
 

 

 

 

 

 آشنایی با انواع سؤاالت آزمون

 در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ندانشکده علوم پزشکی الرستا  

  دانشکده علوم پزشکی

نو خدمات بهداشتی و درمانی الرستا  



 KF (Key Features)ژگی کلیدی آزمون وی

هر سؤال شامل یک سناریوی بسیار مشخص و در عین حال مختصر می باشد که از داوطلب خواسته می شود تا در 

مورد اقدامات مختلف در نظام سالمت )در حیطه استدالل بالینی اقدامات تشخیصی یا درمانی است( تصمیماتی 

 اتخاذ کند.

مشخص را صحیح ی گزینه هاه شدح مطری بین گزینه هااز ست زم االدارد. گزینه صحیح ودی محداد تعدال هر سو

شته باشد د داجووگزینه صحیح ه ست شداخواد درتعداز بیش ال هر سودر ست اممكن نمایید.  د وارپاسخ نامه و در 

 د. ست می شواخوال درسودر آن باشد که ادی تعداز نباید بیش ه شدب نتخااگزینه صحیح اد ما تعدا

نید امی تود شوب انتخاصحیح گزینه  3د  ست شواخوو درشته باشد د داجووصحیحگزینه  4ال  یک سودر گر امثال  

سه از بیش ال ین سودر اگر و اپاسخنامه نمایید ب و وارد نتخاد اخور ختیاابه را گزینه 3، گزینه صحیح  4بین  از 

 د. تعلق نمی گیرزی متیاال اسوآن صحیح باشد به ه شدب نتخای اگزینه هام گر تمااحتی د، شوب نتخااگزینه 

ال  منفی هر سوه کثر نمراحدز دارد و متیاایک ال ست. هر سوه اگرفته شدنظر  در منفی ه غلط نمری گزینه هابرای 

 است.  -3333

 کاهش ندهید.د را خوز متیااگزینه ها دن کرب نتخااشانسی د  با ین توصیه می شوابنابر 

 

 (Matchingآزمون جور کردنی )

در این نوع سؤاالت، گزینه هایی با شماره در سناریو می آید و باید دانشجو هر کدام از عبارات قبل از شماره را با 

 ور کند.یک آیتم ج

 

 : Extended Matchingمثال 

در نظام سالمت و نیز عملكردهای نظام سالمت ارائه شده است. مشخص  در جدول زیر مثالهایی از پیامدهای ضعیف

 کنید که هر پیامد با کدام عملكرد هامرتبط است. )هر گزینه می تواند به بیش از یک سؤال اختصاص داشته باشد(.

 



 سالمت عملکرد نظام پیامدهای ضعیف در نظام سالمت

 تامین مالی  .A . وجود مراکز طب سنتی بدون مجوز 1سؤال 

B. ارایه خدمت 

C. تولید منابع 

D. تولیت 

 

 

 

 

 

 در مواردی (( Overchargingگرفتن هزینه بیشتر از بیماران. 2سؤال 

 . استقبال کم بخش دولتی از مشارکت با بخش خصوصی 3سؤال 

 . کیفیت پایین آموزش علوم پزشکی 4سؤال 

 دهندگان خدمت . تجویز غیر مقتضی سی تی اسکن توسط ارایه 5سؤال 

 مناطق محروم . زمان انتظار طوالنی برای خدمت جراحی قلب در 6سؤال 

 

 Clinical Reasoning Problem (CRP)آزمون 

در این روش دانشجو فرضیه سازی کرده و یک فرضیه برای تمام داده ها ارایه می دهد و با استفاده از اطالعات 

در این شرایط تصمیمت ” سناریو ارایه شده، آیتمها روشن می گردد. به عبارت دیگر به دانشجو گفته می شود که 

 و در سناریو سرنخها هم ارایه می شود.“ را بگیر

  

 Script Concordance (SCT)آزمون 

نظر در فرضی خاصی دد.  شرایط توصیف میگره کوتارت یو  به صورسنا یا ( case)رد معموال یک مو، نموآز این در

