
   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

  كشور يعلوم پزشك انيدانشجو يعلم اديالمپ نيمدال آور دهم يمصاحبه با سركار خانم محدثه سهراب

هاي علوم پزشكي كشور به  دانشگاه گزارش خبرگزاري علم و فناوري استان بوشهر؛ هر ساله المپيادهاي علمي در به

دانشجوياني كه قادر به تفكر و استدالل و حل مسائل علمي هستند برگزار  منظور هدايت و پرورش استعدادهاي علمي

باعث افزايش اعتماد به نفس آنان و  هاي دانشجويان، همچنين تواند عالوه بر افزايش مهارت ها مي كه اين المپياد كند مي

 .شود اي آنان هم مي  رفهرشد فردي و ح

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در دهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور  9امسال از بوشهر، 

حضور داشتند كه چهار نفر از آنان موفق به كسب نشان و ديپلم افتخار شدند كه در بخش كارآفريني اين المپياد 

نشان » سعيد شريفي«و » مهرناز ذاكرشهرك«نشان برنز انفرادي و گروهي، در بخش فلسفه پزشكي » محدثه سهرابي«

اديبه «و در بخش فلسفه پزشكي » شهريار ميرزايي نشان نقره انفرادي«برنز انفرادي، در بخش تفكر علمي در علوم پايه 

 ديپلم افتخار مرحله انفرادي را به دست آوردند.» رضايي

كه در » مريم دژكام«كه در بخش تفكر در علوم پايه و » آرمان هاشمي«و » كيميا مويد«، »يد فاضليوح«همچنين از 

  بخش آموزش پزشكي موفق به راهيابي به المپياد علمي كشوري شده بودند تجليل شد.

رده بوديم در اين گزارش به سراغ دانشجويي كه در بخش كارآفريني اين المپياد نشان برنز انفرادي و گروهي كسب ك

  خوانيد: رفتيم، در ادامه اين گزارش مي

  خودتان را معرفي كنيد؟

ي مامايي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، كه در دهمين المپياد علمي كشور  محدثه سهرابي هستم فارغ التحصيل رشته

  .ام كرده مدال برنز انفرادي و مدال برنز گروهي در حيطه كارآفريني در بستر دانشگاه هزاره سوم را كسب

  درباره المپياد علمي بيشتر توضيح دهيد؟

ها به  براي اولين بار انتخاب تيم 1396شود كه در سال  هاي المپياد در دو مرحله انفرادي و تيمي برگزار مي آزمون

ها به صورت متمركز در سطح معاونت آموزشي وزارت  صورت آمايشي صورت گرفت و سواالت آزمون و تصحيح پاسخنامه

  گيرد. داشت، درمان و آموزش پزشكي انجام ميبه

  شود؟ هايي برگزار مي الميپاد علمي در چه حيطه

  تفكر علمي در علوم پايه  •

 استدالل باليني •

 فلسفه پزشكي •

 مديريت و سياستگذاري در نظام سالمت •

 آموزش پزشكي •

 كار آفريني •
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 شما در كدام حيطه شركت كرديد و توضيحاتي درباره آن بفرماييد؟

هاي نسل سوم، عالوه بر تربيت منابع انساني براي رفع  هاي هزاره سوم، دانشگاه كار آفريني در بستر دانشگاه حيطه

هاي نوين شغلي،  اي را در حوزه كارآفريني، تعريف حيطه هاي تازه هاي مختلف، افق نيازهاي جوامع و پژوهش در عرصه

هاي  هاي هزاره سوم نه تنها سربار دولتها براي تأمين هزينه شگاهاند. از اين مجرا دان خلق ثروت و ... براي خود گشوده

هاي ملي و  خود نيستند، بلكه به عنوان يك مغز متفكر و بازوي توانمند، در كنار دولتها سعي در تأمين بخشي از سرمايه

هاي تحصيالت  ورههاي مرتبط با كارآفريني به ويژه در د خلق ارزش براي جامعه دارند.در اين راستا توسعه آموزش

هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در زمينه نوآوري، كارآفريني و  تكميلي و توانمندسازي دانش آموختگان دوره

 هاي كالن حوزه آموزش عالي سالمت در اين دوره است. خلق ثروت دانش بنيان يكي از مهمترين جهت گيري

ميان دانشجويان خصوصاً دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي،  لذا به منظور ترويج فرهنگ نوآوري و كارآفريني در

 ارشد، كارشناسي هاي دوره دانشجويان بيشتر مشاركت جهت " سوم هزاره هاي دانشگاه بستر در كارآفريني" حيطه

ور هاي ديگر دهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كش ) و دستياران باليني به حيطه Ph.D( تخصصي دكتراي

