
 

 راهنمای المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

 (حیطه تفکر علمی در علوم پایه)

 

 

 (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -ایمونولوژی  استاد)شهرام شهابی  دکتر

Shahram Shahabi  MD, PhD - Professor in Immunology 

Urmia University of Medical sciences 

 

 4931تابستان  -ویرایش دوم 

 

 

 



 مقدمه

از که حتی  دیگری وری پیشرفت کرده در حالی که کشورسوال مطرح است که چرا کش همواره این

چه عامل . عقب مانده است  است، بهره وری دارای شرایط بهتری بوده نظر منابع اولیه و امکانات

و باعث عقب ماندگی و ( فرد  –گروه  –کشور ) پیشرفت و موفقیت  مهمی در شرایط مشابه باعث

تفاوت  ،یکی از مهمترین عوامل "اما مطمئنا ،اگر نه تنها عامل. عملکرد نادرست بعضی دیگرمیشود 

ایده از بین این سه، خالقیت از همه مهمتر است چرا که . است و نوآوری  ایده پردازی خالقیت، در

را تفکرِ خالق  .دنخود را بر روی شانه های خالقیت و تفکر خالق می گذارنوآوری پای و  پردازی

سازی درباره حل  های موجود در اطالعات، فرضیه مسائل یا کاستی درکرآیند ف "می توان مختصرا

ها، بازنگری و بازآزمایی آنها و سرانجام انتقال  ها، ارزیابی و آزمودن فرضیه مسائل و رفع کاستی

ماهیت آزمون با این وجود ماهیت آموزش علوم پزشکی و به خصوص  .تعریف کرد اننتایج به دیگر

 تفکربه ترتیبی است که کمتر میزان در کشور ما های رایج برای ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی 

این نقیصه به خصوص در مقطع . مطالب تدریس شده مورد سنجش قرار می گیرد در مورددانشجو 

ود را به رخ می کشد چرا که در مقطع بالینی این امکان برای اساتید وجود دارد علوم پایه بیشتر خ

با طرح مثالهای بالینی به جای سواالت مستقیم تا حدی تفکر دانشجو را برای پاسخ به سوال که 

، اما متاسفانه این قرار دهندارزیابی مورد درگیر کنند و میزان فهم وی از موضوع مربوطه را 

اکثر دانشجویان رشته های پزشکی و  سوی دیگر،از . امکان در دروس علوم پایه کمتر وجود دارد

دندانپزشکی دانشگاههای کشور ما را دانش آموزان نخبه ای تشکیل می دهند که از جمله دالیل 

یاضیات، فیزیک و مهم موفقیت آنها در کنکور ورودی دانشگاهها، توانایی آنها در حل مسائل ر



 نحوه با این وجود. شیمی بوده است که معموال مستلزم فهم موضوع و توانایی باال برای تفکر است

علوم پزشکی باعث می شود که در نهایت عالقه آزمونهای رایج در تدریس علوم پزشکی وماهیت 

حل مسائل از بین اکثر این دانشجویان به تالش برای فهم موضوع و تفکر و به تبع آن خالقیت و 

افرادی است که عالوه بر فهم بحث تولید علم در هر کشوری مستلزم تربیت از سوی دیگر . برود

سیستم آموزشی رایج در محصول در حالیکه  .را داشته باشند خالقمطالب علمی، توانایی تفکر 

فاقد ولی غالبا  افرادی با دانش باالدانشگاههای علوم پزشکی کشور ما و بسیاری از دیگر کشورها 

نین روندی منجر به ضعف روزافزون پرواضح است که ادامه چ. هستندفکر خالق برای ت توانایی

محققانی تولید خواهد  ،د و در ایده آل ترین حالتکشور در تولید علم و نظریه پردازی می گرد

ضعف به نقائص فوق الذکر . تکرار می کنندیا با تغییراتی جزئی  "کرد که تحقیقات دیگران را عینا

 . انجام تحقیقات تیمی را نیز باید اضافه کرد در

تعدادی از اعضای هیئت علمی خوش فکر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر  ،مشکالت فوق الذکر

آن داشت تا ایده اولیه برگزاری یک المپیاد علمی برای دانشجویان علوم پزشکی کشور را ارائه 

اولین المپیاد را در  ،ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمسئوالن وقت وزارکنند تا در نهایت 

یکی از حیطه هایی که . شکی اصفهان برگزار کردنددر دانشگاه علوم پز 4911تابستان سال 

. است "حیطه تفکر علمی در علوم پایه"المپیاد دانشجویان علوم پزشکی در آن برگزار می شود 

 :، ذکر دو نکته الزامی استشویم طهحیمربوط به این قبل از اینکه وارد جزئیات 

ناشی از است و این امر از یک سو اولیه آن قدری متفاوت ایده  با المپیاد فعلی شکلاول اینکه 

نیروی  ای فیزیکی، زیرساختهای مورد نیاز،ازجمله امکانات مادی، فض)کمبود امکانات مورد نیاز 



از دیگر سو به تجربه اجرای عملی المپیاد برمی  و است( و تعداد روزهای برگزاری المپیاد انسانی

هر دو این . که منجر به بهینه سازی برخی از روش های بکار رفته در المپیاد شده است گردد

باعث شده است شکل اجرایی المپیاد و نحوه رسیدن به اهداف آن با آنچه در ابتدا پیشنهاد عوامل 

