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

ب) آدرس محل توزيع كارت و اجراي آزمون:

 -1براي متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی تبريز ثبت نام و دريافت كارت و اجراي آزمون در آدرس ذيل صورت
خواهد پذيرفت.
تبريز -خیابان دانشگاه -جنب بیمارستان شهید مدنی -دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی -كد پستی

ج) زمان انجام آزمون كتبی بر اساس توافق با دانشگاه هاي مجري روز دوشنبه  4شهريور می باشد.
5165665811

هـ) شماره هاي تماس جهت كسب هر گونه اطالعات بیشتر به شرح ذيل اعالم می گردد.
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

041-33251378 ،041-33352291 ،041-33251370

آدرس الکترونیکی وب سایت دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی تبریز جهت كسب اطالعات بیشتر داوطلبان:

https://mmi.tbzmed.ac.ir
و) جهت ثبت نام می بايست مبلغ 700/000ريال به شماره حساب هاي ذيل كه از سوي دانشگاه هاي مجري برنامه
 MPHاعالم گرديده واريز گردد.
 براي متقاضیان شركت در دوره هاي  MPHدانشگاه علوم پزشکی تبریز :شماره حساب -8357600141
شناسه واریز 11742801183
ز) زمان انجام آزمون و توزیع کارت
با توجه به شرايط همهگیري بیماري كوويد 19-در مناطق مختلف كشور تعیین تاريخ قطعی آزمون و نحوه انجـام
آن به دانشگاه مجري برنامه واگذار می شود لذا افراد ثبت نام كننده می بايست جهت آگاهی از تاريخ آزمون مراتب
را از طريق دانشگاه دنبال نمايند.
زمان و نحوه توزیع كارت نیز به وسیله دانشگاه هاي مجري اعالم خواهد شد.
جهت كسب هرگونه اطالعات بیشتر در زمینه هاي فوق با دانشگاه تماس حاصل فرمایید.
ح )مراجع براي مطا لعه:
طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منابع براي آزمون ورودي :مباحثی از كتاب جامع بهداشت عمومی،
ویراست سوم طبق جدول زیر ،در آدرس:
در سايت دانشكده بهداشتhttps://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm :
* در پيام رسان سروشhttps://sapp.ir/public_health_hatami :
* در پيام رسان ايتاhttps://eitaa.com/textbookofpublichealth_drhatami :
گزارش/ي88/4/

* در سايت گوگل
https://sites.google.com/site/persiantextbookofpublichealth/t extbook-of-publichealth/public_health_index1-htm
توضیح اينکه خريد كتاب جامع بهداشت عمومی ،الزامی نبوده و داوطلبان میتوانند نسخه الکترونیك كتاب و
ازجمله مباحث مرتبط با آزمون را بدون هیچگونه محدوديتی از سايت اينترنتی دانشکده بهداشت و پیام رسانهاي
معرفی شده در آدرس فوق ،مطالعه و حتی به رايانههاي شخصی خود ،منتقل نمايند
مراجع براي آزمون كتبی شامل:

 -1كتاب جامع بهداشت عمومی شامل فصول تعیین شده زیر:
 فصل اول :گذار سالمت

 فصل سوم :نقش سازمان هاي فراملی در توسعه سالمت
 فصل هفتم :مدیریت برنامه هاي تندرستی
 فصل هشتم :اقتصاد بهداشت

 فصل نهم :اصالح بخش بهداشت
 فصل دهم :مدیریت كیفیت و هزینه
 فصل یازدهم :كلیات اپیدمیولوژي
 فصل هفدهم :سطوح پیشگیري

 فصل سی و نه :سوانح و حوادث
 فصل هفتاد و چهار :عوامل اجتماعی سالمت
لینک فصول مورد نظر در اینترنت:
https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/VOLUME_3.htm
 -2مدیریت بهداشت و درمان ،تالیف سعید آصف زاده ،عزیز رضاپور.
 -3روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتی  -نویسندگان :كاظم محمد ،حسین ملکافضلی ،وارتگس نهاپتیان

گزارش/ي88/4/

