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 )کارشناس المپیاد(

 حیطه های المپیاد:

 شرایط شرکت کنندگان:

 

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتتترای فترفته ای           

دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور شاغت    

به تحصی  و یا دانش آموختگانی که تا تاریخ برگزاری اولیت   

آزمون از مجموعه آزمونهای کشوری المپیاد در هر دوره کمتر 

از شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد ، متی    

در بدون در نظر گرفت  معدل ک  و سال تحتصتیتلتی       توانند 

 المپیاد شرکت کنند.

دانشگاههای علوم پزشکی به واسطه در بر داشت  دو نظام بنیادی  آموزش و 

سالمت نقش تعیی  کننده ای در دستیابی به اهداف سند تتوستعته کشتور       

دارند. آنچه نیاز امروز و فردای جامتعته متاستت، هتدایتت و پترورش                 

استعدادهای علمی دانشجویان و تربیت متخصصانی تحلی  گر و با توانتایتی   

یادگیری مادام العمر است که قادر به تفکر، استدالل، نظریه پردارزی، نقد و 

ف  مسائ  علمی و اجتماعی باشندبرگزاری المپیادهای علمی متی تتوانتد        

عالوه بر افزایش مهارتهای دانشجویان، باعث افزایش اعتماد به نفس آنتان    

 شود و به رشد فردی و فرفه ای آنان کمک کند.

 اهمیت برگزاری المپیاد علمی علوم پزشکی:

 حیطه آموزش پزشکی:

به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکتی  

به مطالعه، تحقیق و ایجاد فرصتهای مناسب برای اعتالی عتلتمتی    

آموزش پزشکی، کشف استعدادهای برتر و نهفته دانشجویان در   

زمینه های علمی آموزش پزشکی و هدایت استعدادها در مستیتر   

رشد و شکوفایی و ایجاد انگیزه بیشتر در استتادان، متدیتران و        

برنامه ریزان، برای بازنگری در برنامه های آموزشتی و اصتال        

روشهای موجود و ایجاد جو دانش پژوهی در بی  دانشتجتویتان      

 در فیطه آموزش پزشکی برگزار می شود. 79المپیاد سال 

 

 

69بهمن ماه   



 حیطه  استدالل بالینی:

یکی از اهداف مهم آموزش پزشکی، آموزش نحوه تفکر و استدالل 

کردن در تصمیم گیریهای بالینی است. شرکت کننده در ای  فیطه 

باید بتواند  از روی عالئم بالینی  به تشخیص برسد و دالی  محکمی 

برای تصمیم گیریهایش ارائه دهد.  دانشجو در ای  آزمون  با  ای   

 مفاهیم پایه  آشنا خواهد شد:

 مفاهیم اولیه علوم بالینی -1

 توانایی شناخت و تفسیر عالیم بالینی -2

 دانست  سیری که هر بیماری طی می کند. -3

 شناخت مناسب انواع پاسخ های درمانی برای عالئم بالینی -4

 توانایی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد -5

 حیطه  فلسفه پزشکی:

پزشکی مدرن با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک دچار چتالشتهتای      

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

بیمار توجه می کنند.هدف از برگزاری المپیاد فلسفه پزشکی هتم     

گسترش ای  مفاهیم در بی  دانشجویان فیطه علوم پزشکی  بته      

 عنوان آینده سازان نظام سالمت کشور است.

 حیطه  کارآفرینی در بستر دانشگاههای  هزاره سوم:

در هزاره سوم، جامعه مأموریت های نوینی را از دانشگاهها مطتالت ته    

ختتواهتتد کتترد. و آن چتتیتتزی نتتیتتستتت جتتز شتتنتتاستتایتتی                   

 Proper) راهکارهای متتتنتاستب       و ارائه (Problems) مشکالت

Solutions)    درجهت رفع مشکالت و ارتقای کیفیت زندگی بشر از

 ای  مجراست.

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

کارآفرینتی در    »فیطه  های الزم برای گذار به سوی ای  دانشگاهها،

المپیاد عتلتمتی     ششم به عنوان فیطه «بستر دانشگاههای هزاره سوم

 دانشجویان علوم پزشکی کشور از سال جاری به فیطه های

 ق لی افزوده شده است.  

 دغدغه متولیان برگزاری ای  رویداد بزرگ علمی جلب 

 توجه نخ گان به ای  تحول شگرف از  مجرای 

 عملی در بسترالمپیاد– ایجاد رقابتی علمی 

 علوم پزشکی است. 

مدیریت نظام سالمت به عنوان یکی از مهارتها و وظایف اصلی ارائه 

دهندگان خدمات سالمت معرفی شده استت. آمتاده ستاختتت            

دانشجویان به عنوان مدیران اجرایی توانمند و با قابلیت برای کتار  

در نظام پویای سالمت ضروری است و نیاز به آموزش دانشجویتان  

رشته های مختلف علوم پزشکی در ای  خصوص وجود دارد. المپیاد 

علمی دانشجویان علوم پزشکی با هدف ایجتاد انتگتیتزه کستب          

توانمندی های مدیریتی در دانشجویان رشته های مختتلتف ارائته      

دهنده خدمات  سالمت، تقویت مهارتهای استدالل و ف  مسئله در 

آنان و ترویج فرهنگ کار گروهی در یک محیط شاد و هتیتجتان      

 انگیز رقابتی در ایران طرافی گردیده است.
 

 حیطه  مدیریت  در نظام سالمت:

 حیطه  تفکر علمی در علوم پایه:

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

به خصوص جهت تقویت تفکر علمی در دانشجویان دانشگاههتای  

علوم پزشکی کشور و تشویق آنها به استفاده از م افث علوم پایته  

در ف  مشکالت بالینی و پژوهش در ای  زمینه، دهمی  المتپتیتاد    

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

ز راه    توفیق هنو ی   ها قلته    فتح    و پیش رفت  ای  ل ته بر ا             

آرمانها و تحقق  ی ها راه  مهمتری   از ست که یکی  اپیش درازی در 

،  علمی برتر ه   کسب جایگا ان و     یر اسالمی  ری اجمهو م نظا اف هد ا

ی  ابرتر علمی می باشد .  ی   ها ادستعد ورش ا  پر و   شد  شناسایی، ر

نند اجتماعی باید بتو ی ا  ها ان  سترمتایته      عنو به برتر   ی هاادستعدا

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

آوری نو ل و برنامه تحو در مر مهم ای  اند  . دازبپرر ف  مسای  کشو

 ر  جد  پیگیری خواهد شد.پزشکی نیز به طوم  علوزش مودر آ
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