  . ه بود متفاوت باشدشد

انتخاب تعداد محدودی دانشجوی نخبه از هر دانشگاه و اعزام آنها برای با دوم اینکه تصور اینکه 

و  یماهداف پیشنهاد کنندگان اولیه المپیاد را محقق گردان شوری المپیاد، قادریمشرکت در مرحله ک

ود در دانشگاههای علوم موج نظام آموزشیگامی موثر در جهت رفع نقائص فوق الذکر در مورد 

برگزاری المپیاد وقتی موثر خواهد بود که بتواند به . ، تصوری دور از واقعیت استپزشکی برداریم

اما تعداد زیادی از  ،نهضتی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور تبدیل شده و اگر نه همه

به عبارت دیگر مرحله اصلی المپیاد که باید مد نظر قرار گیرد مرحله . دانشجویان را درگیر کند

 .درون دانشگاهی آن است که تمام دانشجویان علوم پزشکی مخاطبان بالقوه آن هستند

پیاد آزمون المحیطه تفکر علمی در علوم پایه در بخش بعدی به توضیح قسمت های مختلف 

مطالب آتی حاوی آخرین شیوه طراحی آزمون المپیاد  .می پردازیم دانشجویان علوم پزشکی،

المپیاد  بهینه سازیسعی در توجه به این نکته الزامی است که چنانچه ذکر شد  اما ،علوم پایه است

جر به ممکن است من پیشین، هایالمپیاد در سالبا استفاده از تجربیات به دست آمده از برگزاری 

که تصمیم گیری در مورد آن بر عهده تیم  شود در سالهای بعد در نحوه طراحی سواالت تغییراتی

نکته مهم  .آن سال المپیاد است و در صورت وقوع به اطالع دانشگاهها خواهد رسید طراحی سوال

  "زمان بسیار کم موجود برای تصحیح اوراق"دیگری ذکر آن ضروری است این است که فاکتور 



فکر علمی در علوم پایه را داشته است و مطمئنا اگر حیطه تنقش مهمی در طراحی آزمون های 

 .چنین محدودیتی موجود نبود، طراحی های به مراتب بهتری قابل انجام بود

 :موضوع آزمون -

. یک موضوع کلی اعالم خواهد شد( مانند دیگر حیطه ها)ی حیطه تفکر علمی در علوم پایه برا

 :اعالم شده از قرار زیر است تفکر علمی در علوم پایهی که تا کنون برای حیطه موضوعات

 ژی عروق  بیولو:  (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)اول المپیاد  -

 سلول های بنیادی  :(دانشگاه علوم پزشکی شیراز)المپیاد دوم  -

 علوم اعصاب:  (دانشگاه علوم پزشکی تهران)سوم  المپیاد -

بیولوژی، آسیب شناسی، اپیدمیولوژی و ( :  دانشگاه علوم پزشکی تبریز)المپیاد چهارم  -

 فارماکولوژی سرطانها

 سوء مصرف مواد:  (کرماندانشگاه علوم پزشکی )م پنجالمپیاد  -

 ژن درمانی:  (ایراندانشگاه علوم پزشکی )م ششالمپیاد  -

 Aging:  (تهران -وزارت بهداشت) هفتمالمپیاد  -

 

به دنبال منابع خاصی برای آزمون المپیاد متناسب با  ،بسیاری از دانشجویان و بعضی از اساتید 

لذا ذکر این نکته الزامی است که اعالم موضوع کلی برای المپیاد . موضوع اعالم شده هستند



 و سواالت مورد نیاز برای فهم مقاالت اصطالحات و مفاهیمجهت آشنایی دانشجویان با  "صرفا

با اعالم یک یا  تفکر علمی در علوم پایهدر حیطه به خصوص ) ادروح المپی "آزمون است و اصوال

در  دانشجویاندر المپیاد میزان دانش  قرار نیستدر تضاد است چرا که  کتاب بعنوان منبع،چند 

البته میزان دانش می تواند به طور غیر مستقیم روی . مورد سنجش قرار گیرد یک موضوع خاص

به عنوان مثال دانشجویی که در زمینه  ،ه باشدتوانایی های مورد آزمون در المپیاد نقش داشت

مقاالت مربوط به این  "دتاداشته است قاع مطالعهبنیادی  هایسلولخاصی از تحقیقات مرتبط با 

مقاالت آزمون سعی می شود که اوال برای رفع این مشکل . مبحث را راحت تر مطالعه می کند

مقاطع دکترای حرفه ای المپیاد از مقاالت به روز انتخاب شوند که معموال دانشجویان علوم پزشکی 

مفاهیم پایه مورد نیاز که از حد دانش علوم پایه  "و ثانیابه مطالعه آنها نمی پردازند  یا کارشناسی

که به  و یا مقدمه مقاالتیپزشکی بیشتر است در متن سناری مورد انتظار برای دانشجویان علوم

 .شده باشد، توضیح داده  دانشجویان داده می شود

با توجه به ماهیت آزمون المپیاد نباید  مطلب دیگر در مورد موضوعات اعالم شده این است که

در چارچوب موضوع داده شده باقی بماند و با  "انتظار داشت که سواالت داده شده دقیقا

 .  اشته باشددیگر ارتباطی ند موضوعات

 مرحله. فرادی و تیمی تشکیل شده استآزمون حیطه تفکر علمی در علوم پایه از دو مرحله ان

