
 mph-pharmd-dds-mph,mdبا رشته هاي دكتري حرفه ايmph آئين نامه برگزاري دوره تركيبي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 معاونت آموزشي دانشگاه

 :مقدمه 

دانشجويان پزشكي در اين نامه مي توانند حين تحصيل . عمومي استيك مدرك ادغام شده پزشكي و سالمت  md-mphمدرك

اين دانشجويان ديد وسيعي داشته و به درمان بيماران به صورت فردي قناعت . را نيز دريافت كنندmphدر رشته پزشكي مدرك

-mdبرنامه. را دگرگون كنند نگرش خود به مشكالت سالمت وبيماري ها. نمي كنند و مي توانند با گذراندن اين دوره ادغام شده 

mph در اكثر اين دانشگاه ها اين برنامه به صورت نيمه وقت به . در دانشگاه هاي معتبر دنيا در حال حاضر ارائه مي شود

دانشجويان پزشكي به صورت تمام وقت در كالس ها و برنامه هاي رشته پزشكي شركت مي كنند و بسته . دانشجويان ارائه مي شود

شركت مي mphاه ،در روز خاصي از هفته يا ساعات خاصي از روز كه برنامه اي در دانشكده پزشكي ندارند،در كالس هايبه دانشگ

نسبت به دوره پزشكي عمومي md-mphبا تمهيداتي كه در دانشگاه هاي آمريكا در نظر گرفته شده ، طول دوره برنامه. كنند 

 .افزايش پيدا نمي كند

بيت دانشجويان در جنبه هاي تحليلي و مهارت هاي مديرتي مورد نياز براي ايجاد مديران باليني در هر دو هدف اصلي اين برنامه تر

با گذراندن اين دوره ، . تاكيد اين برنامه حل كاربردي مسائل در نظام سالمت است. زمينه پزشكي و سالمت عمومي است

. طيف وسيعي از شرايط و موسسات ارزيابي كنند و توسعه دهند  دانشجويان قادر خواهند بود برنامه هاي سالمت عمومي را در

مهارت هاي مبتني بر  mphدوره. دانشكده هاي پزشكي دانشجويان را با ديد تشخيص و درمان فردي بيماران تربيت مي كنند

 .دانشجويان ايجاد مي كندجمعيت ، برنامه هاي ارتقاي سالمت ، پيشگيري از بيماري ها و مديريت نظام ارائه خدمات سالمت را در 

سالمت و  هدف نهايي اين برنامه ادغام شده ، آماده كردن دانشجويان براي شركت در طيف وسيعي از موقعيت ها در مراقبت

از جمله اين موارد مي توان به نگراني هاي . دانشجويان درك مناسب از معظالت سالمت جامعه پيدا مي كنند. مراقبت باليني است

يطي ، جنبه هاي اجتماعي و اقتصصادي سالمت و ارائه خدمات سالمت ، رويكردهاي پيشگرانه به مشكالت سالمت و مح –زيست 

پزشكي را در بطن طبابت باليني ادغام  –اين برنامه سالمت عمومي و علوم اجتماعي . توسعه نظام هاي خدمات سالمت اشاره كرد 

 .مي كند

ا براي رويارويي موثر و خالقانه با محيط در معرض تغيير طبابت و مراقبت سالمت آماده مي اين برنامه ادغام شده پزشكان آينده ر

 .از جلمه اهداف ديگر اين برنامه تربيت مديران نظام سالمت در سطوح مختلف نظام است. كند 

 :پس از اتمام موفقيت آميز اين برنامه انتظار مي رود دانشجويان بتوانند

را با تاكيد بر فهم نقش علوم زيستي و خدمات مراقبت سالمت در ارتقاي سالمت جوامع و ارتباط با mphهاهداف آموزشي برنام) 1

 .سالمت عمومي بر آورده سازند

كاربردهاي سالمت عمومي ، پژوهشو طبابت باليني را شناسايي كنند و اين كاربردها را با ساير پزشكان و شاغلين حيطه سالمت ) 2

