شزايط پذيزش داوشجًي خارجي در داوشگاٌ علًم پششكي َمدان
مديريت اموربين الملل

ػيبػت كلي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّوذاى ايجبد ؿشايظ هٌبػت جْت پزيشؽ داًـجَي خبسجي ثخلَف اص كـَسّبي ّوجَاس اص عشيق
هْيب ػبختي صيشػبختْبي الصم  ،تقَيت ثٌيِ ػلوي  ،تَػؼِ فضبّبي آهَصؽ ثبليٌي ٍ تؼْيل هشاحل پزيشؽ داًـجَ هي ثبؿذ  .دس ايي
ساػتب هذيشيت اهَس ثيي الولل داًـگبُ هؼئَليت كليِ اهَس اداسي داًـجَيبى خبسجي اص صهبى اسػبل فشم پزيشؽ تب اػالم فبسؽ التحليلي
ثِ هشاجغ ري سثظ سا ػْذُ داس هي ثبؿذ.
ثب هجَصي كِ ٍصاست ثْذاؿت دس ػبل  2015ثشاي  6داًـگبُ ػلَم پضؿكي كـَس كبدس ًوَد كِ داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّوذاى سا ًيض ؿبهل
هي گشدد  ،ايي داًـگبُ ػالٍُ ثش اهكبى پزيشؽ داًـجَي خبسجي دس سؿتِ ّبي هختلف تحليالت داًـگبّي ػوَهي ٍ پبيِ

(پضؿكي ،

دًذاًپضؿكي ٍ داسٍػبصي ػوَهي ٍ كليِ سؿتِ ّبي ػلَم پضؿكي  ،ثْذاؿت ٍ پشػتبسي ٍ هبهبيي دس هقغغ كبسؿٌبػي )  ،هجبص ثِ پزيشؽ
 Ph.D ،Ph.Dهجتٌي ثش پظٍّؾ  ،كبسؿٌبػي اسؿذ  ،دٍسُ ّبي

داًـجَي خبسجي دس هقغغ تحليالت تكويلي سؿتِ ّبي هختلف
دػتيبسي تخلق ثبليٌي پضؿكي ٍ دًذاًپضؿكي ٍ دٍسُ ّبي MPH

( ( Master of public healthگشديذُ اػت .

شزايط عمًمي متقاضيان تحصيل

 داؿتي هذسك اتوبم دٍسُ كبهل آهَصؽ هتَػغِ (دثيشػتبى) ثشاي هتقبضيبى دٍسُ ّبي دكتشي ػوَهي ( ٍ )M.D.كبسؿٌبػي( ٍ )Under Graduateداسا ثَدى هذسك كبسؿٌبػي  ،كبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دكتشي ػوَهي ثِ تشتيت ثشاي هتقبضيبى تحليل
دس هقبعغ كبسؿٌبػي اسؿذ  ٍ Ph.D ،دػتيبسي ثبليٌي پضؿكي ٍ دًذاًپضؿكي (  ٍ )Post Graduateدٍسُ  .MPHهذاسك
هزكَس ،دس كَست پزيشفتِ ؿذى هتقبضي ٍ دس ٌّگبم ثجت ًبم ثبيذ ثِ تبيي د هَػؼِ آهَصؿي كـَس هحل تحليل ٍ ػفبست ٍ
يب كٌؼَلگشي جوَْسي اػالهي ايشاى دس آى كـَس سػيذُ ثبؿذ.
 آؿٌبيي كبهل ثِ صثبى فبسػي ( ثب تَجِ ثِ ايٌكِ تذسيغ دس دٍسُ ّبي هختلف ثِ صثبى فبسػي اًجبم هي گيشد ) .الجتِ دس اييخلَف تؼْيالتي جْت ؿشكت هتقبضيبى دس دٍسُ ّبي كَتب ُ هذت صثبى فبسػي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت  .هتقبضيبى پغ اص
پزيشؽ ًْبيي ٍ ثجت ًبم  ،ثب دسيبفت هشخلي ثذٍى احتؼبة دس ػٌَات تحليل ثِ هشاكض سػوي ٍ هجبص آهَصؽ صثبى فبسػي
ثشاي داًـجَيبى خبسجي هؼشفي خَاٌّذ گشديذ  .دسيبفت ٍ اسائِ هذسك اتوبم دٍسُ آهَصؽ صثبى فبسػي ثشاي هتقاضيبى تحليل
كِ آؿٌبيي كبفي ثِ ايي صثبى ًذاسًذ جْت ؿشٍع ثِ تحليل الضاهي هي ثبؿذ .
 تَاًبيي هبلي الصم جْت پشداخت ؿْشيِ تحليلي . ػذم هٌغ قبًًَي ثشاي اقبهت تحليلي دس ايشاى .

