برنامه زمان بندي ثبت نام و شركت در آزمون و مدارك مورد نياز براي MPH

الف) مهلت اعلام اسامي به معاونت بهداشت وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر براي ثبت نام دهم مرداد ماه مي باشد.
ب) آدرس محل توزيع كارت و اجراي آزمون:
 -1براي متقاضيان دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران ثبت نام  ،دريافت كارت و اجراي آزمون در دانشگاه علوم پزشكي
تهران (به آدرس ذيل) صورت خواهد پذيرفت.
دانشگاه علوم پزشكي تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان پورسينا -دانشكده پزشكي -سالن شهدا

 -2براي متقاضيان دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران ثبت نام  ،دريافت كارت و اجراي آزمون در دانشگاه علوم
پزشكي ايران (به آدرس ذيل) صورت خواهد پذيرفت.
تهران -بزرگراه شهيد همت -جنب برج ميلاد -دانشگاه علوم پزشكي ايران

 -3براي متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي ثبت نام ،دريافت كارت و اجراي
آزمون در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي (به آدرس ذيل) صورت خواهد پذيرفت.

تهران :اوين -ميدان دانشگاه بولوار دانشجو -دانشگاه شهيد بهشتي -دانشكده بهداشت
 -4براي متقاضيان دانشگاه هاي علوم پزشكي قزوين ثبت نام ،دريافت كارت و اجراي آزمون در دانشكده بهداشت

دانشگاه علوم پزشكي قزوين ( به آدرس ذيل ) صورت خواهد پذيرفت.
قزوين :بلوار شهيد باهنر -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 -5براي متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي همدان ثبت نام ،دريافت كارت و اجراي آزمون در دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي همدان به آدرس ذيل صورت خواهد پذيرفت.
آدرس محل اجراي آزمون :همدان ،بلوار شهيد فهميده ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،دانشكده بهداشت
آدرس محل توزيع كارت :همدان ،بلوار شهيد فهميده ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،دانشكده بهداشت ،مديريت تحصيلات
تكميلي

 -6براي متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي تبريز ثبت نام ،دريافت كارت و اجراي آزمون در دانشكده مديريت و اطلاع
رساني پزشكي تبريز به آدرس ذيل صورت خواهد پذيرفت.
ي/متفرقه78/

تبريز -خيابان دانشگاه -جنب مركز آموزشي درماني شهيد مدني -دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي  -كد پستي
5565665655

 -7براي متقاضيان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ثبت نام و دريافت كارت و اجراي آزمون در آدرس
ذيل صورت خواهد پذيرفت.
اوين  .بلوار دانشجو  .خيابان كودكيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

ج) زمان انجام آزمون كتبي بر اساس توافق با دانشگاه هاي مجري روز شنبه چهارم شهريور مي باشد.
تذكر بسيار مهم
نقص در ارسال مدارك به وزارتخانه ،ارسال اسامي و مدارك پس از تاريخ دهم مرداد ماه و معرفي افراد غير مرتبط و نقص
در تحويل مدارك در هنگام ثبت نام سبب حذف افراد خواهد گرديد.

د) از آنجا كه آزمون ها به صورت غيرمتمركز و براساس سئوال هاي طراحي شده در هر حوزه محل امتحان صورت
مي پذيرد لذا داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاع از جزئيات آزمون ومراجع براي مطالعه و ساير سئوالات
پيرامون ثبت نام ،زمان و نحوه دريافت كارت ورود به آزمون و  ...با دانشگاه هاي مربوطه تماس حاصل نمايند.
هـ) شماره هاي تماس جهت كسب هر گونه اطلاعات بيشتر به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي:

 221 -22342233و 22342232 – 31داخلي ( 271آقاي باقري)

 دانشگاه علوم پزشكي همدان:

231 -34432482يا 231-42013217

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين:

 22344448221-0داخلي 4717

 دانشگاه علوم پزشكي تهران:

221-32244234

 دانشگاه علوم پزشكي ايران:

 38723800خانم خورشيدي

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

231 – 44402221

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

22132203

آدرس سايت اينترنتي دانشگاه ايران جهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان:

www.soh.iums.ac.ir
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آدرس سايت اينترنتي دانشگاه شهيد بهشتي جهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان:
http://ph.sbmu.ac.ir
آدرس سايت اينترنتي دانشگاه قزوين جهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان:

http://vce.qums.ac.ir

http://sph.qums.ac.ir

آدرس سايت اينترنتي دانشگاه همدان جهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان:

http://sph.umsha.ac.ir
آدرس سايت اينترنتي دانشگاه تبريزجهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان

http://mmi.tbzmed.ac.ir/
آدرس سايت اينترنتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي جهت كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان

www.uswr.ac.ir

و) جهت ثبت نام مي بايست مبلغ 700/000ريال به شماره حساب هاي ذيل كه از سوي دانشگاه هاي مجري برنامه
 MPHاعلام گرديده واريز گردد.
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي :حساب  22221824نزد بانك
رفاه -شعبه دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي كد  128شماره شبا

 IR230131910196000099901603يا

پرداخت مستقيم به حسابداري دانشكده و دريافت رسيد.
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي قزوين :شماره حساب  07831143بانك
رفاه شعبه علوم پزشكي قزوين
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي تهران :شماره حساب  2781222/32 :با كد
شناسه  21/22حساب درآمد هاي غير درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران بانك ملت شعبه هجرت قابل واريز
درتمام شعب بانك ملت
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي ايران :شماره حساب  01722238/48به نام
معاون آموزشي دانشگاه  -بانك ملت شعبه هجرت
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي همدان :حساب جاري  2173280707222به
نام درآمد اختصاصي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان نزد بانك ملي شعبه مهديه همدان به
شناسه 141222218412222واريز گردد.
 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشكي تبريز 2173122021224 :بانك ملي  /تمركز
درآمد دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
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 براي متقاضيان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي :شماره حساب  :شماره شبا :
 IR 601011110110100918111089شناسه 860100980001018111111109080111 :
ز) زمان توزيع كارت در دانشگاه هاي مجري به شرح ذيل خواهد بود :
توزيع كارت براي كليه دانشگاه هاي مجري ساعت  3صبح روز شنبه  3شهريور(روز آزمون) خواهد بود
جهت كسب هرگونه اطلاعات بيشتر در زمينه توزيع كارت با دانشگاه تماس حاصل فرماييد.
ح )مراجع براي مطالعه:
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجع براي آزمون كتبي شامل:
 آمار زيستي دكتر محمد  0فصل اول-

اپيدميولوژي گورديس ترجمه دكتر صباغيان و دكتر هلاكويي

-

كتاب جامع بهداشت عمومي تاليف دكتر حاتمي و همكاران

-

مسائل جاري بهداشتي كشور

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منابع براي آزمون ورودي :مباحثي از كتاب جامع بهداشت عمومي،

ويراست سوم طبق جدول زير ،در آدرس:
https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm
https://sites.google.com/site/drhatamilibrary/
https://sites.google.com/site/persiantextbookofpublichealth/textbook-of-publichealth/public_health_index1-htm
عنوان مبحث
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كليات بهداشت عمومي و تاريخچه آن

1-14

آموزش بهداشت

223-221

كليات بهداشت محيط

203-272

كليات بهداشت حرفهاي

033-004

مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان

732-707

مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي

770-321

مباني و اصول اپيدميولوژي

322-371

اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي

1132-1182

مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث

1382-1377

ايمنسازي در جمهوري اسلامي(تغييرات جديد بر اساس دفترچه

1373-1020

واكسيناسيون سال )1423
بهداشت سالمندان

1348-1324

بهداشت روان

1228-1217

ديدگاههاي بهداشتي در سند چشم انداز بيست ساله كشور

2143-2101

معنويت و سلامت (جزو مباحث جديد ويراست سال  1422كتاب است.