  اي كه به اين حيطه داشتم، شركت كردم. افزوده شد. و من بر حسب عالقه

  

  زمون به چه صورت و در چه زماني برگزار شد؟آ

اي است، كه آزمون انفرادي اوليه در فروردين ماه سال جاري برگزار شد و پس از انتخاب  در واقع آزمون چند مرحله

اول گروهي را تير ماه براي وزارت خانه ارسال كرديم، و در مرداد ماه  ي بندي شده و مرحله ها، در قطب گروه برترين

ي دوم گروهي و انفرادي در تهران در دانشگاه تهران برگزار شد كه المپياد ها به صورت كشوري برگزار  مرحله 1397

لعه در اين راه قدم بر شوند و هر دانشگاهي براي ساخت بستري براي برقراري بعد ديگري در دانشجويان عالوه بر مطا مي

  اند. دارد كه دانشگاه ما با داشتن مسئولين محترم و مشوق علم در اين راه بستر مناسبي را فراهم كرده مي

  كنيد؟ شما اولين بار است كه در اين المپياد شركت مي

ي كشوري راه پيدا كنم، و  مرحله به نتوانستم كه بودم كرده شركت پزشكي آموزش ي حيطه در  خير، من سال قبل هم 

دانم ولي اين شكست باعث نشد امسال شركت نكنم بلكه از نو  علت اين شكست را، عدم تجربه و عالقه به آن حيطه مي

ي المپياد براي من راه زندگي و  شروع كردم، و باز راه سخت اين المپياد را پيش گرفتم زيرا راه سخت و پر از تجربه

تري هستند اين راه  كند، لذا از تمام كساني كه در پي تغيير در زندگي براي اهداف بزرگ هويدا مي مسئوليت پذيري را

  كنم. را پيشنهاد مي

  

  المپياد امسال نسبت به سال قبل چطور ارزيابي مي كنيد؟  

تر باشد و  ميتر و عل ها عادالنه امسال المپياد به صورت كشوري برگزار شد و به نظر من همين عامل باعث شد نتيجه  

  هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر شود. يابي نخبه باعث راه
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  براي كساني كه قصد دارند در اين المپيادها شركت كنند چه توصيه اي داريد؟  

كنم، به المپياد با ديد يك مسابقه و كسب امتياز  به همه كساني كه عالقمند شركت در اين المپيادها هستند توصيه مي

ي تحصيلي و كسب علم جديد و كاربردي شروع به مطالعه كنند، المپياد علمي به عنوان  نند با ديدگاه تغيير رويهنگاه نك

يك عرصه رقابت است ولي آنچه مهم است بحث يادگيري، انجام كار تيمي و تعاملي درجهت رفع مشكالت جامعه است، 

در شناسايي و به كارگيري استعدادهاي برتر علمي  اميد است در آينده نزديك شاهد تحوالت چشمگير و تاثيرگذار

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در حل مسائل سالمت استان و كشور باشيم.

    حيطه هاي يازدهمين المپياد علمي:

  كارآفريني در بستر دانشگاه هاي هزاره سوم

  آموزش پزشكي  •

 استدالل باليني  •

 تفكر علمي در علوم پايه •

 فلسفه پزشكي  •

   ظام سالمتمديريت ن  •

   مزاياي شركت در المپياد:

اهداي جوايز نقدي و لوح تقدير به امضاي وزير يا معاون آموزشي محترم وزارت بهداشت براي منتخبين و مدال  •

  آوران كشوري

اهداي جوايز نقدي ارزنده و ويژه به منتخبين و مدال آوران كشوري و منتخبين المپياد درون دانشگاهي از  •

 رم دانشگاهطرف رياست محت

 عضويت نفرات اول تا سوم انفرادي ورتبه اول گروهي كشوري در دفتر استعدادهاي درخشان •

 استفاده منتخبين و مدال آوران كشوري از مزايا و تسهيالت بنياد ملي نخبگان •

استفاده منتخبين و مدال آوران كشوري از تسهيالت ادامه تسهيل در مقاطع باالتر تحصيلي طبق آيين نامه   •

 هاي مربوطه

 واجدين شرايط ثبت نام: 

 آموختگي دانش از پس ماه 6 يا و بوده تحصيل به شاغل كه اي حرفه دكتري و كارشناسي مقاطع دانشجويان كليه   -

  باشد بدون در نظر گرفتن شرط معدل. مپياد ميال كشوري آزمون زمان براساس

  *دانشجويان داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي حق شركت در المپياد را ندارند.

   
مند به شركت در يازدهمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  قابل توجه دانشجويان عالقه

 شد. تمديد 28/08/1397بوشهر، مهلت ثبت نام تا 

  


