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  به نام خدا

   (MPH)آيين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي 

  ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده

  اتيکل

  ف دورهي تعر- ۱ماده 

 از مقاطع يکيويژه توانمندسازي پزشکان خانواده ) MPH(پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي دوره 
 ي عمومي پزشکيط با داشتن مدرک دکترايشراان واجد ي، که متقاض استي دانشگاهيالت عاليتحص

(MD)موفق به اخذ يي و نهايني در امتحانات تکوي و قبول مربوطهي آموزشي و گذراندن واحدها ،
   . گردنديرشته من يا در  ارشديکارشناسمعادل نامه يگواه

   هدف دوره- ۲ماده 

 يسالمت جمهوره خدمات يارانظام خط اول  که به عنوان پزشکان خانواده در ي پزشکانتوانمندسازي

ص و درمان ي، تشخ جامعه سطح فرد و درسالمت ن، حفظ و ارتقايتام به  خدمت نموده وراني اياسالم
  . بپردازندعي شاي هايماريب

  دانشجورش يط پذيشرا

  رش دانشجويط الزم پذيشرا - ۳ماده 

  ي انقالب فرهنگيعالي مطابق ضوابط شورايت عموميد صالحييتا )۳- ۱

 از (MD) ي عمومي پزشکي در رشته دکترايلينامه فارغ التحصيا گواهياشتن مدرک د )۳- ۲

  يد وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکييدانشگاه ها و مراکز مورد تا

  اني آقاي برايفه عمومي نظام وظيا معافيان خدمت و ي پا کارتداشتن )۳- ۳

 و يت موقت پزشکي معافين دارايطلب باشد و داويم ميت داي به مفهوم معافي کلمه معاف:تبصره

 است در صورت يهيبد. ندي دوره شرکت نماني توانند در اين ميت خود داوطلبيا کفالت، با مسئولي
ص ي جهت ترخيچ گونه تعهدين وزارت هيفه، ايفراخوانده شدن آنان به انجام خدمت نظام  وظ

  .آنان به عهده نخواهد گرفت

 و ي پزشکي تخصصير رشته هاي در سالي نام و در طول تحص هنگام ثبتديداوطلبان نبا  )۳- ۴

PhDل داشته باشندي اشتغال به تحص  
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 به عنوان پزشك سابقه كاركامل  سال سه" مجموعا در هنگام شروع دورهد ي داوطلبان با)۳- ۵

ن پزشکان در هنگام يا. آن بايد به طور مداوم باشديك سال آخر خانواده داشته باشند كه 

  .ندي به عنوان پزشک خانواده خدمت نمادي بال دورهيود به دوره، و در تمام طول تحصدرخواست ور
  .ب منطقه محاسبه خواهد شديزمان خدمت به عنوان پزشک خانواده با احتساب ضر: تبصره

  

 ن خدمت مصوب معاونت سالمتي آموزش حيدوره ها از  ساعت ۳۰حداقل د يداوطلبان با)۳- ۶

   .را گذرانده باشندهاي خدمت  نواده و بستهدر زمينه مديريت پزشك خا
  

  ثبت نام

  زمان ثبت نام - ۴ماده 

 ورماهي در شهري و تخصصي آموزش پزشکيرخانه شورايبا اعالم دبک بار يان هر سال يرش دانشجويپذ

ربط ي ذيور ماه سال مربوطه، به دانشگاه هاي شهر۱۵ت ياز اول لغا  داوطلبان موظفند.صورت خواهد گرفت
 براي اولين دوره در .نديه مدارک الزم اقدام نمايه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، و ارامراجع
  . به صورت آزمايشي بدون رعايت زمانبندي فوق دانشجويان ميتوانند اقدام به ثبت نام نمايند۱۳۸۸سال 

   مکان ثبت نام- ۵ماده 

  .ندي مربوطه مراجعه نماياه علوم پزشک دانشگ آموزشد به اداره کليان جهت ثبت نام بايدانشجو

