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دانشگاههای علوم پزشکی به واسطه در بر داشتن دو نظاظام 

بنیادین آموزش و سالمت نقش تعیین کننده ای در دستیابی به 

اهداف سند توسعه کشور دارند. آنچه نیاز امظروز و رظردای 

جامعه ماست، هدایت و پرورش استعدادهای علمی دانشجویان 

و تربیت متخصصانی تحلیل گر و با توانایی یادگیظری مظادام 

العمر است که قادر به تفکر، استدالل، ناریه پردارزی، نقد و 

حل مسائل علمی و اجتماعی باشندبرگزاری المپیادهای علمظی 

می تواند عالوه بر ارزایش مهارتهای دانشجویان، باعث ارزایش 

اعتماد به نفس آنان شود و به رشد رردی و حررظه ای آنظان 

 کمک کند.

 نام حیطه ردیف

 آموزش پزشکی 1

 استدالل بالینی 2

 تفکر علمی در علوم پایه 3

 مدیریت ناام سالمت 4

 مطالعات میان رشته ای سالمت )رلسفه پزشکی ( 5

 کارآررینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم 6

به مناور تشویق و ترغیب دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی 

به مطالعه، تحقیق و ایجاد ررصتهای مناسب برای اعتالی علظمظی 

آموزش پزشکی، کشف استعدادهای برتر و نهفته دانشجویان در 

زمینه های علمی آموزش پزشکی و هدایت استعدادها در مسظیظر 

رشد و شکورایی و ایجاد انگیزه بیشتر در استادان، مظدیظران و 

برنامه ریزان، برای بازنگری در برنامه های آموزشی و اصظال  

روشهای موجود و ایجاد جو دانش پژوهی در بین دانشظجظویظان 

حیطه آموزش پزشکی به حیطه های المپظیظاد  69المپیاد  از سال 

 اضاره شده است.

 

 

 حیطه آموزش پزشکی:

 مقدمه:

 حیطه های المپیاد:



 کارآفرینی در بستر دانشگاههای  هزاره سوم:

شرکت کننده در این حیطه باید بتواند  از روی عالئم بالیظنظی  بظه 

تشخیص برسد و دالیل محکمی برای تصمیم گیریهایش ارائه دهظد.  

 دانشجو در این آزمون  با  این مفاهیم پایه  آشنا خواهد شد:

 مفاهیم اولیه علوم بالینی -1

 توانایی شناخت و تفسیر عالیم بالینی -2

 دانستن سیری که هر بیماری طی می کند. -3

 شناخت مناسب انواع پاسخ های درمانی برای عالئم بالینی -4

 توانایی تصمیم گیری آگاهی بر شواهد -5
 

 حیطه  استدالل بالینی:

 حیطه  تفکر علمی در علوم پایه:

به مناور تأکید بر اهمیت علوم پایه در رشته های علوم پزشکی و 

به خصوص جهت تقویت تفکر علمی در دانشجویان دانشگاهظهظای 

علوم پزشکی کشور و تشویق آنها به استفاده از مباحث علوم پایظه 

در حل مشکالت بالینی و پژوهش در این زمینه، دهمین الظمظپظیظاد 

 علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی در علوم پایه برگزار می گردد.

 حیطه  مدیریت در نظام سالمت:

 مطالعات میان رشته ای )فلسفه پزشکی(

مدیریت ناام سالمت به عنوان یکی از مهارتها و وظایف اصلی ارائظه 

دهندگان خدمات سالمت معرری شظده اسظت. آمظاده سظاخظتظن 

دانشجویان به عنوان مدیران اجرایی توانمند و با قابلیت برای کار در 

ناام پویای سالمت ضروری است و نیاز به آموزش دانشجویان رشته 

های مختلف علوم پزشکی در این خصوص وجود دارد. المپیاد علمظی 

دانشجویان علوم پزشکی با هدف ایجاد انگیزه کسب توانمندی های 

مدیریتی در دانشجویان رشته های مختلف ارائه دهظنظده خظدمظات  

سالمت، تقویت مهارتهای استدالل و حل مسئله در آنان و تظرویظ  

ررهنگ کار گروهی در یک محیط شاد و هیجان انگیز رقظابظتظی در 

 ایران طراحی گردیده است.
 

پزشکی مدرن با وجود پیشررتهای تکنولوژیک دچار چالشهای ارائه 

خدمات شده است. پزشکان کمتر از گذشته به ناخوشی های بیمار 

توجه می کنند.هدف از برگزاری المپیاد رلسظفظه پظزشظکظی هظم 

گسترش این مفاهیم در بین دانشجویان حیطه علوم پزشکی  بظه 

 عنوان آینده سازان ناام سالمت کشور است.

در هزاره سوم، جامعه مأموریت های نوینی را از دانشگاهها مطالبظه 

خظظواهظظد کظظرد. و آن چظظیظظزی نظظیظظسظظت جظظز شظظنظظاسظظایظظی 

 Proper( راهکارهای متظنظاسظب و ارائه (Problems( مشکالت

Solutions)  درجهت ررع مشکالت و ارتقای کیفیت زندگی بشظر

 از این مجراست.

با توجه به ضرورت توجه به دانشگاههای هزاره سوم و ایجاد زمینه  

کارآررینی در »حیطه  های الزم برای گذار به سوی این دانشگاهها،

المپیاد علظمظی  ششم به عنوان حیطه «بستر دانشگاههای هزاره سوم

 به حیطه های 69دانشجویان علوم پزشکی کشور از سال 

 قبلی ارزوده شده است.  

 دغدغه متولیان برگزاری این رویداد بزرگ

 علمی جلب توجه نخبگان به این تحول 

 شگرف از  مجرای  ایجاد  رقابتی  

 عملی در بسترالمپیاد– علمی

 علوم پزشکی است. 

ز راه  توریق هنو ی ها قله رتح    و پیش ررتن ای  لبته بر ا             

آرمانها و تحقق ی هاراه  مهمترین از ست که یکی اپیش درازی در 

،  علمی برتر ه کسب جایگا ان و یر اسالمی  ری اجمهو م ناااف هدا

ین ابرتر علمی می باشد .  ی ها ادستعد ورش اپر و شد  شناسایی، ر

نند اجتماعی باید بتو ی اها ان  سرمظایظه عنو به برتر   ی ها ادستعد ا

شی خالقانه به روبا  و شناسایی  را قعی سالمت جامعه  ت وامشکال

ل و برنامه تحو در مر مهم  این  اند  .  دازبپر ر حل مسایل کشو 

ر  جد  پیگیری خواهظد پزشکی نیز به طو م  علوزش موآوری در آنو

 شد.
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