مدارك مًرد وياس

 تكويل فشم ّبي پزيشؽ داًـجَ. اػكي هذاسك تحليلي كِ دس آى سؿتِ تحليلي  ،تبسيخ فشاغت اص تحليل ً ،بم هحل تحليل ٍ ًوشات هتقبضي قيذ گشديذُثبؿذ ً .وشُ هي تَاًذ ثشاػبع حشٍف اًگليؼي  ،دسكذ  ، GPA ،تَكيف كيفي ٍ يب ًوشُ اص  20ثبؿذ .دس ّش كَست ايي داًـگبُ
تالؽ هي ًوبيذ تب افشاد هؼتؼذ ٍ پشتالؽ ػلوي هـغَل ثِ تحليل گشدًذ .
1

 اػكي اص كليِ كفحبت پبػپَست هتقبضي. اػكي اص ػكغ جذيذ هتقبضي ثب ٍضَح حذاقل .dpi 300 اسائِ ًبهِ اًگيضُ ( )Motivation Letterايي ًبهِ تَػظ كليِ هتقبضيبى تحليل دس ايي داًـگبُ ثِ صثبى فبسػي ٍ يب اًگليؼيتْيِ ؿَد ٍ دس آى ثِ اًگيضُ هتقبضي دس سؿتِ هَسد ًظشٍ دس ايي داًـگبُ اؿبسُ گشددّ .وچٌيي تَاًبيي ّبي هتقبضي دس صهيٌِ
ّبي هختلف هبًٌذ كبهپيَتش ٍ ًشم افضاس ّب ٌّ ،ش ٍ ،سصؽ ٍ يب تكٌَلَطي ّبي هختلف ثيبى گشدد.
 اسائِ تَكيِ ًبهِ ( )Recommendation Letterحذاقل اص ً 2فش اص اػبتيذي كِ ثش تحليالت  ،تَاًبيي ّبي پظٍّـي ،هْبست ّبي استجبعي ٍ خالقيت ّبي هتقبضي اؿشاف كبهل داؿتِ ثبؿٌذ ( ايي هذسك دس خلَف هتقبضيبى تحليل دس دٍسُ
ّبي تحليالت تكويلي (  )Post Graduateضشٍست داسد).
 گَاّي ًوشُ صثبى اًگليؼي دس آصهَى  ٍ IELTS ، TOEFLيب  MCHEثشاي هتقبضيبى غيش اًگليؼي صثبى  .حذاقل ًوشُ قبثل قجَلثشاي آصهَى ّبي هزكَس ثِ تشتيت  50 ٍ 5 ، 480هي ثبؿذ  ( .ايي هذسك دس خلَف هتقبضيبى تحليل دس دٍسُ

