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  به نام خدا

   (MPH)آيين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي 

  ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده

  اتيکل

  ف دورهيتعر - ۱ماده 

از مقاطع  يکيويژه توانمندسازي پزشکان خانواده ) MPH(پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي دوره 

 يعموم يپزشک يط با داشتن مدرک دکترايان واجد شراي، که متقاضاست يدانشگاه يالت عاليتحص

(MD) موفق به اخذ ييو نها ينيدر امتحانات تکو يو قبول مربوطه يآموزش يو گذراندن واحدها ،

   .گردند يرشته من يادر  مربوطهنامه يگواه

  هدف دوره - ۲ماده 

 يسالمت جمهوره خدمات يارانظام خط اول که به عنوان پزشکان خانواده در  يپزشکان توانمندسازي

ص و درمان ي، تشخجامعه سطح فرد و در سالمت ن، حفظ و ارتقايتامبه  خدمت نموده و رانيا ياسالم

  .بپردازند عيشا يها يماريب

  دانشجورش يط پذيشرا

  رش دانشجويپذط الزم يشرا - ۳ماده 

  يانقالب فرهنگ يعاليمطابق ضوابط شورا يت عموميد صالحييتا )۳- ۱

از  (MD) يعموم يپزشک يدر رشته دکترا يلينامه فارغ التحصيا گواهيداشتن مدرک  )۳- ۲

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

  انيآقا يبرا يفه عمومينظام وظ يا معافيان خدمت و يپا کارت داشتن )۳- ۳

و  يت موقت پزشکيمعاف ين دارايباشد و داوطلب يم ميت دايبه مفهوم معاف يکلمه معاف :تبصره

است در صورت  يهيبد. نديدوره شرکت نما نيتوانند در ا ين ميت خود داوطلبيا کفالت، با مسئولي
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ص يجهت ترخ يچ گونه تعهديه ن وزارتيفه، ايفراخوانده شدن آنان به انجام خدمت نظام  وظ

  .آنان به عهده نخواهد گرفت

و  يپزشک يتخصص ير رشته هايدر سا ليهنگام ثبت نام و در طول تحص ديداوطلبان نبا  )۳- ۴

PhD ل داشته باشندياشتغال به تحص  

به عنوان پزشك خانواده  سابقه كار حداقل از يك سال قبل تا زمان ثبت نام،د يداوطلبان با )۳- ۵

  .داشته باشندرا به شكل مستمر 

اي مندرج در دستورالعمل  ب منطقهيزمان خدمت به عنوان پزشک خانواده با احتساب ضر: تبصره

  .محاسبه خواهد شد پزشك خانواده ابالغ شده توسط معاونت بهداشتي

  

ن خدمت مصوب معاونت يآموزش ح يدوره هااز  ساعت  ۳۰حداقل د يداوطلبان با)۳- ۶

   .را گذرانده باشندهاي خدمت  در زمينه مديريت پزشك خانواده و بستهبهداشتي 

  

  ثبت نام

   زمان ثبت نام - ۴ماده 

صورت خواهد  ورماهيدر شهر معاونت آموزشي وزارت متبوعبا اعالم ک بار يان هر سال يرش دانشجويپذ

ربط مراجعه و طبق يذ ي، به دانشگاه ها۱۳۹۲ماه سال  وريشهر ۱۵ت ياز اول لغا داوطلبان موظفند .گرفت

   .نديه مدارک الزم اقدام نمايضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، و ارا

  مکان ثبت نام - ۵ماده 

  .نديمربوطه مراجعه نما يدانشگاه علوم پزشک آموزش د به اداره کليان جهت ثبت نام بايدانشجو

  مدارک ثبت نام - ۶ماده 

  :به همراه داشته باشندر را يد مدارک زيان جهت ثبت نام بايدانشجو

   ۴۶ يشش قطعه عکس پرسنل -الف

  شناسنامه ياز تمام برگ ها يفتوکپ ياصل شناسنامه و دو سر -ب
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  از آن يو دو نسخه فتوکپ ياصل کارت مل -ج

