می با  2کارآموزی  

انتهای کارگاه آزمون گرفته می شود و نمرات توسط استاد مربوطه به آموزش ارسال می گردد. بخش دوم شامل بخشی از کار پروپوزال می  

 آموزش ارسال می گردد.  اداره  باشد که استاد راهنما برای دانشجو تعیین می کند و نمره آن به

 دانشجو نیز می باشد . استاد کارآموزی ، استاد راهنمای پروپوزال 

 . میانگین نمرات ارسالی از اساتید ) کارگاه و استاد راهنما ( توسط واحد آموزش به عنوان نمره کارآموزی در کارنامه دانشجو درج می گردد

از گر ارائه گواهی از طرف دانشجو مبنی بر گذراندن کارگاه توانمند سازی می بایستی استاد کارگاه مربوطه پس  از در صورت  فتن آزمون 

 دانشجو مدرک وی را تایید و به  واحد آموزش اعالم نماید.  

در انتهای کارگاه های توانمند سازی به دانشجویان و اساتید برگزاری کارگاه از طرف معاون آموزشی دانشکده گواهی شرکت و تدریس کارگاه  

 ارائه می گردد. 

 حضور و غیاب: 

دانشجو در هر    موجه  در تمام جلسات درس الزامی است و ساعات غیبت   MD-MPHحضوری و  پودمانی ،      MPHدانشجویان  کلیه  حضور  

از مجموع ساعات آن دزس نباید تجاوز کند در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب    17/2و عملی از    4/ 17درس نظری از  

 به صورت هفتگی در هر ماه برگزار می گردد.    پودمانی  MPHکالس دانشجویان   می شود . 

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس ، بیش از میزان تعیین شده باشد ولی غیبت او از نظر دانشکده و شورای آموزشی موجه تشخیص 

د درسی برای  واح  6حضوری و    MPHواحد درسی برای دانشجویان    8داده شود آن درس حذف می شود . در این صورت رعایت حداقل  

در هر نیمسال الزامی نیست و نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی   MD-MPHپودمانی و   MPHدانشجویان  

 دانشجو محسوب می شود . 

 غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در آن درس است و غیبت موجه در امتحان درس موجب حذف درس می شود 

. در این صورت رعایت حداقل واحد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو  بر اساس مقررات(     )

 محسوب می شود . 

   تشخیص موجه بودن غیبت در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشکده می باشد. 

 ارزشیابی:

 چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را تکرار نماید.است و  20از  14حداقل نمره قبولی در هر درس 

مردود شود ، در صورت تایید گروه آموزشی می تواند از جدول دروس اختصاصی در برنامه  اختیاری  اگر دانشجویی در یک درس اختصاصی  

م از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه آموزشی مصوب درس دیگری را انتخاب نماید. در این صورت نمرات کلیه دروس اع 

 میانگین مربوط و میانگین کل منظور می شود.



درس موکول به فعالیت هایی باشد که با تشخیص استاد مربوطه انجام آن در طول یک نیمسال   یکدر مواردی که ارزشیابی دانشجو در  

م اعالم می شود . در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان سال  تحصیلی ممکن نباشد نمره دانشجو در آن درس ناتما

  تحصیلی بعد ، توسط استاد مربوطه به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود . در غیر این صورت با اعالم دانشکده درس توسط دانشگاه 

 خواهد بود که دانشجو واحد را اخد نموده است. حذف خواهد شد . بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی 

. در غیر این صورت دانشگاه به دانشجو اخطار   ) مشروط(کمتر باشد  14میانگین نمرات دروس دانشجو ، در هر نیمسال تحصیلی ، نباید از  

 احد ها می تواند اخذ واحد نماید. می دهدولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی، در محدوده حد نصاب و

 MPHباشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره    14اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از  

 محروم می شود. 