2407-2470

ضمنا نيازي به حفظ آيات مندرج در اين مبحث نميباشد)

توضيح اينكه خريد كتاب جامع بهداشت عمومي ،الزامي نبوده و داوطلبان ميتوانند نسخه الكترونيك كتاب و ازجمله مباحث مرتبط با آزمون را بدون
هيچگونه محدوديتي از

سايت اينترنتي دانشكده بهداشت در يكي از آدرسهاي فوق ،مطالعه و حتي به رايانههاي شخصي خود ،منتقل نمايند.

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي قزوين مراجع براي آزمون كتبي شامل:

زبان انگليسي عمومي ،آمار زيستي و شاخصهاي بهداشتي ،درسنامه بهداشت و پزشكي اجتماعي جلد 1و2
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي همدان مراجع براي آزمون كتبي شامل
 -1كتاب درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي -مولفان جي اي پارك و ك پارك ،ترجمه دكتر حسين شجاعي تهراني –
دكتر حسين ملك افضلي ،آخرين ويرايش :جلد دوم :كليات خدمات بهداشتي و جلد سوم (با تاكيد بر فصول بهداشت
محيط ،تغذيه و بهداشت)
 -2كتاب جامع بهداشت عمومي دوره سه جلدي ،تاليف دكتر حسين حاتمي و همكاران ،آخرين چاپ.
فصل (1گفتار هاي 1و ---)2فصل( 2گفتار هاي  ---)1-7فصل (4گفتارهاي )1-4
فصل( 3گفتار هاي  ---)1-0فصل( 0گفتار هاي  ---)1،2،0فصل( 8گفتار هاي )1-3
فصول  7و  3و 2و12كامل --فصل( 11گفتار هاي ---)17 ،18 ،10 ،4، 1فصول 14و 13كامل
 -4اپيدميولوژي لئون گورديس ،ترجمه دكتر كورش هلاكوئي
 -3كتاب روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي تاليف آقاي دكتر كاظم محمد ( 3فصل اول)
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي ايران مراجع براي آزمون كتبي شامل:

سوالات آمار در سطح كتاب روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي تاليف آقاي دكتر محمد و كتاب جامع بهداشت
عمومي جلد 1و2و 4به جز فصول(  14 ،12 ،7 ،8 ،2و  )13دكتر حسين حاتمي و همكاران  ،انتشارات ارجمند قابل
دسترسي سايت  www.soh.iums.ac.irدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران (معاونت پژوهشي -كتابخانه)
سوالات زبان در سطح زبان عمومي
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكي تبريز مراجع براي آزمون كتبي شامل:
كتاب جامع بهداشت عمومي شامل فصول تعيين شده زير:
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فصل اول :گذار سلامت ،فصل سوم :نقش سازمان هاي فراملي در توسعه سلامت ،فصل هفتم :مديريت برنامه هاي
تندرستي ،فصل هشتم :اقتصاد بهداشت ،فصل نهم :اصلاح بخش بهداشت ،فصل دهم :مديريت كيفيت و هزينه ،فصل
يازدهم :كليات اپيدميولوژي ،فصل هفدهم :سطوح پيشگيري ،فصل سي و نه :سوانح و حوادث ،فصل هفتاد و چهار :عوامل
اجتماعي سلامت
مديريت بهداشت و درمان ،تاليف سعيد آصف زاده ،عزيز رضاپور
روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي  -نويسندگان :كاظم محمد ،حسين ملكافضلي ،وارتگس نهاپتيان
طبق اعلام دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مراجع براي آزمون كتبي شاملموارد ذيل مي باشد:
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
مولفان  :جی ای پارک و ک.پارک
ترجمه  :دکتر حسین شجاعی تهرانی
جلد اول  :اصول و روشهای اپیدمیولوژی ،جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی
جلد دوم  :کلیات خدمات بهداشتی
جلد چهارم :بیماریهای مزمن غیر واگیر و بیماریهای واگیر شایع  :بخش بیماریهای مزمن غیر واگیر مطالعه شود
کتاب جامع بهداشت عمومی
دکتر حسین حاتمی و همکاران  ،نسخه 5831
جلد سوم  :فصل  ، 55گفتار  15بهداشت سالمندان از صفحه  5381تا 5318مطالعه شود.
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