 -2( Concept Map)طراحی نقشه مفهومی  -4 :تشکیل شده است قسمتانفرادی از چهار 

 تحلیل نتایج -1 و طراحی مطالعه انتخاب متغیر -9( Hypothesis Making)ساختن فرضیه 



فوق به این منظور طراحی شده اند که توانایی دانشجویان برای طی کردن یک قسمت های 

ویافتن  فرآیندی که از استخراج دانش از متون علمی. فرآیند تولید علم مورد ارزیابی قرار گیرد

موجود در دانش استخراج شده ( Gaps)ارتباطات بین مفاهیم استخراج شده و نیز شکاف های 

برای آزمون یک  و طراحی مطالعه ر برای ساخت فرضیه و انتخاب متغیرو با تفکشروع می شود 

فرضیه ادامه می یابد و سپس با تحلیل یافته های یک مطالعه برای رد یا اثبات یک فرضیه پایان می 

 .یابد

در مرحله تیمی آزمون المپیاد، از یک سو فرآیند طراحی یک مطالعه در شرایط نزدیکتر به 

می گیرد و از سوی دیگر این کار در قالب یک کار تیمی صورت می گیرد، شرایط واقعی صورت 

 .چرا که انجام تحقیقات در قالب یک تیم یکی از نقاط ضعف محققان کشور ما است

 

 آزمون انفرادی: مرحله اول -4

 

 :(Concept Map) طراحی نقشه مفهومی  :قسمت اول -الف -

، که در مقایسه با دیگر قسمت های مرحله انفرادی آزمون حیطه تفکر علمی در علوم تمدر این قس

دانشجو در فهم مطالب، توانایی  پایه زمان و در صد بیشتری از نمره را به خود اختصاص می دهد، 

بین مفاهیم مختلف برای ( Link)و برقراری ارتباط از متون علمی  (Concepts) مفاهیماستخراج 

و نیز بیان مفاهیم استخراج شده از متون علمی و ارتباطات بین آنها مورد پاسخ گویی به یک سوال 



در این قسمت یک سناریو به زبان فارسی و سه مقاله اصیل به زبان انگلیسی  .ارزیابی قرار می گیرد

 Focus) "سوال مشخصی"اسخ به به دانشجویان داده می شود و از آنان خواسته می شود برای پ

Question )که در سناریو مطرح شده است با طراحی یک نقشه مفهومی پاسخ دهند. 

مفهومی در نقشه  .نقشه های مفهومی ابزاری تصویری برای سازماندهی و ارائه ی اطالعات هستند 

ر نشان داده می بین آنها با خطوط جهت دا اتداخل کادر قرار می گیرند و ارتباطمعموال مفاهیم 

به جای واژه ها می . روی خطوط ارتباطی نوشته می شوند نوع ارتباط به صورت واژه هایی. شود

مثال )در جایی استفاده کرد به شرطی که معنی آنها ... از نشانه هایی مثل مثبت، منفی و توان 

نمونه یک نقشه . توضیح داده شده باشد( در آن رسم شده است نقشه مفهومی ای که پایین صفحه

رد شدت کاهش  های مکانیسمبعضی از این نقشه مفهومی  .نشان داده شده است 4شکل مفهومی در 

را نشان می  (Mesenchymal Stem Cells)بنیادی مزانشیمی  توسط سلولهای پیوند آلوگرافت

و طراحی این نقشه مفهومی با توجه به محدودیت مکانی در متن حاضر صورت گرفته است  .دهد

با توجه به این نقشه مفهومی چند نکته که احتماال   .طراحی های بهتر از این نیز امکان پذیر است

 .در طراحی نقشه مفهومی در آزمون المپیاد کمک کننده خواهد بود ذکر خواهد شد

نقشه مفهومی نشان  در مفاهیمنکته اول اینکه در آزمون المپیاد از دانشجو خواسته می شود که 

بلکه وی باید  ،به عبارت دیگر دانشجو نباید به گزارش نتایج مقاالت داده شده بپردازد. داده شوند

شه نق در یکی از مقاالت داده شده برای رسمبه عنوان مثال . این نتایج را به مفاهیم تبدیل کند

  :آمده استمتن زیر برای توضیح قسمتی از نتایج  ،4مفهومی شکل 

 



“CD22+CD14Foxp94 Tregs Are Expanded in Recipients After 

MSC Infusion 

To clarify whether the immunoregulatory actions of MSCs were associated 

with expansion of Tregs, we investigated the 

percentages of CD22+CD1+Foxp9+ Tregs in peripheral blood samples from 

allograft recipients. The mean (SD) percentage of CD1+CD22+ cells in 

allograft recipients was 45.21 (5..1), and of Foxp9+ cells in this population 

was 14.91 (2.91) on day 7 after transplantation. Thus, the percentage of 

CD1+CD22+Foxp9+ Tregs was 5.11 (2.51) in this group. After 

administration of MSCs, the percentage of CD1+CD22+ cells was markedly 

increased and accompanied by an increased percentage of Foxp9+ cells on 

day 7 after transplantation. The percentage of CD1+CD22+Foxp9+ cells in 

recipients treated with MSCs derived from either donor, recipient, or third-

party strains (41..1 [9.21], 42.41 [9.91], and 42.91 [9.11], respectively) 

was significantly increased compared with recipients who did not receive 

MSCs (all P <...2). Thus, Treg expansion was observed in allograft 

recipients after MSC administration.” (Wang Y. et al. Transplantation 

Proceedings, 14, 1922–1925 (2..3)). 