  مدارک ثبت نام - ۶ماده 

  :ر را به همراه داشته باشنديد مدارک زيان جهت ثبت نام بايدانشجو

   ۶×۴ ي شش قطعه عکس پرسنل-الف

   شناسنامهي از تمام برگ هاي فتوکپي اصل شناسنامه و دو سر-ب

   از آني و دو نسخه فتوکپي اصل کارت مل-ج

   از آنيو دو نسخه فتوکپ) اني آقايبرا(فه يت از خدمت وظيا معافيان ي پا اصل کارت-د

و يا گواهي فراغت از تحصيل ل ي از دانشگاه محل تحصي عمومي پزشکي اصل مدرک دکترا-ه

   از آنيک نسخه فتوکپيو 
در (شاغل به خدمت عنوان پزشک خانواده به از معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه معرفي نامه  -و

  ) ب منطقهي سال با احتساب ضرسهجموع به مدت م

% ۹۰ باالي ،پزشك خانواده اي در اين دوره شركت كند كه معدل پايش در طول سه سال - ز

  .امتياز پايش خواهد بود% ۹۰تداوم حضور در  دوره  آموزشي هم منوط به كسب حداقل . باشد

  ن خدمت مصوب معاونت سالمت ي حي گذراندن آموزش هاي گواه-ح
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د ييه شده مورد تايا صحت مدارک ارايط نبوده و يچنانچه در هر مرحله از دوره معلوم گردد داوطلب واجد شرا
  . شودين رشته محروم مي به مدت دو دوره از شرکت در اشود ميواقع نشود حق ادامه دوره از دانشجو سلب 

آموزش دانشگاه علوم پزشكي  مسئوليت صحت و سقم مدارك تحويل داده شده بر عهده اداره كل :تبصره

  و خدمات بهداشتي درماني خواهد بود

  پس از ثبت نام ر رشتهييت تغي ممنوع- ۷ماده 

ويژه توانمندسازي پزشکان ) MPH(پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي دوره پس از ثبت نام در 
  . باشدير رشته مجاز نمييتغخانواده 

   پس از شروع دوره نقل و انتقال - ۸ماده 

مديريت عالي هاي ديگر پس از شروع دوره تحصيل در دوره پودماني  نقل و انتقال دانشجويان به دانشگاه

مشروط به تداوم خدمات در منطق "  صرفاويژه توانمندسازي پزشکان خانواده) MPH(بهداشت عمومي 
   .مجاز استدا و مقصد هاي مب و با موافقت دانشگاهباشد  با عنوان پزشك خانواده ميدانشگاه مقصد روستائي 

  ادامه تحصيل  - ۹ماده 

و براساس قواعدي كه معاونت  بدون وقفه توانند فارغ التحصيالن اين دوره در صورت تمايل مي :الف

در اين . آزمون ادامه تحصيل دهدبدون " تخصص پزشکي خانواده"در رشته سالمت اعالم خواهد نمود 

ز زمان تحنه و قوانين و مقررات موجود به عنوان بخشي ابر اساس تصميمات هيات ممصورت دوره حاضر 
  .دستياري آنان تلقي خواهد شد

 سال  پس از فارغ ۲پس از  گذراندن حداقل   توانند فارغ التحصيالن اين دوره در صورت تمايل مي :ب

ري و هاي تخصصي مطابق قوانين و مقررات مربوطه پس از شركت در آزمون دستيا رشتهساير در  التحصيلي

 دستياري آنان جزء سنواتدر اين صورت دوره حاضر .  تحصيل دهند مناطق محروم ادامه استفاده از سهميه
  .خواهد شدن محسوب

  

  هاي مجري برنامه دانشگاه: ۱۰ماده 

 راهبري  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور موظف به تشكيل كميته كليه دانشگاه )۱۰- ۱

  .باشند شكل از دو معاونت آموزشي و بهداشتي متشكل از افراد زير مي متپزشكان خانواده

 رئيس –معاون آموزشي دانشگاه   .أ 
 كميته

 دبير –معاون بهداشتي دانشگاه   .ب 
 كميته

 معاون درمان دانشگاه  .ج 

مدير مركز مطالعات و توسعه   .د 
 آموزش علوم پزشكي دانشگاه

 رئيس دانشكده پزشكي  .ه 

 رئيس دانشكده بهداشت  .و 

 دانشكده پزشكيمعاون آموزشي   .ز 



 

