
 

 

 حیطِ ّای الوپیاد دّن:

 مًضًع حیطٍ َا ردیف

 حیطٍ استذالل بالیىی 1

  

ماشير پسضکی عمًمی  

)داخلی ، اطفال ، زوان ، 

 جراحی (

 چیستی پسضکی حیطٍ فلسفٍ پسضکی 2

حیطٍ تفکر علمی در علًم  3

 پایٍ

 سلًل درماوی

مذیریت َسیىٍ َای وظام  حیطٍ مذیریت وظام سالمت 4

 سالمت

 ارزضیابی استاد ي داوطجً حیطٍ آمًزش پسضکی 5

حیطٍ کارآفریىی در بستر  6

 داوطگاَُای َسارٌ سًم

  

 مرکسمطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسضکی 

 داوطکذٌ علًم پسضکی الرستان

 

 تُیٍ کىىذٌ : طیبٍ حسیه پًر )کارضىاس المپیاد(

 

97فروردین ماه   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 دانشکده علوم پزشکی الرستان

 دانشکده علوم پزشکی 
 و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

آشنایی با دهمین آزمون 
 المپیاد علمی علوم پزشکی

َمچىیه ثب سًجٍ ثٍ ضزيرر سىجش قبثلیز آسمًن در ارسیبثی   

شخصیز کبرآفزیىبوٍ مشقبضیبن، در اوشُبی آسمًن ، دزسشیىیبمیٍ    

سىجش شخصیز کبرآفزیىبوٍ ویش ثٍ داوشجًیبن ارائیٍ ویًاَیذ      

. ثذیُ  اسز ومزٌ ایه دزسشىبمٍ َیچگًوٍ ارسجبط  ثب ویمیزٌ    شذ

ي صزفًب جُز ارسیبث  کییی ی  آسمیًن         آسمًن وخًاَذ داشز 

 اسش بدٌ وًاَذ شذ.

مذر سمبن کل آسمیًن ثیب اسشی بة سمیبن بسا ثیزای س مییل              

در وظیز رزفشیٍ       03339ال     0339سبعز اس سبعز  3دزسشىبمٍ، 

 شذٌ اسز.

 

 حیطِ هذیریت در ًظام سالهت:

، MCQ   ،KFمزسلٍ غزثبلگزی شبمل چیُیبر ویًؤ سی ا            

Puzzle  يScript concordance .م  ثبشذ 

صیجیا الی        0ي ویم سبعز اس سبعز  3مذر سمبن کل آسمًن 

 در وظز رزفشٍ شذٌ اسز. 03339

 

 

الزم است َمٍ اعضای گريٌ آمادگی الزم برای پاسخگًییی  

 بٍ سؤالُا را داضتٍ باضىذ.

 

وحًٌ ومرٌ دَی آزمًن گريَی ي اوتخاب تیمُای برتیر بیٍ     

% ي  33صًرت تجمیعی امتیاز دي مرحلٍ گريَی )مرحلٍ ايل  

 . %( تعییه خًاَذ ضذ73مرحلٍ ديم 

 
 

 جسئیات آزهَى غربالگری در حیطِ ّای هختلف:

 

 حیطِ آهَزش پسشکی:
آسمًن ایه سیطٍ شبمل سٍ وًؤ س ا  ثٍ صًرر مجمًعٍ ای اس 

س ابر  در یک دفشزچٍ طزاس  شذٌ اسز  ي سصحیا آن ثیب      

 اسش بدٌ اس کبمذیًسز صًرر م  ریزد.

 MCQ       ،33س ا     01) س ا     09دفشزچٍ س ابر شبمل  

 Extendedسیی ا       33ي         Key featureسیی ا    

Matching    م  ثبشذ کٍ جُز دبسخگًی  ثٍ ایه سی ابر )

الی    0339اس سبعز دقیقٍ  019سبعز ي ویم یعى   3مذر سمبن 

 در وظز رزفشٍ شذٌ اسز. 03

 
 

 حیطِ کارآفریٌی:
مزسلٍ  غزثبلگزی ایه  سیطٍ شبمل یک دفشزچٍ س ا  سیبيی    

ي یک دبسخىبمٍ م  ثبشذ. س ابر ایه آسمًن شیبمیل    س ا   23

 MCQ   ،KF   ،Scriptطییییی یی  اس سیی ابر وییظیییییز          

concordance  .ي ... اسز 

ضمىًب ثٍ َمزاٌ داششه َیز رًویٍ        

کشبة فبرس  ییب اوگلیی  ، لیخ         

سبح ي مًثبییل ي سیبیز يسیبیل          

ال شزيوی یی  سًسیین داوییشجًیبن   

 ممىًؤ اسز.
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 آزمًن اوفرادی در دي مرحلٍ ي بٍ ضرح زیر برگسار می ضًد:

 

 هرحلِ اٍل آزهَى اًفرادی )غربالگری( :