ّبي Ph.D

ضشٍست داسد ٍ دس كَستي كِ فشد فبقذ ايي هذسك ثبؿذ هي تَاًذ ثِ كَست هـشٍط ؿشٍع ةُ تحليل ًوبيذ ٍلي ثبيد حذاكثش تب قجل
اص ٍسٍد ثِ دٍسُ پظٍّـي (پبيبى ًبهِ) ًؼجت ثِ اسائِ هذسك هزكَس اقذام ًوبيذ).
 سصٍهِ يب  C.V.كِ دس آى هتقبضي ؿشح ًؼجتب كبهلي اص تحليالت  ،تجبسة كبسي  ،فؼبليت ّبي پظٍّـي ٍ اًتـبسات ػلوي خَداسائِ هي ًوبيذ .ثشاي تْيِ ًوًَِ قبثل قجَلي اص ًوًَِ  C.V.هي تَاًيذ ثِ ػبيت  http://www.doyoubuzz.comهشاجؼِ
ًوبييذ ( .ايى هذسك دس خلَف هتقبضيبى تحليل دس دٍسُ ّبي تحليالت تكويلي (  )Post Graduateضشٍست داسد).
كليِ هذاسك ثبيؼتي ثِ آدسع ايويل  internationaloffice@umsha.ac.irاسػبل گشدد .ايي داًـگبُ ًْبيت ػؼي خَد سا ثِ
كبس خَاّذ گشفت تب حذاكثش ظشف هذت  30سٍص پغ اص اسػبل هذاسك  ،اٍليي ثبصخَسد هشثَط ثِ ثشسػي هذاسك سا ثِ هتقبضي اػالم
ًوبيذ.
-

َشيىٍ َاي مزبًط بٍ تحصيل در ايه داوشگاٌ

ّضيٌِ ّبي تحليل دس ايي داًـگبُ ؿبهل ؿْشيِ تحليلي ٍ ّضيٌِ ّبي اقبهتي ٍ سفبّي خَاّذ ثَد  .ؿْشيِ تحليلي دس ػبل 2015
هغبثق جذٍل صيش دسيبفت خَاّذ گشديذ ٍ اهكبى افضايؾ ػبالًِ آى ثِ هيضاى حذاكثش ٍ %15جَد داسد.
شْزيِ هتَسط ساالًِ

هقطغ  -رشتِ

(هيليَى ريال)
پششني ٍ دارٍساسي ػوَهي

170

دًذاًپششلي ػوَهي

180

مارشٌاسي ارشذ

146

Ph.D

239

دستياري تخصصي پششني ٍ

239

دًذاًپششني
دٍرُ ّاي مارشٌاسي

102

*كليِ اسقبم ركش ؿذُ ثِ سيبل ايشاى هي ثبؿذ .
* اهكبى افضايؾ ؿْشيِ ثِ هيضاى حذاكثش  % 20دس هقغغ ثبليٌي سؿتِ ّبي دًذاًپضؿكي ٍ داسٍػبصي ٍجَد داسد .

2

ّضيٌِ ّبي اقبهتي ٍ سفبّي دس ػبل  2015هغبثق جذٍل صيش دسيبفت خَاّذ گشديذ ٍ احتوبل افضايؾ ػبالًِ آى ثِ هيضاى حذاكثش %20
ٍجَد داسد.
ّشيٌِ هاّاًِ

ًَع خذهات

(هيليَى ريال)
اسناى در خَابگاُ داًشجَيي ٍ

2

بيوِ حَادث
غذا (صبحاًًِْ ،ار ٍ شام)

3/5

* كليِ اسقبم ركش ؿذُ ثِ سيبل ايشاى هي ثبؿذ .
* اهكبى اسائِ خذهبت سفبّي ٍيظُ ثشاي داًـجَيبى هتقبضي ،ثب پشداخت ّضيٌِ هشثَعِ ٍجَد داسد .

هتقبضي دس پشداخت ّضيٌِ ّبي اقبهتي ٍ سفبّي ٍ اػتفبدُ اص اهكبًبت هزكَس هختبس ثَدُ ٍ هي تَاًذ اص اهكبًبت داًـگبُ دس ايي خلَف
اػتفبدُ ًٌوبيذ.


مدت سمان تحصيل

هذت صهبى تحليل دس هقبعغ هختلف ثشاػبع قَاًيي ٍصاست ثْذاؿت هغبثق جذٍل صيش هي ثبؿذ :
هتَسط سهاى تحصيل

حذامثز سهاى هجاس تحصيل

هقطغ

(سال)

(سال)

مارشٌاسي

4

6

دمتزي ػوَهي

6/5

 9تا 10

مارشٌاسي ارشذ

3

3/5

Ph.D

4

4/5

دستياري تخصصي پششني

4

4/5

دستياري تخصصي دًذاًپششني

4

 4تا 6/5

MPH

1

1/5

ثذيْي اػت دس كَست ًيبص ثِ گزساًذى دٍسُ آهَصؽ صثبى فبسػي ً ،يبص ثِ گزساًذى دسٍع پيـٌيبص ٍ يب ػذم گزساًذى هَفقيت آهيض دسٍع اًتخبثي
ًيوؼبل ّبي هختلف  ،هذت صهبى تحليل افضايؾ خَاّذ يبفت.