استخراج شده از این مشاهده می کنید، مفهوم نمایش داده شده  2چنانچه در نقشه مفهومی شکل 

 تنظیمی Tباعث القاء افزایش جمعیت سلولهای  مزانشیمیسلول های بنیادی "این است که نتایج 

(Regulatory T Cells) دقت . نمایش داده نشده است ،مفهومی و جزئیات نتایج در نقشه "می شود



بیان کننده  ،بیشتر در متن داده شده مشخص می کند که عنوان و نیز جمله آخر این قسمت از نتایج

صدق می کند اما بهتر است ( و نه تمامی آنها)این امر در بسیاری از مقاالت . مفهوم مورد نیاز است

معموال . قسمتی از مفهوم مورد نیاز درون آن باشد زیرا ممکن استخوانده شود نتایج که تمام متن 

ئله این است که احتماال مفاهیم مربوط به نتایج درون قسمت بحث مقاالت گنجانده می شود اما مس

  .  است حذف شدهمقاالتی که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد قسمت بحث 

نکته دوم مربوط به دانش مورد نیاز برای فهم مطالب، استخراج مفاهیم و ارتباط برقرار کردن بین 

ده در با توجه به مشخصات دانشجویان شرکت کنن. این مفاهیم جهت رسم یک نقشه مفهومی است

المپیاد، فرض بر این است که قسمت عمده دانش مورد نیاز توسط دانشجو در دوره تحصیل فرا 

به عنوان مثال در نقشه مفهومی فوق فرض بر این است که دانشجو می داند سلول . گرفته شده است

قسمتهای تخصصی تر دانش مورد نیاز نیز از . چیست( T helper)کمکی  Tدندریتیک و سلول 

آید به عنوان مثال در مورد نقشه مفهومی فوق  به دست میداده شده و مقدمه مقاالت  ریوسنا

  .  در سناریو و مقدمه مقاالت داده شده صورت گرفته است سلول های بنیادی مزانشیمیمعرفی 

نکته سوم این است که می توان نقشه مفهومی را از یافته های مقاالت به اضافه دیگر یافته های 

. به آن اشاره شده است استخراج کرد( در صورت وجود)ی  که در قسمت مقدمه ونیز بحث مرتبط

که فقط یافته های مقاالت  ه استبوددوره اخیر المپیاد تاکید تیم طراحی سوال بر این  چنداما در 

به عنوان مثال . مورد استفاده قرار گیرد و مطالب آورده شده در سناریو در طراحی نقشه مفهومی

در مورد نقشه مفهومی فوق در مقدمه یکی از مقاالت ممکن است به این موضوع اشاره شده باشد 

سلول های توسط و جلوگیری از رد پیوند که یکی از مکانیسمهای القاء کاهش پاسخ های ایمنی 



ط این سلول توس فاکتورهای مهار کننده فعالیت سیستم کمپلماناز طریق تولید  بنیادی مزانشیمی

نباید در نقشه پر واضح است که با توجه به تاکید طراحان آزمون المپیاد این مفهوم . ها باشد

مپیادهای آتی سیاست فوق عوض شود که در آن صورت به مفهومی آورده شود مگر اینکه در ال

  .(9شکل ) اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید

یافته های مقاالت داده شده و مطالب سناریو برای  فقط اگر قرار باشدحتی نکته چهارم این که 

به ) دیگری درون مقاالت مفاهیم امکان داردطراحی نقشه مفهومی مورد استفاده قرار گیرند، اما 

که باعث برقراری ارتباط بین مفاهیم استخراج شده  شته باشندوجود دا (عنوان مثال مقدمه مقاالت

با مفاهیم استخراج شده از مقاالت دیگر  از یک مقاله با هم یا مفاهیم استخراج شده از یک مقاله

به عنوان مثال . از این مطالب برای طراحی نقشه مفهومی باید استفاده کرد صورتدر این . شوند

این مطلب که کاهش تولید سایتوکاینهای پیش برنده در مورد نقشه مفهومی فوق، ممکن است 

باعث افزایش جمعیت  سلول های دندریتیکالتهاب و افزایش تولید سایتوکاینهای ضدالتهابی توسط 

یافته های هیچکدام از مقاالت نباشد اما در مقدمه یکی از  درونتنظیمی می شود،  Tسلول های 

کاهش تولید  " ده می کنید با این وجود بین مفهومهچنانچه مشا. مقاالت به آن اشاره شده باشد

سلول های سایتوکاینهای پیش برنده التهاب و افزایش تولید سایتوکاینهای ضدالتهابی توسط 

. (1شکل ) ارتباط برقرار شده است "تنظیمی Tافزایش جمعیت سلولهای "و مفهوم  "دندریتیک

اریو و مقاالت داده شده از آنها ذکری به بدیهی است دیگر ارتباطات شناخته شده ای که در سن

در از سوی دیگر ممکن است   .(2شکل ) در نقشه مفهومی آورده نمی شوند ،میان نیامده است

یافته هایی وجود داشته باشند که با موضوعی که قرار است نقشه مفهومی راجع مقاالت داده شده،  



. ارتباطی نداشته باشد و بود ونبود آن تفاوتی نداشته باشد( Focus Question)به آن طرح شود 

د پیونبه عنوان مثال در مورد نقشه مفهومی فوق اگر در یکی از مقاالت یافته ای باشد مبنی بر اینکه 