ایه مزسلٍ ثیٍ صیًرر مشمزکیش ثیذين محیذيدیز در سعیذاد                 

دايطلجبن اسز کٍ سًسن مزکش سىجش آمًسش دشش   در کلییٍ    

داوشگبَُبی علًا دشش   کشًر ثزرشار می  شیًد. ثیز اسیب            

آمبییش  اوشخیبة وًاَىیذ       مىطقٍ 09و ز اس  09وشبیج ایه آسمًن 

شذ. ثٍ مىظًر سیوًر سمیبم  مىیبطم آمبییش  در المذییبد، در                 

صًرس  کٍ کالن مىطقٍ سیذاقل ییک سییم در ثییه ثزرشییذربن            

وذاششٍ ثبشذ سٍ و ز اي  آن مىطقٍ ثٍ عىًان سیم مىشخت اس مىطقٍ   

معزف  وًاَىذ شذ. سصحیا آسمًن ثٍ صًرر کبمذیًسزی وًاَذ 

ثًد. در ایه مزسلٍ ث شٍ ثٍ وًؤ سیطٍ اوًاؤ آسمًن مًرد اسیش بدٌ     

 مش بير اسز.

 

 هرحلِ دٍم آزهَى اًفرادی:

ایه ثخش ثٍ صًرر مشمزکش در سُیزان ثیزای مىشخجییه مزسلیٍ          

 غزثبلگزی ثزرشار وًاَذ شذ. 

برگسیذگان وُایی آزمًن اوفرادی بیر اسیاس ومیرٌ تجمیعیی        

%( ي مرحلیٍ ديم اوفیرادی       43آزمًوُای مرحلٍ ايل اوفرادی )

 %( اوتخاب می ضًوذ.63)

تقَین دّویي الوپیاد علوی داًشجَیاى علَم پسشکی 

 7931 – کشَر

مجری/ مجریان  موضوع تاریخ

 انجام کار

آسمًن غزثبلگزی مشمزکش )مزسلٍ  13/191931

 اي  آسمًن او زادی(

مزکش سىجش         

 -آمًسش دشش       

کلیٍ داوشگبَُبي      

داوش ذٌ َبی علًا    

 دشش  

هفته سوم 

اردیبهشت 

7931 

اعالا وشبیج راٌ یبفشگبن ثٍ مزسلٍ 

 آسمًن رزيَ 

مزکش سىجش         

– آمًسش دشش     

دثیزوبوٍ دَمیه      

 المذیبد

دریبفز رشارش دزيصٌ ثز اسب   7931/7/71

مًضًؤ اعالا شذٌ )مزسلٍ اي  

 آسمًن رزيَ (

  

داوشجًیبن دذیزفشٍ   

- شذٌ مزسلٍ اي     

سزدزسشبن کلیٍ       

داوشگبَُب ي         

داوش ذٌ َبی علًا    

دثیزوبوٍ   -دشش    

 دَمیه المذیبد

7931/1/79 

لغایت 

7931/1/71 

آسمًن مزسلٍ ديا )او زادی ي 

 رزيَ (

دثیزوبوٍ    -سُزان   

 دَمیه المذیبد

 ًحَُ برگساری آزهَى:

در دي بخص )اوفرادی ي گیريَیی(         1337آزمًن در سال 

 برگسار می گردد..

آزهَى گرٍّی ًیس در دٍ هرحلِ ٍ بِ شرح زیر برگزسار  

 هی شَد:

افزاد اوشخبة شذٌ در مزسلٍ اي  آسمًن او زادی )غیزثیبلیگیزی(      

اعوبی سیمُبی شزکز کىىذٌ در مزسلٍ رزيَی  را سشی یییل         

 وًاَىذ داد.

 

هرحلِ اٍل آزهَى گرٍّی )تْیِ گسارش برای هَضزَ    

 پیشٌْادی ٍ ارسال بِ دبیرخاًِ الوپیاد(:

دس اس سصحیا آسمًن او زادی مزسلٍ اي ، سیمُب سش یییل می       

شًد ي یک مًضًؤ ثٍ اوشخبة کمیشٍ علم  ثزای َمٍ ریزيَیُیب    

اعالا م  شًد. اس دايطلجبن وًاسشٍ م  شًد سب در سمبن سعیییییه     

شذٌ ثز اسب  مًضًؤ دیشىُبدی رشارش  سُیٍ ومبیىذ ي در سمبن 

معیه طجم سقًیم المذیبد ثٍ دثیزوبوٍ ارسب  ومبیىذ. سییمیُیب می         

سًاوىذ در ایه مزسلٍ اس راَىمبی  اعوبی َیئز علم  ثیٍ جیش       

 اعوبی کمیشٍ علم  المذیبد اسش بدٌ ومبیىذ.

 

 هرحلِ دٍم آزهَى گرٍّی:

ایه آسمًن ثب سوًر اسبسیذ مخشلف ثٍ عىیًان دايران ثیزریشار        

وًاَذ شذ. ثز اسب  سصمیم کمیشٍ علم  یک سىبرییً جیُیز       

وقذ، سحلیل ي ارائٍ راٌ سل َبی وًآيراوٍ در اوشیبر رزيَُب قیزار  

وًاَذ رزفز. در اوشُبی ایه آسمًن یک رشارش سحیًییل می        

 شًد ي افزاد و جز ثٍ ارائٍ کبر اوجبا شذٌ اقذاا م  کىىذ. 
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