سمان ارسال مدارك ي اخذ پذيزش تحصيلي

هتقبضيبى هي تَاًٌذ ثذٍى هحذٍديت صهبًي دس عَل ػبل ًؼجت ثِ اسػبل هذاسك اقذام ًوبيٌذ  .دس كَست پزيشؽ  ،آغبص ثِ تحليل هتقبضي اص اٍليي
ًيوؼبل هوكي خَاّذ ثَد  .ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ًيوؼبل ّبي تحليلي دس ايي داًـگبُ دس ًيوِ دٍم ػپتبهجش ٍ ًيوِ اٍل فَسيِ آغبص هي گشدد  ،ثِ
هتقبضيبى تَكيِ هي ؿَد جْت تؼشيغ دس سًٍذ پزيشؽ ٍ جلَگيشي اص اتالف صهبى  ،هذاسك خَد سا حذاكثش تب ًيوِ اٍل طٍئي ٍ يب ًيوِ اٍل ًَاهجش ثِ
آدسع ايويل ايي داًـگبُ اسػبل ًوبيٌذ  .تَجِ داؿتِ ثبؿيذ كِ ػلي سغن تالؽ ايي داًـگبُ جْت تؼشيغ دس سًٍذ پزيشؽ داًـجَ ٍ اًجبم هشاحل
الصم دس حذاقل صهبى هوكي  ،احتوبل داسد ايي فشآيٌذ ثِ ثيؾ اص  3هبُ صهبى ًيبص داؿتِ ثبؿذ.
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مراحل پذيزش داوشجً

هشاحل كلي پزيشؽ داًـجَ دس ايي داًـگبُ ثِ كَست ريل هي ثبؿذ :
ارسال هذارك هَرد ًياس بِ آدرس ايويل تَسط هتقاضي
internationaloffice@umsha.ac.ir

ارسال هذارك دريافتي اس هتقاضي بِ شؼبِ بيي الولل داًشگاُ ٍ داًشنذُ هزبَطِ جْت بزرسي ٍ اػالم ًظز

تصوين گيزي در خصَص اهناى تحصيل هتقاضي در رشتِ ٍ هقطغ هَرد درخَاست با درًظز گزفتي ًظزات تخصصي
داًشنذُ هزبَطِ ٍ شزايط ملي هتقاضي ٍدر صَرت ًياس اًجام هصاحبِ در مويتِ آهَسشي شَراي رٍابط بيي الولل
داًشگاُ
اػالم راي مويتِ آهَسشي شَراي رٍابط بيي الولل داًشگاُ بِ هؼاًٍت آهَسشي داًشگاُ ٍ ارسال باسخَرد اٍليِ بِ فزد
هتقاضي در هذت  30رٍس ماري پس اس دريافت هذارك

هؼزفي هتقاضي بِ هزمش خذهات آهَسشي ٍسارت بْذاشت جْت اػالم ًظز اس طزيق هؼاًٍت آهَسشي داًشگاُ

ارسال هذارك هتقاضي بِ مويتِ پذيزش داًشجَياى خارجي داًشگاُ ػلَم پششني تْزاى جْت دريافت تاييذ ًْايي

اًجام ثبت ًام اس هتقاضي ٍ دريافت هذارك هَرد ًياس ٍ بخشي اس هبلغ شْزيِ

هؼزفي داًشجَ بِ هؼاًٍت داًشجَيي ٍسارت ػلَم جْت دريافت ٍيشاي اقاهت داًشجَيي

اًتخاب ٍاحذ  ،پزداخت باقيواًذُ شْزيِ ساالًِ ٍ آغاس بِ تحصيل داًشجَ در اٍليي ًيوسال تحصيلي هنمي

هؼزفي داًشجَ بِ داًشنذُ هزبَطِ ٍ هؼزفي جْت استفادُ اس خذهات رفاّي ( غذا ٍ خَابگاُ)
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