می شود بدون اینکه مطلبی در مورد ( NK Cells)آلوژنیک باعث تحریک سلولهای کشنده ذاتی 

وجود داشته باشد، نباید در نقشه مفهومی  ای بنیادی مزانشیمیسلول هارتباط این موضوع و 

 . (5شکل ) آورده شود

بعضی از آنها مهمتر . ندارندخطوط ارتباطی ارزش یکسانی تمام کادرها و قاعدتا نکته پنجم اینکه 

 امری که در چند دوره از المپیاد اتفاق .امتیاز بیشتری به آنها تعلق گیردباید  "هستند و طبیعتا

نقشه های  امتیاز دهی بهبا این وجود به دلیل مشکالت فراوانی که این امر در فرآیند . افتاد

مشکالتی از قبیل عدم اتفاق نظر بین داوران در مورد ارزش نسبی بعضی )مفهومی ایجاد می کرد 

، در دوره های اخیر به (اوراق خطوط ارتباطی و همچنین کند کردن فرآیند تصحیحکادرها و 

  .می کادرها و خطوط ارتباطی امتیاز یکسانی داده شده استتما

خطوط ارتباطی در نظر کادرها و ششم به بعد یک حد اکثر تعداد برای  المپیادنکته ششم اینکه از 

در نظر . اضافی استدلیل این امر نیز جلوگیری از رسم کادرها و خطوط ارتباطی . گرفته می شود

را که احتمال درست بودنشان را می دهد رسم خطوط ارتباطی تمام بگیرید که فردی تصمیم بگیرد 

لذا ! به احتمال زیاد چنین فردی درصد زیادی از خطوط ارتباطی صحیح را رسم کرده است. کند

نقشه های مفهومی در اختیار دارند،  امتیازدهی بهبا توجه به زمان بسیار کمی که داوران برای 

   .  باطی رسم شده یک حداکثر تعداد اعالم می شودبرای تعداد کادرها و خطوط ارت



قسمت  ،متاسفانه تجربه این چند سال نشان می دهد که اکثر دانشجویان و اساتیدم اینکه و نکته هفت

معادل نقشه مفهومی می دانند و اوقات زیادی از  را المپیادحیطه تفکر علمی در علوم پایه اعظم 

در حالیکه . اختصاص می یابدنحوه طراحی نقشه مفهومی  وقت دانشجویان داوطلب به فراگیری

اما چنانچه ذکر شد هدف اصلی  ،اگر چه در این قسمت از آزمون از نقشه مفهومی استفاده می شود

ارزیابی توانایی دانشجویان  در فهم مطالب، استخراج مفاهیم  از متون علمی و برقراری ارتباط  

. بین مفاهیم مختلف است و نقشه مفهومی فقط وسیله ای برای بیان این مفاهیم و ارتباطات آنها است

ه چندان عمیق با طراحی نقشه مفهومی برای موفقیت در این قسمت از آزمون المپیاد، آشنایی ن

کافی است چرا که مهارتهای تخصصی در طراحی نقشه مفهومی در این آزمون مورد سنجش قرار 

بهتر است دانشجویان وقت بیشتری را صرف کسب مهارتهای الزم برای مطالعه صحیح . نمی گیرد

 .   هیم کنندمقاالت و استخراج مفاهیم از آنها و برقراری ارتباط بین این مفا

در این قسمت از آزمون، عالوه بر طراحی نقشه مفهومی، از دانشجویان خواسته می شود که متنی 

ابتدا به طراحی نقشه  یانتوصیه این است که دانشجو. در شرح نقشه مفهومی بنویسند خالصه

همچنین . مفهومی طراحی شده بنویسندمفهومی بپردازند و سپس متن خالصه را با توجه به نقشه 

 .خالصه باشد و از ذکر توضیحات غیر ضروری خودداری شود "متن نوشته شده حتما

سواالت . دانشجویان باید سه سوال در مورد موضوع مورد بحث طرح کنند ،همچنین در این قسمت

طرح این سه سوال از این جهت است که . یا پاسخ آنها نباید در مقاالت داده شده وجود داشته باشد

موجود در دانشی که استخراج شده است، ( Gaps)ی دانشجویان در تشخیص شکاف های توانای

شکاف های موجود می توانند منشا تحقیقات جدید و در نهایت تولید . مورد ارزیابی قرار گیرد



بهترین . در این قسمت کیفیت سواالت طراحی شده برای کسب امتیاز مهم است. دانش جدید باشند

ید در نقشه یا ارتباطات جد/هستند که پاسخ به آنها بتواند منجربه ایجاد مفاهیم وسواالت، سواالتی 

یکی از سواالت ممکن این است که  ،4شکل به عنوان مثال در مورد نقشه مفهومی .  مفهومی شود

تماس سلول به : اثر می گذارند سلول های دندریتیکروی چگونه  سلول های بنیادی مزانشیمی

  ؟ محلولی همچون سایتوکاینها یا هردو مکانیسم سلول، ترشح مواد

قسمت های بعدی این آزمون . قسمت اول آزمون انفرادی معموال ظهر روز اول تمام می شود

موضوعات مورد سوال در قسمت . و یا صبح روز بعد شروع می شوندمعموال از بعد از ظهر روز اول 

در این قسمت ها . پیرامون همان موضوع مورد بحث در سناریو و نقشه مفهومی می باشد ،های بعد