 .در ميان بگذراند



 .روش هاي مبتني بر جمعيت را در طراحي خدمات باليني به كار گيرند )3

 .ايفا مي كنند را شرح دهند بتوانند نقش هاي گوناگوني كه پزشكان و كاركنان سالمت عمومي در پژوهش و سالمت عمومي) 4

 .توانايي خود براي شركت موثر در گروه هاي سالمت عمومي را نشان دهند) 5

در دانشگاه علوم پزشكي تهران را مشخصي مي كند، با بررسي جامع md-mphچگونگي اجراي برنامه تركيبي اين آيين نامه كه

سيستم هاي مختلف آموزشي دوره مذكور در جهان و با توجه به شرايط دانشگاه علوم پزشكي تهران و به پيشنهاد و با همكاري 

 .المت تهيه شده استنزديك مركز تحقيق و توسعه سياست هاي دانشگاهي در نظام س

تربيت پزشكان ،دندان mph-pharmd,dds-mph,mph-mdمنظور از تشكيل و برگزاري برنامه دوره هاي: هدف) 1

پزشكان و داروسازاني است كه عالوه بر دارا بودن نگرش ، معلومات و مهارت هاي مورد انتظار رشته خود،در زمينه هاي نگرش 

 .بطه علوم بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري ها ،تبحر و توانايي داشته باشندسيستماتيك ،مديريت و تحقيقات در ح

دانشجويان بعد از پايان مقطع علوم پايه ، به طور . اين برنامه در طول دوره منعارف دكتري حرفه اي اجرا مي شود: طول دوره ) 2

در رشته پزشكي اين دروس در مقطع . مي گذرانندرا mphموازي با دروس برنامه ي دكتري حرفه اي ، دروس مربوط به برنامه

 .فيزيوپاتولوژي و در رشته دندان پزشكي و داروسازي پس از قبولي در امتحان علوم پايه آغاز شود

 :تعداد واحدها) 3

 اعم از اصلي و تخصصي و همچنين دروس انتخابي آن بر اساس برنامه درسي دوره بايد توسط اينmphكليه دروس اجباري دوره

مورد mphدانشجويان گذرانده شود ، براي دروسي كه مشابه دروس دوره دكتري حرفه اي استموضوع در شوراي برنامه ريزي

درصد از سرفصل دروس ، دانشجو در كالس حضوري شركت نكرده و تنها در آزمون 80بررسي قرار گرفته و در صورت انطباق 

 .ف در درس مربوطه در دوره دكتري حرفه اي استاين موضوع كسب نمره ال. نهايي آن شركت مي كنند 

 :1تبصره

در بعد از ظهرها و mphبه صورت ترمي و متناسب با نوع درس و براساس مصوبه شوراي برنامه ريزيmphكليه دروس دوره

زشكي و براي برنامه ريزي اين امر بايد با اداره آموزش دانشكده هاي پزشكي ، دندان پ. روزهاي پنجشنبه برگزار مي شود

 .هماهنگي شود داروسازي

 :2تبصره 

پايان نامه دوره تركيبي ، پايان نامه دوره دكتري حرفه اي با رعايت مجموعه قوانين و مقررات آن است و موضوع آن بايد مطابق با 

 .برسدmphبه تاييد شوراي برنامه ريزي) دفاع(و بعد از آن ) تعيين موضوع (بوده و قبل از اجرا mphاولويت هاي دوره

 :3تبصره 

و ) پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (پايان نامه دانشجويان با راهنمايي دو استاد راهنما كه يك استاد راهنما از دانشكده مربوطه 

استاد راهنماي ديگر از دانشكده بهداشت مي باشد انجام مي شود و دانشجويان اين دوره ي فقط يك پايان نامه را در طول تحصيل 

 .ذرانندمي گ



 :4تبصره

براي دانشجويان پزشكي به هماهنگي گروه پزشكي اجتماعي و شوراي برنامه mphدوره كار آموزي در فيلد برنامه

دانشكده بهداشت و گروه  mphبرگزار مي شود ، نمره ارزشيابي اين دوره بر اساس دستورالعملي كه توسط برنامهmphريزي

-ddsدوره كار آموزي در رشته هاي. اجتماعي دانشكده پزشكي اجتماعي مشتركا تدوين مي شود داده خواهدشدپزشكي 

mphوpharmd-mphزير نظر شوراي برنامه ريزيmphو با هماهنگي با معاون آموزشي دانشكده هاي مربوطه برگزار مي شود. 

