
« بسمه تعالي » 

شيوه نامه پذیرش كارشناسان شاغل در حيطه آموزش بهورزي جهت شركت 

در دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سالمت

ارتقای توانمندی علمی و آموزشی کارشناسان شاغل در حیطه آموزش بهورزی همواره یکی از ضرورت های مهم در نظام سالمت 

کشور بوده است. با توجه به ارتقاء مدرک دانش آموزان بهورزی به مقطع کاردانی و ایفاء نقش مراکز آموزش بهورزی در آموزش 

مداوم کارکنان کلیه سطوح در نظام ارائه خدمت، ایجاد بستر مناسب جهت ادامه تحصیل همکاران شاغل در مراکز آموزش بهورزی 

شهرستان ها و حوزه آموزش بهورزی ستاد دانشگاه ها ضروری گردیده است.

از آنجا که کارشناسان شاغل در آموزش بهورزی کشور براساس آیین نامه آموزش بهورزی در حیطه های مختلف موضوعات درسی را 

آموزش می دهند، لذا گرایش شرکت کنندگان واجد شرایط به شرح ذیل مصوب و اعالم می گردد.

گرايش  موقعيت كاري داوطلب

آموزش پرستاری جامعه نگر مربی پرستاری

آموزش سالمت باروری مربی مامایی

آموزش سالمت  محیط و کار مربی بهداشت محیط و حرفه ای

آموزش اپیدمیولوژی مربی مبارزه با بیماری ها

آموزش سالمت باروری ، آموزش سالمت مربی بهداشت خانواده

آموزش مدیریت خدمات سالمت ، آموزش سالمت، آموزش پرستاری جامعه نگر، 

آموزش سالمت باروری، آموزش سالمت محیط و کار، آموزش اپیدمیولوژی
مدیر مرکز آموزش بهورزی

آموزش مدیریت خدمات سالمت ، آموزش سالمت، آموزش پرستاری جامعه نگر، 

آموزش سالمت باروری، آموزش سالمت محیط و کار، آموزش اپیدمیولوژی

کارشناس مسئول یا کارشناس آموزش 

بهورزی دانشگاه

باستناد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی شرایط الزم جهت ثبت نام افراد در دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش علوم 

سالمت به شرح ذیل اعالم می گردد: 

۱-دارا بودن مدرک

- کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، پرستاری، مامایی، 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی یا سایر مدارک تحصیلی کارشناسی که در شرائط پست های مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی یا 

کارشناس و کارشناس مسئول بهورزی در ستاد دانشگاه  قابل قبول باشد.

 -    کارشناسی ارشد ناپیوسته با پایه کارشناسی رشته های فوق الذکر

 -   دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی



۲- انجام فعالیت مرتبط تمام وقت حداقل در ۲ سال اخیر به صورت مستمر تا زمان ثبتنام، در موقعیت شغلی مرتبط (مربی مرکز 

آموزش بهورزی ، مدیر مرکز آموزش بهورزی، کارشناس آموزش بهورزی و کارشناس مسئول بهورزی) در شهرستان یا دانشگاه با تائید 

رئیس دانشگاه

۳-دارا بودن حداقل ۵ سال مجموع خدمات در نظام شبکه

۴-به منظور تضمین رعایت مفاد دستورعمل ضرورت دارد برای کلیه داوطلبین فرم گواهی خدمت تکمیل شود. 

۵-تبعات حقوقی ناشی از پذیرش افراد غیر واجد شرایط بر عهده دانشگاه معرفی کننده و پذیرنده خواهد بود.

آموزش دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت به صورت آموزش از راه دور می باشد و پذیرش در 

این دوره به صورت دانش پذیری می باشد.

داوطلبان واجد شرائط پس از اخذ پذیرش اولیه در زمانی که دانشگاه اعالم می نماید برای شروع به تحصیل نام نویسی می نمایند. 

داوطلب پذیرفته شده در نیمسال اول "دانش پذیر" نامیده می شود. در صورتی که دانش پذیر، نیمسال دانش پذیری را با موفقیت به 

انجام برساند، دانشجو تلقی شده و موظف است در هر نیمسال و در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، برای ثبت نام و انتخاب واحد 

اقدام نماید. 

مدارك مورد نياز:

فرم گواهی خدمت و انتخاب رشته تکمیل شده .۱

تصویر آخرین مدرک تحصیلی  .۲

تصویر حکم کارگزینی  .۳

تصویر ابالغیه کاری مربوط به بند۲ ممهور به مهر حوزه معاونت بهداشت دانشگاه .۴

تصویر شناسنامه .۵

تصویر کارت ملی .۶

دو قطعه عکس ۴×۳ .۷

گواهی پایان طرح نیروی انسانی، پیام آور .۸

تعهد نامه اداری فرد متقاضی مبنی بر رعایت دقیق دستورعمل برای شرکت در دوره .۹

تعهدات افراد: 

دانشگاه/ معاونت بهداشت موظف است از کلیه متقاضیان که از مزایای دولت برای این دوره آموزشی استفاده می کنند تعهد برای 

تداوم خدمات تمام وقت در حوزه آموزش بهورزی به مدت ۲ برابر مدت تحصیل اخذ نماید و در صورتی که افراد قادر به انجام این 

تعهد نمی باشند می بایست هزینه های تحصیلی را پرداخت نمایند.