٤ 
 

 خانوادهمدير گروه پزشكي   .ح 
 دانشگاه 

 معاون فني مركز بهداشت استان  .ط 

 مدير گروه گسترش شبكه  .ي 

  سه نفر به انتخاب رئيس دانشگاه   .ك 

. هاي مجري موظفند نسبت به تشكيل گروه پزشكي خانواده در اسرع وقت اقدام نمايند دانشگاه )۱۰- ۲
پزشكي اجتماعي، عفوني، داخلي، اطفال، زنان و زايمان، : ملهاي مورد نياز در اين گروه حداقل شا تخصص

مديريت خدمات ، )MD" ترجيحا(هاي مورد نياز شامل اپيدميولوژي  ساير تخصص. باشد روانپزشكي مي
طب سالمندان، طب تسكيني، پزشكي خانواده، اقتصاد سالمت، بهداشتي، دكتراي بهداشت محيط، 

هاي بهداشتي مرتبط به تائيد كميته  آموزش سالمت و ساير رشتهسياستگذاري سالمت، ارتقاي سالمت، 

  . راهبردي پزشك خانواده در وزارت متبوع مي باشد

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه حداقل سه دوره فارغ التحصيل  دانشگاه )۱۰- ۳
 پزشكي و تخصصي وزارت پزشك عمومي داشته اند با ارائه درخواست كتبي به دبيرخانه شوراي آموزش

در استانهائي كه . متبوع و صدور مجوز و اعالم ظرفيت از سوي وزارت متبوع مجري آموزش خواهند بود
گردد شرايط آموزش توسط كميته راهبري پزشكان خانواده بررسي گرديده و دبيرخانه  شرايط فوق احراز نمي

 تشكيل خواهد شد و  راهبري پزشكان خانواده هكميتها  حسب مورد تصميم خواهد گرفت يا در اين دانشگاه

 در دانشگاه مادر نسبت به  راهبري پزشكان خانواده كميتهها از طريق  پزشكان خانواده شاغل در اين دانشگاه
  . ادامه تحصيل اقدام خواهند نمود

تخاب افراد چنانچه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از ظرفيت تعيين شده دانشگاه مجري باشد، ان )۱۰- ۴

 .واجد شرايط بر اساس مصاحبه حضوري توسط كميته راهبري پزشكان خانواده در دانشگاه مبدا خواهد بود
هاي آموزشي و سالمت وزارت  بديهي است تعيين ظرفيت پذيرش داوطلب در هر دانشگاه توسط معاونت

 .متبوع خواهد بود

  شروع دوره

  زمان شروع دوره -۱۱ماده 

 باشند که از اول مهر ماه سال مربوطه، دوره ي موظف ميرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعيه پذيکل

   .ندي را شروع نمايآموزش

   در شروع دورهيت استفاده از مرخصي ممنوع-۱۲ماده 

 به جز موارد بيماري و ي اول مجاز به استفاده از مرخصيك سالان پس از ثبت نام در دوره در يدانشجو
  . باشندي نمبه تشخيص كميسيون پزشكي دانشگاهاضطراري 
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  تيمهلت انصراف بدون محروم -۱۳ماده 

ل ي توانند با اطالع به دانشگاه از ادامه تحصي شروع دوره، ميليان مهرماه سال تحصيان تا پايدانشجو

  .ردي گي به آنان تعلق نميتيراف دهند و محرومصان

  انتخاب و حذف واحد

   انتخاب واحد-۱۴ماده 

ت ي واحد از دروس را با رعا۱۲ و حداکثر ۶ هر ترم حداقل يان موظفند در زمان اعالم شده در ابتدايانشجود
  .ندياز آنها انتخاب نمايشنيپ

  . واحد بالمانع است۶ اخذ کمتر از يليمسال تحصين ني در آخر:تبصره

   حذف و اضافه-۱۵ماده 

 ي که توسط آموزش کل دانشگاه اعالم ميليمسال تحصيان حداکثر تا دو هفته پس از شروع نيدانشجو

ک درس يا يند، ويک درس انتخاب شده را حذف نمايا يند، يگر انتخاب نمايک درس دي توانند يگردد، م
 ۱۲ آنها از ي انتخابيمشروط بر آنکه تعداد واحدها. نديگر جابجا نمايک درس ديانتخاب شده خود را با با 

   .ر نشود واحد کمت۶واحد تجاوز نکند و از 

  