واحد برای دانشجویان   8و    MD-MPH  واحد برای دانشجویان پودمانی و   6نیمسال هایی که تعداد واحد های اخذ شده کمتر از حد نصاب)  

 جزو نیمسال های مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.  14میانگین کمتر از  حضوری( باشد در صورت کسب

 طول دوره :

ر طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در دوره و هم چنین پایان نامه را بر اساس مقررات مربوطه به اتمام برساند . حداکث

نیمسال   MD- MPH  5  حداکثر مدت تحصیل آموزشینیمسال و  6حضوری    MPHنیمسال و    6پودمانی MPHمدت مجاز تحصیل در دوره  

پزشکی می باشد . چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل بق مقررات دانشکده  اط و م

 و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود . 

آموزشی دانشکده حداکثر دو شورای  گروه و  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می تواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما و تایید

 نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید. 

 انتخاب واحد : 

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند برای ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نماید  

. عدم مراجعه دانشجو جهت نام نویسی برای یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو از ادامه تحصیل 

ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دالیل آن را حداکثر یکماه قبل از پایان همان  در موارد استثنایی که دانشجو    محروم می گردد. 

نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،  

 و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود. بمحسو آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی

 تطبیق درس : 

 پذیرش واحد های درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز شرایط ذیل است : 

 %80محتوای دروس گذرانده شده با دروس مورد تقاضا جهت جایگزینی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه و استاد درس ، باید   •

) واحد آموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسترش وزرات بهداشت درمان و آموزش . ته باشد  اشتراک محتوایی داش

 پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .(

 کمتر نباشد .  14نمره هر یک از درس ها از  •

واحد اخذ    در دانشکده    ، دانشجو می بایست از دروس اختصاصی اختیاری ارائه شده  تطبیق داده شده    به تعداد واحد های درس •

 نماید. 



 

 

 مرخصی تحصیلی: 

 می تواند حداکثر برای یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید .  MPHدانشجوی دوره 

پیشنهاد دانشکده تصمیم گیری بر عهده شورای تحصیالت صی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست . در موارد استثنایی با  خاخذ مر

 تکمیلی دانشگاه می باشد . 

 مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

 : تقاضای مرخصی  

ش دانشگاه  تقاضای مرخصی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموز

تسلیم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت 

با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابالغ نماید. موافقت دانشگاه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد 

 عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو می باشد .  و

حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به  

ت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی  تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صور

تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجو به عهده شورای آموزشی 

 دانشگاه است . 

ابط و مقررات از یک  دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ، در صورت بارداری می توانند با رعایت سایر ضو

 نیمسال مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند . 

دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه رسیده باشد ، می توانند از حداکثر 

 ر سنوات استفاده نمایند . یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب د

 انصراف از تحصیل: 

  دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خودرا کتبا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده نماید، این 

تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . و آن نیمسال دانشجو مجاز است فقط یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی  

جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود . پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل 

 وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

دات قانونی دوران تحصیل خود هسوابق تحصیلی خود را دریافت کند موظف است به کلیه تع  دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد

 عمل نماید. 

 پایان نامه : 

است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما ، به   MPHاز دوره  یپایان نامه بخش

 تحقیق و تتبع بپردازد.



مشخص دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما  

 نماید و به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند . 

 مرتبه حداقل استادیاری تعیین می گردد.  اه با گ استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت مدیر گروه ، از اعضای هیات علمی دانش

 در موارد خاص در صورت ضرورت به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شورای دانشکده ، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاری ، خارج 

 از دانشگاه بالمانع است.