  از آن يو دو نسخه فتوکپ) انيآقا يبرا(فه يت از خدمت وظيا معافيان ياصل کارت پا -د

و يا گواهي فراغت از تحصيل ل ياز دانشگاه محل تحص يعموم يپزشک ياصل مدرک دکترا -ه

  از آن يک نسخه فتوکپيو 

شاغل به خدمت عنوان پزشک خانواده به از معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه معرفي نامه  -و

  ) ب منطقهيسال با احتساب ضر يكبه مدت  حداقل(

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

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

  بهداشتين خدمت مصوب معاونت يح يگذراندن آموزش ها يگواه -ح

د ييتاه شده مورد يا صحت مدارک ارايط نبوده و يچنانچه در هر مرحله از دوره معلوم گردد داوطلب واجد شرا

  .شود ين رشته محروم ميبه مدت دو دوره از شرکت در ا شود ميواقع نشود حق ادامه دوره از دانشجو سلب 

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

  و خدمات بهداشتي درماني خواهد بود

  ثبت نامپس از  ر رشتهييت تغيممنوع - ۷ماده 

ويژه توانمندسازي پزشکان ) MPH(پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي دوره پس از ثبت نام در 

  .باشد ير رشته مجاز نمييتغخانواده 

  پس از شروع دوره  نقل و انتقال - ۸ماده 

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

طق امشروط به تداوم خدمات در من" صرفا ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده) MPH(بهداشت عمومي 

   .مجاز استهاي مبدا و مقصد  و با موافقت دانشگاهباشد  با عنوان پزشك خانواده ميدانشگاه مقصد روستائي 
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  ادامه تحصيل  - ۹ماده 

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

هاي تخصصي مطابق قوانين و مقررات مربوطه پس از شركت در آزمون دستياري و  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 )۱-۱۰

  .باشند متشكل از دو معاونت آموزشي و بهداشتي متشكل از افراد زير مي پزشكان 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 

 پزشكيمعاون آموزشي دانشكده   .ز 

 مدير گروه پزشكي اجتماعي   .ح 

  خانوادهمدير گروه پزشكي   .ط 

 معاون فني مركز بهداشت استان  .ي 

 مدير گروه گسترش شبكه  .ك 

  سه نفر به انتخاب رئيس دانشگاه   .ل 

. هاي مجري موظفند نسبت به تشكيل گروه پزشكي خانواده در اسرع وقت اقدام نمايند دانشگاه )۲-۱۰

پزشكي اجتماعي، عفوني، داخلي، اطفال، زنان و زايمان، : هاي مورد نياز در اين گروه حداقل شامل 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  سياستگذاري سالمت، ارتقاي سالمت، آموزش سالمت و ساير رشته

  . راهبردي پزشك خانواده در وزارت متبوع مي باشد
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گروه پزشكي خانواده بايد از بين متخصصين پزشكي اجتماعي، اپيدميولوژي از اعضاي % ۵۰حداقل : تبصره

تعداد اعضاي گروه حداقل (. باشند) هاي يادشده با رعايت تنوع تخصص( خدمات بهداشتي درماني و مديريت

ي ها در صورت عدم وجود رشته). باشد نفر مي ۱۲تا  ۷ها با توجه به تيپ بندي از  پزشكي خانواده در دانشگاه

  .ها تا زمان گزينش نيروهاي مناسب خالي خواهد بود فوق رديف

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه حداقل سه دوره فارغ التحصيل  دانشگاه )۳-۱۰

وزارت متبوع و صدور مجوز و اعالم  معاونت آموزشيپزشك عمومي داشته اند با ارائه درخواست كتبي به 

گردد  در استانهائي كه شرايط فوق احراز نمي. ظرفيت از سوي وزارت متبوع مجري آموزش خواهند بود

حسب مورد تصميم خواهد  معاونتشرايط آموزش توسط كميته راهبري پزشكان خانواده بررسي گرديده و 

تشكيل خواهد شد و پزشكان خانواده شاغل در  خانواده راهبري پزشكان  كميتهها  گرفت يا در اين دانشگاه

در دانشگاه مادر نسبت به ادامه تحصيل اقدام  راهبري پزشكان خانواده  كميتهها از طريق  اين دانشگاه

  . خواهند نمود

درصد از كل پزشكان خانواده شاغل در ۲۰حداكثر معادل  دانشجودانشگاه براي پذيرش  هر ظرفيت )۴-۱۰