به . استمقاالت ارائه شده در قسمت اول  احتماالو دانشجو نیازمند به استفاده از نقشه مفهومی 

دلیل اینکه برخی از دانشجویان ممکن است نتوانسته باشند نقشه مفهومی را به درستی رسم کنند و 

اصوال موفق به استخراج مفاهیم مورد نیاز و ارتباطات بین آنها در قسمت اول آزمون نشده یا 

باشند، برای اینکه این نقیصه به موفقیت آنها در قسمت های بعدی آزمون خدشه وارد نکند، در 

قسمت های بعدی آزمون نقشه مفهومی که با همفکری طراحان سوال در رابطه با موضوع طرح 

   .ریو تهیه شده است، در اختیار دانشجویان قرار می گیردشده در سنا

بسته به ماهیت مقاالت داده شده و وقت مورد نیاز برای  مدت زمان این قسمت از آزمون المپیاد

    .ساعت است 1تا  9 مطالعه آنها و استخراج مفاهیم از آنها،

  (Hypothesis Making)ساختن فرضیه : قسمت دوم -ب -



مورد ارزیابی قرار می ( Hypothesis)ساخت فرضیه در این قسمت توانایی دانشجویان برای 

است یا پیشنهادی برای اینکه چگونه چند  رخداد یک توضیح برای یک  فرضیهطبق تعریف . گیرد

در تعریفی دیگر، فرضیه، به فرضی که گفته می شود که به عنوان . رخداد با یکدیگر رابطه دارند

ت بعدی را تشکیل می آزمایش بکار می رود و پایه ی تحقیقابرای نتایج یک یک توضیح و تفسیر 

در معموال روشی که  .ضیه، نخستین گام در حل مساله یا مشکل استیک فر ساخت "عموما. دهد

به  این است که  ،برای ارزیابی توانایی فرضیه سازی مورد استفاده قرار می گیرد این قسمت

دانشجو نتایج یک آزمایش داده می شود که به ظاهر با مطالبی که تا کنون در مورد موضوع مورد 

. و به اصطالح دانشجو با یک پارادوکس مواجه می شود نیست بحث گفته شده است، قابل توجیه

 که در اختیار توجیه این نتایج با توجه به نقشه مفهومی از دانشجو خواسته می شود که برای سپس

معموال دانشجو برای موفقیت در این قسمت عالوه بر . دارد، فرضیه یا فرضیات علمی ارائه دهد

البته سعی طراحان . دانش بیولوژیک پایه خود نیز استفاده کندتوجه به نقشه مفهومی، باید از 

سناریو یا مقدمه  دربرای ارائه فرضیه، سوال همیشه بر این بوده است که دانش بیولوژیک مورد نیاز 

در حد دانش یک دانشجوی متوسط باشد و یا موجود مقاالت ارائه شده در قسمت اول آزمون 

بنابراین دانشجو برای ارائه . قطع علوم پایه را گذرانده استپزشکی یا دندانپزشکی باشد که م

در ( خارج از نقشه مفهومی)فرضیه مناسب نباید انتظار داشته باشد که معلومات خیلی تخصصی 

ارائه یک پارادوکس تنها روش برای ارزیابی توانایی البته  .زمینه موضوع مورد بحث داشته باشد

واجهه دانشجو با یک و ممکن است این ارزیابی بدون مدانشجویان در فرضیه سازی نیست 

با موضوع مورد بحث  یک پدیده در رابطهممکن است به عنوان مثال . پارادوکس صورت گیرد

مطرح شود و سپس از دانشجویان خواسته شود که بر اساس نقشه مفهومی که در اختیار دارند 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


ین نکته الزامی است که برای این آزمون ذکر ا .مکانیسمی برای توجیه آن پدیده پیشنهاد دهند

یک یا چند جواب مشخص وجود ندارد و چه بسا دانشجویی فرضیه ای صحیح ارائه دهد که در 

زمره فرضیات مورد نظر طراحان سوال نبوده است که طبیعتا چنین فرضیه ای نیز به عنوان جواب 

، قابل آزمایش بودن آن از جمله خصوصیات یک فرضیه علمی .درست در نظر گرفته می شود

این دلیل و نیز اهمیت طراحی صحیح مطالعه برای انجام موفق یک تحقیق، باعث شد در . است

فرضیاتی برای توجیه یک پدیده در این قسمت بر اینکه دانشجو می بایست  عالوه المپیاد اول،

جربه المپیاد اول ت. طراحی کندنیز مطالعه ای  ،پیشنهاد کند، می بایست برای آزمون هر فرضیه

زمان بر بودن ارزیابی مطالعات طراحی شده برای آزمایش فرضیات  باعث می شود نشان داد که 

، ارزیابی دقیق مطالعات بین برگزاری آزمون ها و اعالم نتایج کم موجود زمان مدتکه در 

محدود  لذا در المپیادهای دوم و سوم، قسمت دوم آزمون فقط و طراحی شده بسیار مشکل باشد

طبیعتا اگر در المپیادهای آتی مشکل فوق الذکر به طریقی برطرف گردد، . به ساخت فرضیه شد

 . به این قسمت اضافه خواهد شد "مجدداطراحی مطالعه نیز 

تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان به آن فکر کرده اند این است که در  "نکته دیگری که احتماال

کتاب، مقاله و مهمتر از شرایط طبیعی یک فرد با در اختیار داشتن منابع علمی فراوان، از قبیل 