غ التحصيالن اين دوره مجموع توانايي هاي برنامه هاي آموزشي و دكتري توانايي مورد انتظار از فار: توانايي هاي فارغ التحصيالن) 4

 .حرفه اي است

واجدين شرايط از بين دانشجوياني كه مقطع علوم پايه و آزمون جامع علوم پايه را با موافقت گذرانده اند : شرايط ورود به دوره )5

 .گذشته باشد و داراي پيش نياز هاي زير باشند انتخاب مي شوندايشان در امتححان علوم پايه ن ترم از قبولي 4باشند و حداكثر 

 .جزء دانشجويان استعدادهاي درخشان باشند) الف

 

اول دانشگاه در آزمون جامع % 5از نمره ميانگين نمرات % 80در مقطع علوم پايه و يا كسب حداقل  16كسب معدل باالتر از ) ب

 علوم پايه

 

 ز مردودي در دروس و مشروطينداشتن مشكالت آموزشي اعم ا) د

 

 درخواست دانشجوي واجد شرايط براي ورود به دوره) ه

 

 .كليه متقاضيان ، درخواست خود را بعد از پايان مقطع علوم پايه به مركز رشد استعدادهاي درخشان ارائه مي كنند

 .معرفي مي شوند MPHبرنامه ريزي واجدين شرايط از طريق معاونت آموزشي دانشگاه براي شركت در آزمون كتبي به شوراي 

 

 :1تبصره 

كنكور سراسري اطالع رساني مي  امكان ادامه تحصيل در دوره هاي تركيبي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و در دفترچه

 .شود

 

 :2تبصره 

يان و در جلسات معرفي معرفي دوره ي تركيبي ، توانايي هاي فارغ التحصيالن و شرايط ورود به آن ، در زمان ثبت نام دانشجو

 .دانشگاه به دانشجويان تازه وارد و نيز در زمان برگزاري آزمون جامع علوم پايه به طور جامع و مفصل ارائه مي شود

 

مصاحبه بعمل خواهد آمد برگزار  MPHآيين نامه توسط شوراي برنامه ريزي  5از واجدين شرايط ماده : تعداد و نحوه پذيرش ) 6

تعداد پذيرفته شدگان بين سه دانشكده . برابر ظرفيت براي مصاحبه معرفي مي شوند 2دين شرايط حداكثر تا از واج. مي شود

 .پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي تقسيم مي شود

 

 .نمره مصاحبه بوده و اولويت با رتبه هاي باالتر است % 30نمره آزمون جامع علوم پايه و % 35معدل ، % 35پذيرش براساس 



 

نمايندگان دانشكده هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي ، معاونت آموزشي دانشگاه و مركز رشد استعدادهاي :  1ه تبصر

 .درخشان دانشگاه در گروه منتخب مصاحبه دعوت مي شوند

 

 .اعالم مي شود MPHنحوه مصاحبه و ارزشيابي آن توسط شوراي برنامه ريزي : 2تبصره 

 

 : گواهينامه ها) 7

فارغ . اعطا مي شود) ParmaDيا  MD ،DDS(و دانشنامه دوره دكتري حرفه اي  MPHغ التحصيالن اين دوره ، دانشنامه به فار

و دكتري  Ph.Dالتحصيالن اين دوره مي توانند مانند فارغ التحصيالن دوره هاي دكتري حرفه اي در مقاطع دكتري تخصصي 

 .تخصصي باليني ادامه تحصيل دهند

 .رادي تعلق خواهد گرفت كه دوره دكتراي عمومي خود را با موفقيت به پايان برده باشندبه اف MPHمدرك 

 

 .در شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد 26/8/86تبصره در تاريخ  7ماده و  7اين آيين نامه در 

 