   دانشجويابيارز
  يليشرفت تحصي پيني تکويابي ارزش-۱۶ماده 

ر يج امتحانات غي، و نتايدرسف ي دانشجو درهر درس بر اساس انجام تکاليليشرفت تحصي پيابيارزش

 ۲۰ از ۱۴از يامت در هر درس کسب حداقل ي شرط قبول.ردي گيمسال صورت ميان ني پا  يا كتبي يحضور
   . باشدين درس ماز آ) ۱۰۰ از ۷۰(

 و گروه پزشكي خانواده از طريق شود مي درصد از نمره هر درس به دانشگاه مجري سپرده ۲۵ :۱تبصره

از % ۲۵ .نمايد ها اين بخش از نمره را تعيين و اعالم مي تحانات دانشگاهي ميان ترم و يا تكاليف و پروژهما
به ) تكليف در فيلد(هاي معاونت سالمت   برنامهارتقاي سالمت و سياستگذاري و اپيدميولوژي و نمره دروس

 در آن اجراي برنامه بر اساس عملكرد واقعي فراگير در فيلد سنجش و نمره  ويابد ميانجام پروژه اختصاص 
  . خواهد شدداده

 سواالت آزمون پاياني توسط هيات ممتحنه مركزي وزارت متبوع به صورت متمركز به :۲تبصره

  . ال خواهد گرديدهاي مجري ارس دانشگاه

  يني تکويابيعدم شرکت در ارزش -۱۷ماده 

شركت در  است عدم يهيبد. ندي نماشركت يني تکويابي آزمون ارزشموعد مقرر دران موظفند در يدانشجو
نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد  شود و ي ميدر امتحان تلقر موجه يغبت ي، به مثابه غينيآزمون تکو
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 شود، درس مربوطه حذف ي اداره کل آموزش موجه تلقيبت دانشجو در امتحان از سوي که غيدر صورت. بود
  . گردديم

   اعالم نمرات-۱۸ماده 

.  گردديان حداکثر سه هفته پس از آزمون از طرف اداره کل آموزش دانشگاه اعالم مينمرات دانشجو
م ي به اداره کل آموزش دانشگاه تسل توانند اعتراض خود را کتبايج ميان تا سه روز پس از اعالم نتايدانشجو

  .ر استيير قابل تغي غيي شود و نمرات نهاي ميدگياعتراضات حداکثر در مدت دو هفته رس. ندينما

   دروس مردود-۱۹ماده 

 ملزم به تکرار آن ن فرصت ممکنياولدر   دروس مردود شوندک ازي هر يني تکويابي ارزش که دريانيدانشجو

 در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ي و رديه دروس اعم از قبوليرات کلمع الوصف نم. درس هستند
    . گردديمعدل لحاظ م

   معدل نمرات-۲۰ماده 

 در هرترم و ثبت نام ي قبولي گردد، مع الوصف براي ثبت ميمعدل هر ترم دانشجو محاسبه و در پرونده و
  .وجود ندارد) ثبت نام مشروط(در ترم بعد شرط معدل 

  يينها يابي ارزش-۲۱ماده 

ن ي در ايقبول.  گرددي برگزار ميضور تمام دروس دوره بصورت حي از محتوايي آزمون نها،ان دورهيدر پا 
، توسط يي در هر نوبت از آزمون نهايآستانه قبول.  شودي محسوب ميليآزمون از شروط فارغ التحص

  . گرددين ميي تعي و تخصصي آموزش پزشکيرخانه شورايدب

  مهنا انيپا
  اننامهيه پاي ته-۲۲ماده 

نه مربوط به يک زمي آن دانشجو موظف است در ي است که طين بخش دوره آموزشينامه آخر انيه پايته
 كميته راهبري پزشكي .ق بپردازديبه تحقو مشاوران ر نظر استاد راهنما يسالمت جامعه تحت پوشش خود ز

 را  در منطقه تحت پوشش دانشگاهلويت دارخانواده دانشگاه موظف است موضوعات حائز اهميت و او

  مشخص نمايد

  يلي تحصيمرخص
  يلي تحصيط مرخصيشرا - ۲۳ ماده

 جزء حداکثر يلي تحصيمدت مرخص.  استفاده کنديلي تحصيمسال مرخصي تواند حداکثر از دو نيدانشجو م