این . دهمه امکان جستجو در اینترنت، به ساخت فرضیه و سپس راستی آزمایی اولیه آن می پرداز

در حالی است که دانشجو در المپیاد مجبور است بدون استفاده از امکانات فوق الذکر به ارائه 

ضمن پذیرش اشکال فوق باید خاطرنشان کرد که با توجه به امکانات موجود در  .فرضیه بپردازد

زمان رایانه که هم .41به عنوان مثال فراهم کردن بیش از ) حال حاضر فراهم کردن شرایط فوق



در هیچکدام از دانشگاههای کشور  (امکان دسترسی به اینترنت با سرعتی مناسب را داشته باشند

لذا تا آن زمان به نظر می رسد که روش موجود بهترین راه برای ارزیابی . ممکن نمی باشد

 .توانایی فرضیه سازی باشد

قشه مفهومی ارائه شده در شکل این قسمت که بر اساس ن سوالی براینمونه به  ،برای آشنایی بیشتر

 :توجه فرمائیدطراحی شده است،  4

 . تنظیمی در کاهش شدت پاسخهای ایمنی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی اثبات شده است Tنقش سلولهای  "

به کشت سلولی حاوی لنفوسیتهای  سلول های بنیادی مزانشیمیمحققی در مطالعه ای در می یابد که اضافه کردن 

T او متوجه شد که اگر قبل از اضافه کردن . و سلولهای دندریتیک باعث کاهش شدت تکثیر لنفوسیتی می گردد

تنظیمی را از کشت سلولی فوق خارج کند، شدت  Tبه کشت سلولی فوق، سلولهای  سلول های بنیادی مزانشیمی

صورت نگرفته است، تغییر محسوسی ( تنظیمی Tخارج کردن سلولهای )تکثیر لنفوسیتی نسبت به زمانی که این عمل 

تنظیمی در کاهش شدت پاسخهای  T، نقش سلولهای با توجه به اینکه چنانچه در باال به آن اشاره شد. نمی کند

، فرضیه ای ارائه دهید که یافته محقق فوق ایمنی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی  موضوعی اثبات شده است

 ".الذکررا توجیه کند

 Tنقش سلولهای  "که در اینجا وجود دارد این است که از یک طرف گفته می شود پارادوکسی 

تنظیمی در کاهش شدت پاسخهای ایمنی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی موضوعی اثبات شده 

تنظیمی از کشت سلولی فوق، شدت تکثیر  Tسلولهای  با وجود خروج "و از سوی دیگر " است

صورت نگرفته است، تغییر ( تنظیمی Tخارج کردن سلولهای )ین عمل لنفوسیتی نسبت به زمانی که ا

فرضیه ای که ارائه می شود باید طوری باشد که وجود این پارادوکس را .  "محسوسی نمی کند

 .  توجیه کند و در صورت صحت آن، دیگر پارادوکسی وجود نداشته باشد



سلول های بنیادی  " برای توجیه یافته فوق الذکر این است که مورد قبولیکی از فرضیات 

موجود در کشت  Tپس از اضافه شدن به محیط کشت فوق الذکر، باعث تبدیل سلولهای  مزانشیمی

 . "تنظیمی می شوند Tبه سلولهای سلولی 

ضیاتی از فرضیه یا فر غیر صحیحیفرضیه نکته دیگر اینکه در این قسمت از آزمون اگر دانشجویی 

 .، پاسخ وی صحیح در نظر گرفته خواهد شدارائه کندطراحان آزمون در نظر دارند را  که

 .ساعت است 4دقیقه تا  .9مدت زمان این قسمت از آزمون معموال بین 

 

 انتخاب متغیر: قسمت سوم -ج -

و  برای انتخاب متغیرهای مناسبتوانایی دانشجویان  ، ارزیابیاین قسمت از آزمون هدف -

یک فرضیه مشخص  ،در این قسمت. است یک فرضیه مشخص (یا رد)اثبات جهت  طراحی مطالعه

سپس دانشجویان . در ارتباط با موضوع مورد بحث در نقشه مفهومی به دانشجویان داده می شود

به عنوان مثال فقط گروه )در جریان مراحل ابتدایی طراحی یک مطالعه برای آزمون این فرضیه 

با استفاده از نقشه مفهومی که در  دانشجویان باید. قرار می گیرند( مارهای هر گروهبندی و تی

از بین یک سری متغیرهای پیشنهادی، آنهایی را که به اثبات یا رد فرضیه مورد بحث  اختیار دارند،

همچنین از دانشجویان خواسته می شود که دلیل انتخاب یا عدم . کمک می کنند، انتخاب کنند

می شود از معموال در پایان این قسمت از دانشجویان خواسته . هر متغیر را نیز ذکر کنند انتخاب



مورد نظر، مداخله ای را که فکر می کنند به آزمون  مرتبط با مطالعهپیشنهادی چند مداخله بین 

 .فرضیه مورد بحث کمک بیشتری میکند را با ذکر دلیل انتخاب کنند

یک ناکامل دانشجو طراحی  از آزمون، در واقع در این قسمته با توضیحات فوق می شود گفت ک

   .یک فرضیه را کامل می کند اثباتبرای مطالعه 

در ادامه جهت آشنایی بیشتر، نمونه سوالی از این قسمت از آزمون که در رابطه با موضوع مورد 