تذکر مهم: 

مسئولیت پاسخ گوئی حقوقی درمورد معرفی افراد خارج ازضوابط مندرج در این مکاتبه بر عهده دانشگاه/معاونت بهداشت دانشگاه 

معرفی کننده می باشد. عالوه بر این دانشگاه پذیرنده باید از صحت مدارک و انطباق معرفی شدگان با ضوابط اطمینان حاصل نماید.



فرم گواهی خدمت و انتخاب رشته

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ..................................

                                                                                                                      تاریخ:............................. 

بدینوسیله خانم/آقای ....................................... دارای مدرك کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکترا در رشته ......................... 

که از تاریخ ....................... لغایت  حال حاضرتحت عنوان: 

مدیر مرکزآموزش بهورزی شهرستان ................................... 

مربی بهورزی در مرکزآموزش بهورزی شهرستان...............................  

کارشناس مسئول/ کارشناس آموزش بهورزی در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

بهداشتی درمانی........................ 

 به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید جهت شرکت در دوره کارشناسی ارشد (مجازی)رشته آموزش جامعه نگر 

در نظام سالمت در گرایش ...............................  معرفی می گردد. ضمنا" گواهی می شود نامبرده شرط حداقل ۵ سال 

سابقه خدمات در شبکه را با انجام خدمات از تاریخ ................ تا ................. دارد. نامبرده متعهد می گردد چنانچه به 

هردلیل از تحصیل منصرف گردیده و یا موفق به دریافت مدرك تحصیلی نگردد و یا قبل از انجام خدمات مطابق تعهد 

سپرده شده به دانشگاه اقدام به خروج از موقعیت شغلی فوق نماید، موظف خواهد بود هزینه های تحصیل رایگان را 

عودت دهد. در این خصوص دانشگاه در زمینه اخذ تعهدات حقوقی و اجرای آن اقدام خواهد نمود.

با عنایت به موارد فوق الذكر ریاست دانشگاه و معاون بهداشت مجموع خدمات متقاضی به مدت ۵ سال در نظام 

شبكه مندرج در بند ۳ شرائط الزم جهت ثبت نام و نيز اشتغال تمام وقت در مركز آموزش بهورزي شهرستان یا 

درمسئوليت بهورزي در گروه گسترش شبكه دانشگاه حداقل از ۲سال اخير تا زمان ثبت نام در دوره و برخورداري 

از سایر الزامات مندرج در آئين نامه را گواهی می نمایند و تبعات حقوقی ناشی از معرفی افراد خارج از ضوابط را 

می پذیرند.

                                                                               

نام و نام خانوادگي رئيس دانشگاه  
علوم پزشكي

و خدمات بهداشتي درماني ......

امضاء

نام و نام خانوادگي معاون بهداشت 
دانشگاه  علوم

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
..............

امضاء



« بسمه تعالي » 

گواهی تعهد متقاضی برای رعایت مفاد دستورعمل 
برای شرکت در دوره كارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر علوم سالمت                                        

اینجانب خانم/آقای........................... فرزند......................... متولد...................... تاریخ تولد....................با شماره شناسنامه 

......................... و کد ملی ..........................

شاغل در ................................... تعهد می نمایم که واجد تمامی شرایط شرکت در دوره کارشناسی ارشد آموزش جامعه 

نگر علوم سالمت منطبق بر بندهای زیر می باشم. در صورتی که در هر زمان ثابت شود که واجد شرایط نبوده ام خود 

را متعهد به جبران خسارات به نحوی که دانشگاه مقرر می نماید می دانم. 

۱-دارا ی مدرك تحصیلی مطابق مفاد دستورعمل پذیرش هستم.

۲- فعالیت مرتبط تمام وقت حداقل در ۲ سال اخیر به صورت مستمر تا زمان ثبتنام در

 مربي مرکز آموزش بهورزي 

 مدير مرکز آموزش بهورزي 

 کارشناس آموزش بهورزي 

کارشناس مسئول بهورزي 

را داشته ام.

۳-دارای حداقل ۵ سال مجموع خدمات در نظام شبکه هستم.

۴-کلیه مفاد قوانین و دستورعمل های مرتبط با ادامه تحصیل را رعایت کرده ام و پس از فراغت از تحصیل به تعهدات 
خود در قبال امکاناتی که در زمینه تحصیل برایم فراهم شده عمل خواهم کرد.

این فرم می بایست در ۳ نسخه برای فرد متقاضی، یکی برای کارگزینی حوزه معاونت بهداشت و یکی برای دانشگاه 
ثبت نام کننده تکمیل خواهد شد.

نام و نام خانوادگي 
متقاضی

امضاء