  . شوديل دانشجو محسوب ميمدت مجاز تحص

  يلي تحصي مرخصي تقاضا-۲۴ماده 

مسال، توسط ي هر نيسي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويد به صورت کتبي بايلي تحصيص مرخيتقاضا
  .دانشجو به اداره کل آموزش دانشگاه ارسال گردد

  



 

٧ 
 

  يليفارغ التحص
  يليط فارغ التحصي شرا- ۲۵ ماده

 ي، و قبولاننامهياز الزم از پاي، کسب امتي دروس نظريني تکوي هايابيت در ارزشيان به شرط موفقيدانشجو
 گواهي پايان دوره به . شونديل محسوب مي گردد، فارغ التحصيان دوره برگزار مي که در پاييدر آزمون نها

در به عنوان پزشك خانواده التحصيلي   سال پس از فارغ۲حداقل شرطي صادر و ارائه خواهد شد كه فرد 
 . باشد دهكار داادامه وزارت متبوع اي مورد تائيد معاونت سالمت  مناطق محروم با رعايت ضريب منطقه

  لي طول مدت تحص-۲۶ماده 

ل ين فرصت فارغ التحصيکه دانشجو نتواند در ايدر صورت.  سال است۵ل در دوره يحداکثر مدت مجاز تحص
  . شوديل محروم ميگردد، از ادامه تحص

  بازنگري آئين نامه: ۲۷ماده 

 و در سالهاي تحصيلي بعدي با در نظر گرفتن شرايط  معتبر بوده۸۸-۸۹اين آئين نامه براي سال تحصيلي 
  .بازنگري خواهد شد

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  



 

٨ 
 

  به نام خدا

  (MPH)دستورالعمل اجرائي دوره  پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي 

  ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده

  )هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وظايف دانشگاه(

  
 ) آئين نامه١٠ ماده ١٠-١مطابق بند (ته راهبري در دانشگاه تشكيل كمي .١

 ) آئين نامه١٠ ماده ١٠-٢ مطابق بند  -حداقل به شكل مجازي(تشكيل گروه پزشكي خانواده  .٢

 الزم به ذكر اسـت در ايـن         )بهداشتي دانشگاه / آئين نامه توسط معاونت سالمت     ٣مطابق  ماده    (انتخاب فراگيران    .٣
  آئين نامـه ١٠ ماده ١٠-٤بند  در صورت تقاضاي بيشتر از ظرفيت مطابق    .فر خواهد بود  ن۲۵دوره ظرفيت پذيرش    

 .اقدام گردد

 ٢٧/١١/١٣٨٨ تا تاريخ ثبت نام افراد معرفي شده و ارائه ليست به دانشكده پزشكي .٤

در دانشكده پزشكي با حضور معاون آموزش باليني دانـشكده پزشـكي، مـدير    تشكيل جلسه هماهنگي و توجيهي   .٥
 در   ركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، مديرگروه پزشكي اجتماعي، معـاون فنـي معاونـت بهداشـتي                   م

 و انجام اقدامات زير در جلسه توجيهي  ١٣٨٨تاريخ اول اسفند 

a.  معرفي دوره و نحوه اجراي آن 

b. اي و نهائي هاي دوره معرفي نحوه ارزشيابي  

c.  معرفيFocal Pointاز گـروه  “ ترجيحا(الت  و سواالت احتمالي فراگيران  براي پاسخگوئي به اشكا
  )، وب سايتEmail تلفن مستقيم، موبايل، –پزشكي اجتماعي 

d.  جلسه۳ تا ۲(تعيين جدول زمانبندي جلسات حضوري رفع اشكال (  

e. ها و محتواي آموزشي توزيع بسته  

 تشكيل جلسات برنامه ريزي در گروه پزشكي اجتماعي و تقسيم كار .٦

 هاي آموزشي و سالمت وزارت متبوع   به معاونتFocal Pointكار و معرفي يك نفر اعالم شروع  .٧

ها در تاريخ اول و دوم اسـفند مـاه            ارائه گزارش پيشرفت و مشكالت اجرائي در همايش معاونين آموزشي دانشگاه           .٨
۱۳۸۸ 

  ۱۳۸۹ارائه گزارش كار از دانشگاه به وزارت متبوع در پايان مرداد ماه  .۹