استاد راهنما داشته باشند    2اصی را بگذرانند می بایستی  پودمانی  که بنابر گرایش باید در دانشکده دیگری دروس اختص  MPHدانشجویان

-MDاستاد راهنمای اول از دانشکده ای که مربوط به گرایش آنها هست و استاد راهنمای دوم از  دانشکده بهداشت می باشد . دانشجویان  

MPH    استاد  و     بهداشتاز دانشکده    راهنمای اول  استاد  استاد راهنما)    2هم که دارای یک پایان نامه به صورت مشترک می باشند بایستی

 ( داشته باشند .   پزشکیاز دانشکده  راهنمای دوم 

  به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه یک یا دونفر از اعضای هیات علمی و یا از صاحب نظران و محققان برجسته ، مرتبط با موضوع پایان

 ند . نامه می توانند به عنوان استاد مشاور تعیین شو

 مشاور داشته باشد.  2استاد راهنما و یک مشاور و یا یک استاد راهنما و  2)پودمانی ، حضوری ( می تواندMPHهر دانشجوی 

 :   طرح پیشنهادیثبت  

ده و  پس از تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و استاد مشاور ، دانشجو می بایستی فرم ثبت عنوان پروپوزال را به تایید اساتید مربوطه رسان

 نسخه نهایی را به آموزش دانشکده تحویل دهد .  

پس از اعمال نظر استاد داور و مدیر گروه در  پروپزوال دانشجو نسبت به موضوع و با نظر مدیر گروه دوره  برای داوری ارسال می گردد .  

 شواری آموزشی دانشکده مطرح و تصویب می گردد. 

 ارزشیابی پایان نامه : 

استاد داور که به عنوان ناظر با حق یک  و  ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد مشاور  

 پیشنهاد گروه صورت می گیرد .رای به 

 تمامی موارد ذیل کامال انجام شده باشد :  دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه می باشد که  

   باشد . کلیه واحد های آموزشی خود را با موفقیت گذرانده  •

   به دانشکده اعالم شده باشد.تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی  •

 ماه گذشته باشد .  4ان دفاع از زمان ثبت پروپوزال وی تا زم •

( انگلیسی یا فارسی در مجله علمی پژوهشی  که به تایید معاون manuoscrip( مقاله به همراه پرینت متن مقاله )submit)  ارسال •

  ( در مجله علمی پژوهشی accept) یا پذیرشو در صورت چاپ    18آموزشی یا مدیرگروه رسیده باشد . که در این صورت نمره نهایی از  

 لحاظ می گردد.  20نمره نهایی از 

 شود .  نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می



دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تازمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است طبق تقویم دانشگاهی درنیمسال های بعد نیز برای  

و در  آن ثبت نام و انتخاب واحد نماید . در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی که دفاع انجام داده در کارنامه وارد میشود  

 میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد. 

،غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز   در صورتی که پایان نامه ، از نظر هیات داوران  

وران تعیین می کند از آن دفاع نماید . دانشجویی که در تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات دا

 حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند . 

 انتقال و تغییر رشته  

 ممنوع است . MPHانتقال و تغییر رشته در دوره 

ند در صورتی که دانشگاه دیگری آن درس از دروس در یک زمان معین در دانشگاه مبدا ممکن نباشد دانشجو می توادر صورتی که ارائه برخی  

اید  را با تعداد واحد و سرفصل مشابه ارائه دهد می تواند آن درس را با موافقت مدیر گروه و تایید شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه اخذ نم 

این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است و تعداد واحد های درسی دانشجوی مهمان در یک  و به صورت مهمان بگذراند .در

 دانشگاه نباید از نصف واحدهای آموزشی دوره تجاوز نماید. 

 فراغت از تحصیل 

 حروم میشود .م MPHکمتر باشد . در غیر اینصورت از دریافت مدرک   14میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 

کمتر باشد ، در صورتی که حداکثر   14درسی دوره و قبولی پایان نامه ، میانگین کل نمرات او از  دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای  

واحد برای   8حضوری و تا  MPHواحد از دروس اختصاصی برای دانشجویان   14مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ، می تواند تا 

گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار نماید و در صورت جبران کمبود   14پودمانی که در آنها نمره کمتر از    MPHدانشجویان  

ت ، میانگین کل  میانگین کل فارغ التحصیل شود . دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند یا علیرغم استفاده از این فرص

 خود را جبران ننماید از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی نماید. 

 

 

 

 

 


