آنیی انهم پزریػ دانشجى دوسي  MPHعمىمی
مادي  :1دوسي  MPHعمىمی هب منظىس تقىیت تىانمىذی مذریان و کاسشىاعان ستادی دااگشني اه و وصاست متبىع اجرا می شىد.
مادي  :2مذری یا کاسشىاط ستادی هب فردی اطالق می شىد هک تحت عنىان ره یک اص مىاصب ستادی رد شبکً یا مرکز بهذاشت شهرستان  ،دااگشني یا وصاستخاهن رد
صمینً اهی مرتبط با مذرییت بهذاشت عمىمی و عالمت مشفىل هب کاس است.
مادي  :3ششایط افراد ربای ش کشت رد آصمىن دوسي  MPHعمىمی هب ششح ریل می باشذ:
 )1داسای مذسک دکتشا یا باالرت رد گروي زپؽکی (زپؽکی،دنذا نجضؽکی،داسوعاصی و دامجضؽکی)
 )2کاسمىذ سسمی یا پیمانی وصاست بهذاشت ردمان و آمىصػ زپؽکی
 )3حذا کثش سه رد صمان امتحان  45عال
 )4داسا بىدن حذا قل هس عال عابقً کاس رد وصاست بهذاشت ردمان و آمىصػ زپؽکی
 )5مىافقت مقام مافىق با ش کشت داوطلب رد دوسي
تح
شت تخ
ص
ی
ص
ص
 )6عذم اشتغال هب ل رد یکی اص س ً اهی ی  Ph.Dو...
MPH

 )7داشته کاست پایان خذمت نظام وظیفً یا معافیت ربای آاقیان
 )8نذا شته نقص عضى مىرث رد فعالیت حرهف ای
)9

فعالیت کامال مرتبط شغلی مرتبط با دوسي MPH

 )11اشتغال رد حىصي اهی ستادی وصاست متبىع ،دااگشني و شهرستان
)11

نذا شته مذسک MPH

 )12اتمام خذمات طرح نیشوی انغانی

مادي :4مذا سک مىسد نیاص ربای ششوع دوسي جهت پزریفتً شذگان ردآصمىن کتبی :
 )1معرفی انهم سئیظ دااگشني
 )2کپی آخریه حکم کاسگزینی
تح
 )3تصىری آخریه مذسک صیلی
 )4تصىری تمام صفحات شىاسىاهم
 )5تصىری کاست ملی (پشت و سو)
 )6عکظ3*4
 )7انهم پایان طرح نیشوی انغانی
مادي :5مذا سک مىسد نیاص ربای اعالم هب مرکز مذرییت شبکً
تکم
تصىری معرفی انهم سئیظ دااگشني رد اقلب دذول شماسي  ( 1تىسط حىصي معاونت بهذا شتی دااگشني یل و اسعال می گردد).مادي :5مذا سک مىسد نیاص ربای ردیافت کاست وسود هب آصمىن رد دااگشني ثبت انم شذي :
اساهی فیؼ واسزیی مبلغ ثبت انم (مراجعً هب اطالعیً ثبت انم ره عاهل وصاست متبىع) یک قطعً عکظ 3*4شىاسىاهم یا کاست ملی -معرفی انهم سئیظ دااگشني

وکتً:
* مذا سک فىق بایذ هن گام ردیافت کاست تحىیل دادي شىنذ و نیاصی نیست مذا سک هب وصاستخاهن اسعال گردد.
*دااگشني و وصاست متبىع چیه تعهذی رد قبال اعادي مبلغ رپداختی فیؼ واسزیی ربای متقاضیان غیش وادذ ششایط و شیب اص فرفیت سا واىاهىذ داشت.
*رد هن گام ثبت انم اساهی اصل مذا سک جهت تطبیق الزامی می باشذ.