دد. می گرد پیشنهاص  اـخ امدـقاا ـیع وـیک موضه، شدح مطریط فرضی اشرو یو ربا توجه به سناد و گرفته می شو

رت بر قدا  تكیه ـبو ست اقیق یا مبهم دهد علمی که گاهی نیز غیراشود و نش خودابستن ر با به کاه شرکت کنند

ر تاثیر چقدع  وـنو اثیر  ـتان هد میزن دمی کند تا نشاب نتخارا ایر یک پاسخ ول زطبق جدد، تجربه خول و ستدالا

 هد.دمی ن نشات الاسؤرا در گزینه  5از یر تعبیر صحیح هریک ول زست.  جدا

ست یا غلط باشد ری دند تا حداهر گزینه می توارد و ندد جوومعموال یک گزینه صحیح ت الاسوع ین نوبرای ا

را که غلط ترین گزینه ادی فرز و امتیاان امی کنند بیشترین میزب نتخارا است ترین گزینه درکه ادی فراین ابنابر

 ند. آوربدست می ز را متیاان ای  کنند کمترین میزـمب نتخاا

این روش در مورد ارزیابی فرضیه است نه فرضیه سازی. در این روش به دانشجو فرضیه و یافته داده شده و از او 



ه دهی در این شیوه نمر خواسته می شود که مشخص کند که آیا فرضیه با یافته تقویت می شود یا رد می شود.

 است.  Expert panelآزمون در پانل خبرگان 

  

 (:Essayسؤاالت تشریحی )

آزمون شوندگان در پاسخ به این سؤاالت آزاد هستند تا آنچه را به نظر ایشان منطقی و مفید است )در محدوده 

 کلیات مورد قبول اعالم شده( را ارائه دهند.

  

 سؤاالت سناریو:

هر سؤال شامل چهار یا پنج کلیدواژه است که برای آن باید دو راهكار توسط آزمون شونده مطرح شود و برای هر 

کلمه ای بنویسند. سناریو باید واقعی بوده و قابلیت کاربرد در عمل را  033کدام از راهكارها یک سناریوی حداکثر 

 داشته باشد.

 

   :) Multi choice question) MCQ  آزمون 

 است.  Multi choice question (MCQ)یكی از رایج ترین نوع سؤاالت ، سؤاالت چهار گزینه ای 

شت داتحمل گرما شكایت م عدو ستهایش دکف د یازتعریق از که د جعه کراخانمی به من مروز یرمثال: پزشک: د

نگ دربی دم و ئید شک کروسید .من به مشكل تیرربه نظر می ار بی قرد و بوه مدآمهایش کمی برمعاینه چش.در 

م نباشد پی می برت نرمال مایشاآزین اگر نتایج دم .است کراخورا درئید وتیری مونهارسطح هوی گیرازه ندایش ابر

 د دارد .جوی وئیدوهیپرتیرری بیماو ست است ام درکه تشخیص 

 ؟ستایک تر دنزری بیمااز تعابیر از میک انظر پزشک  به کد

 یک ژنتولوا -1

 ژ یک  فیزیولو -0

 تكامل گرایانه -3

 ژنتیک  -4 

 



Puzzle:   

ند ه اشدی سته بندد Gوه  گرتا  Aوه گراز که به ترتیب  Aجه هستید اموال سووه شما با چندین گر، آزمونین در ا

ست .شما باید با توجه به ه اپاسخنامه نوشته شدوه در هر گر 1یتم ی آ.گزینه هاد دارد جوویتم ر آچهاوه، هر گر.در 

پاسخنامه ده و در کرب نتخارا اتنها یک گزینه مناسب  4و 3 ، 0ی یتم هاآگزینه ر چهاام از هر کدن میااز  1گزینه  

ه عالمت بزنید به شما نمررا  4و 3، 0ی یتم هاام از آهر کددر یک گزینه از گر بیش است که اعالمت بزنید . بدیهی 

 د .  منفی تعلق می گیر

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


