بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي
دانشكده بهداشت
قابل توجه شركت كنندگان در آزمون ورودي  MPHسال تحصيلي 6971-79
با سلام و آرزوي موفقيت براي شركت كنندگان محترم در آزمون ورودي MPH

تاريخ برگزاري آزمون :روز شنبه  6936/6/4راس ساعت  61صبح
آدرس محل اجراي آزمون :تهران ،اوين ،ميدان دانشگاه  ،بولوار دانشجو ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت
آدرس محل توزيع كارت  :تهران ،اوين ،ميدان دانشگاه ،بولوار دانشجو ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت و زمان ثبت
نام و توزيع كارت ورود به جلسه در همان روز آزمون از ساعت ساعت  8/91صبح.
شماره هاي تماس يا آدرس سايت اينترنتي جهت كسب اطلاعات بيشتر براي داوطلبان 33123212-14 :
داخلي Bagheri30@yahoo.com 712

وجه ثبت نام  :هفتصدهزار ريال (صرفا جهت شركت در آزمون ورودي)
شماره حساب :حساب جاري شماره  33316619نزد بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كد  636شماره شبا
 IR230131910196000099901603يا پرداخت مستقيم به حسابداري دانشكده و دريافت رسيد.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

الف ـ كپي آخرين حكم كارگزيني (به استثناء دواطلبين آزاد) و تصوير آخرين مدرك تحصيلي الزامي است
ب ـ كليه داوطلبان با دردست داشتن:
 6ـ  9قطعه عكس ( 9×4پشت نويسي شده)
 7ـ كپي شناسنامه
9ـ كپي كارت ملي
4ـ اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي
 5ـ تصوير آخرين حكم كارگزيني (صرفا براي كساني كه از طريق مركز مديريت شبكه معرفي ميشوند)
 6ـ معرفي نامه از طرف مديريت شبكه وزارت بهداشت (صرفا براي كساني كه از طريق مركز مديريت شبكه معرفي
ميشوند)

 2ـ فيش بانكي مبلغ هفتصدهزار ريال بابت حق ثبت نام در آزمون ورودي :حساب جاري مورد اشاره
درآمدهاي غيردرماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نزد بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 8ـ گواهي معافيت يا گذراندن دوره نظام وظيفه (صرفا براي داوطلبان  MPHآزاد)
 3ـ گواهي گذراندن طرح نيروي انساني وزارت بهداشت و يا معافيت از آن (صرفا براي داوطلبان  MPHآزاد)

توضيح اين كه تعيين گرايش ،براساس ضوابط اعلام شده توسط حوزه معاونت بهداشتي وزارت متبوع و در
صورت عدم تكميل ظرفيت هر گرايش درخواستي ،تغيير گرايش براساس درخواست داوطلب و موافقت
مبداء خواهد بود.
با آرزوي موفقيت