چنانچه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از ظرفيـت   .خواهد بود همان دانشگاه مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتي

تعيين شده دانشگاه مجري باشد، انتخاب افراد واجد شرايط بر اساس مصاحبه حضوري توسط كميته راهبري پزشـكان  

  .در دانشگاه مبدا خواهد بود خانواده

  شروع دوره

  زمان شروع دوره -۱۱ماده 

 ي، دوره آموزش۱۳۹۲ماه  مهر اولباشند که از  يموظف م يرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعيه پذيکل

   .نديرا شروع نما

  در شروع دوره يت استفاده از مرخصيممنوع -۱۲ماده 

به جز موارد بيماري و  ياول مجاز به استفاده از مرخص يك سالان پس از ثبت نام در دوره در يدانشجو

  .باشند ينم اضطراري به تشخيص كميسيون پزشكي دانشگاه
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  تيمهلت انصراف بدون محروم -۱۳ماده 

راف دهند و صل انيتوانند با اطالع به دانشگاه از ادامه تحص ي، م۱۳۹۲ماه  هرمان يان تا پايدانشجو

انصراف پس از موعد ذكر شده مشمول جبران خسارت مطابق قوانين  .رديگ يبه آنان تعلق نم يتيمحروم

  .جاري خواهد بود

  انتخاب و حذف واحد

  انتخاب واحد -۱۴ماده 

ت يواحد از دروس را با رعا ۱۲و حداکثر  ۶هر ترم حداقل  يان موظفند در زمان اعالم شده در ابتدايدانشجو

  .ندياز آنها انتخاب نمايشنيپ

  .واحد بالمانع است ۶اخذ کمتر از  يليمسال تحصين نيدر آخر :تبصره

براي انتخاب واحد در هر نيمسال، ارائه گواهي اشتغال به كار مستمر به عنوان پزشك خانواده از  :تبصره

  . سوي معاون بهداشتي دانشگاه براي ارائه به معاونت آموزشي توسط دانشجو الزامي است

  حذف و اضافه -۱۵ماده 

 يل دانشگاه اعالم مکه توسط آموزش ک يليمسال 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 ديتوانند  يگردد، م

 ۱۲آنها از  يانتخاب يمشروط بر آنکه تعداد واحدها. نديگر جابجا نمايک درس ديانتخاب شده خود را با با 

   .واحد کمتر نشود ۶واحد تجاوز نکند و از 

  دانشجو يابيارز

  يليشرفت تحصيپ ينيتکو يابيارزش -۱۶ماده 

ر يج امتحانات غي، و نتايدرسف يدانشجو درهر درس بر اساس انجام تکال يليشرفت تحصيپ يابيارزش

 ۲۰از  ۱۲از يامتدر هر درس کسب حداقل  يشرط قبول .رديگ يمسال صورت ميان نيپا   يا كتبي يحضور

   .باشد ياز آن درس م) ۱۰۰از  ۶۰(

و گروه پزشكي خانواده از طريق  شود ميدرصد از نمره هر درس به دانشگاه مجري سپرده  ۳۰ :۱تبصره

از % ۳۰ .نمايد ها اين بخش از نمره را تعيين و اعالم مي تحانات دانشگاهي ميان ترم و يا تكاليف و پروژهما
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به ) تكليف در فيلد(هاي معاونت سالمت  ارتقاي سالمت و سياستگذاري و اپيدميولوژي و برنامه نمره دروس

در آن اجراي برنامه بر اساس عملكرد واقعي فراگير در فيلد سنجش و نمره  و يابد ميانجام پروژه اختصاص 

  .خواهد شد داده

همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي با مشارکت دانشگاه مجري برنامه و سواالت آزمون پاياني  :۲تبصره

هاي مجري ارسال  متمركز به دانشگاهنيمه به صورت تهران، اصفهان، شيراز، کرمان، تبريز، گيالن، مشهد 

  . خواهد گرديد

  ينيتکو يابيعدم شرکت در ارزش -۱۷ماده 

شركت در است عدم  يهيبد. ندينما شركت ينيتکو يابيآزمون ارزش موعد مقرر دران موظفند در يدانشجو

نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد شود و  يم يدر امتحان تلقر موجه يغبت ي، به مثابه غينيآزمون تکو

شود، درس مربوطه حذف  ياداره کل آموزش موجه تلق يبت دانشجو در امتحان از سويکه غ يدر صورت. بود

  .گردد يم

  اعالم نمرات -۱۸ماده 

. گردد يهفته پس از آزمون از طرف اداره کل آموزش دانشگاه اعالم م ان حداکثر سهينمرات دانشجو

م يتوانند اعتراض خود را کتبا به اداره کل آموزش دانشگاه تسل يج ميان تا سه روز پس از اعالم نتايدانشجو

  .ر استيير قابل تغيغ ييشود و نمرات نها يم يدگياعتراضات حداکثر در مدت دو هفته رس. ندينما

  دروس مردود -۱۹ماده 

ملزم به تکرار آن  ن فرصت ممکنياولدر  دروس مردود شوند ک ازيهر  ينيتکو يابيارزش که در يانيدانشجو

در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه  يو رد يه دروس اعم از قبوليمع الوصف نمرات کل. درس هستند

    .گردد يمعدل لحاظ م

  معدل نمرات -۲۰ماده 

در هرترم و ثبت نام  يقبول يگردد، مع الوصف برا يثبت م يمحاسبه و در پرونده ومعدل هر ترم دانشجو 

  .وجود ندارد) ثبت نام مشروط(در ترم بعد شرط معدل 
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  يينها يابيارزش -۲۱ماده 

از  به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ييآزمون نها ،ان دورهيدر پا 

ن آزمون از يدر ا يقبول. گردد يبرگزار م در دانشگاه مربوطه يضورتمام دروس دوره بصورت ح يمحتوا

هيات ، توسط ييدر هر نوبت از آزمون نها يآستانه قبول وخ يارت. شود يمحسوب م يليفارغ التحصشروط 

  .گردد ين مييتع ممتحن مربوطه

  نامه انيپا

  نامه انيه پايته -۲۲ماده 

نه مربوط به يک زميآن دانشجو موظف است در  ياست که ط ين 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 دانشگاه خانواده دانشگاه موظف است موضوعات حائز اهميت و اولويت دار

  مشخص نمايد

  يليتحص يمرخص

  يليتحص يط مرخصيشرا - ۲۳ ماده

جزء حداکثر  يليتحص يمدت مرخص. استفاده کند يليتحص يمسال مرخصيتواند حداکثر از دو ن يدانشجو م

  .شود يل دانشجو محسوب ميمدت مجاز تحص

  يليتحص يمرخص يتقاضا -۲۴ماده 

مسال، توسط يهر ن يسيحداقل دو هفته قبل از شروع نام نو يد به صورت کتبيبا يليتحص يمرخص يتقاضا

  .دانشجو به اداره کل آموزش دانشگاه ارسال گردد

  

  يليفارغ التحص

  يليط فارغ التحصيشرا - ۲۵ ماده

نامه، و  انياز الزم از پاي، کسب امتيدروس نظر ينيتکو يها يابيت در ارزشيان به شرط موفقيدانشجو

گواهي پايان  .شوند يل محسوب ميگردد، فارغ التحص يان دوره برگزار ميکه در پا ييدر آزمون نها يقبول

التحصيلي  سال پس از فارغ ۲حداقل در طول دوره تحصيل و دوره به شرطي صادر و ارائه خواهد شد كه فرد 



 

٩ 
 

وزارت  بهداشتياي مورد تائيد معاونت  در مناطق محروم با رعايت ضريب منطقهبه عنوان پزشك خانواده 

 . باشد دهكار داادامه متبوع 

  ليطول مدت تحص -۲۶ماده 

ل ين فرصت فارغ التحصيکه دانشجو نتواند در ايدر صورت. سال است ۵ل در دوره يمدت مجاز تحص حداکثر

  .شود يل محروم ميگردد، از ادامه تحص

  بازنگري آئين نامه: ۲۷ماده 

معتبر بوده و در سالهاي تحصيلي بعدي با در نظر گرفتن شرايط  ۹۲- ۹۳اين آئين نامه براي سال تحصيلي 

  .بازنگري خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