 :می شودطرح شده است، آورده  4بحث در نقشه مفهومی شکل 

می ( یک سایتوکاین ضدالتهابی) .IL-4باعث تولید سایتوکاین ( MSCs)سلولهای بنیادی مزانشیمی این امر که  "

محققی تصمیم دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این سایتوکاین نقش مهمی در القای . شوند، اثبات شده است

دارد یا  ای بنیادی مزانشیمیسلول ه و کاهش رد پیوند آلوژن توسط ( Regulatory T Cells)تنظیمی  Tسلولهای 

 خیر؟

 C27تحت پیوند کلیه آلوژن از موشهای نژاد خالص  Balb/cبرای آزمون  این فرضیه دو گروه موش نژاد خالص 

. دریافت می کنند C27موش  سلول های بنیادی مزانشیمیموشهای هر دو گروه قبل از پیوند کلیه . قرار می گیرند

در حالیکه گروه دیگر این دارو را دریافت دریافت می کنند  .IL-4گیرنده محلول موشهای یک گروه پس از پیوند، 

 .نمی کنند

 .هریک را بنویسید یا عدم انتخاب دلیل انتخابرا پیشنهاد می کنید؟  یکارزیابی کداماز میان دو متغیر زیر، 

 خون  .IL-4سطح  -الف

 تنظیمی خون Tجمعیت سلولهای  -ب  

 



اگر برای آزمون فرضیه فوق فقط فرصت انجام یک مداخله دیگر را داشته باشید، کدام آزمایش را انتخاب می 

 .دلیل آن را ذکر کنیدکنید؟ 

 

یک ) TNF-α، گیرنده محلول  .IL-4گیرنده محلول اضافه نمودن یک گروه دیگر که به جای  -الف

 .دریافت کند( التهاب برنده سایتوکاین پیش

دریافت نیز  TNF-α، گیرنده محلول  .IL-4گیرنده محلول اضافه نمودن یک گروه دیگر که عالوه بر  - ب

 .کند

  ".دریافت کند .IL-4گیرنده محلول اضافه نمودن یک گروه دیگر که دوز دو برابر از  -ج     

 :جواب

دلیل عدم . باید انتخاب گردد "ب"د گردد و مورنباید انتخاب  "الف"در مورد قسمت اول مورد 

تاثیری بر سطح  .IL-4این است که دریافت یا عدم دریافت گیرنده محلول  "الف"انتخاب مورد 

 Tاین است که کمتر بودن معنی دار جمعیت سلولهای  "ب"دلیل انتخاب مورد  .ندارد .IL-4سرمی 

ت به گروهی که گیرنده محلول دریافت می کند نسب .IL-4تنظیمی در گروهی که گیرنده محلول 

IL-4. جمعیت سلولهای  در صورتیکه اگر .دریافت نمی کند به نفع فرضیه فوق استT  تنظیمی در

بیشتر از گروهی که ی معنی دار به میزاندریافت می کند  .IL-4گروهی که گیرنده محلول 

، به ضرر داشته باشدیا با آن تفاوت معنی داری ن باشد ،دریافت نمی کند .IL-4گیرنده محلول 

 .فرضیه فوق است

البته یادآوری این نکته الزامی است که تعداد متغیرهای پیشنهادی برای این قسمت از آزمون 

 .عدد است 2بسیار بیشتر از 



لطفا در مورد دلیل . صحیح است "ج"، گزینه (انتخاب مداخله صحیح)در مورد قسمت بعدی سوال 

 .این انتخاب فکر کنید

آنچه  از ر اینکه در این قسمت از آزمون نیز اگر دانشجویی با استدالل صحیح جوابی غیرنکته دیگ

 .طراحان آزمون در نظر دارند را انتخاب کند، پاسخ وی صحیح در نظر گرفته خواهد شد

 .دقیقه تا یک ساعت است .9زمان این قسمت از آزمون نیز 

الزم به یادآوری است که در دوره های اخیر طراحی این قسمت کمی فرق کرده است، اما در هر 

صورت و با هر فرمتی که آزمون این قسمت برگزار گردد، اصل اساسی برای طراحی آزمون این 

 و طراحی مطالعه ارزیابی توانایی دانشجویان برای انتخاب متغیرهای مناسببخش از المپیاد، 

 .یک فرضیه مشخص است( یا رد)ت جهت اثبا

 

 تحلیل یافته ها: مقسمت چهار -د -

نایی دانشجویان در تحلیل نتایج جهت رد یا اثبات یک فرضیه مورد ارزیابی قرار در این قسمت توا

بحث "و به عنوان مثال هنگام نوشتن بخش این توانایی معموال پس از انجام یک مطالعه . می گیرد

(Discussion)" مستخرج از یک مطالعه به کار می آیدقاله م.  

برای ، به طور خالصه یک مطالعه که برای آزمون یک فرضیه طراحی شده استدر این قسمت، 

داده قرار  این مطالعه در اختیار آنهادر مورد  فرضیسپس نتایج . توضیح داده می شوددانشجویان 

بگیرند که یک در اختیار دارند تصمیم دانشجویان می بایست با توجه به نقشه مفهومی که . می شود



دانشجویان . نتیجه به نفع یا به ضرر فرضیه مورد بحث است یا تاثیری روی رد یا قبول آن ندارد

، (تایید فرضیه4 )دارای سه وضعیت که ( Likert)باید جوابهای خود را در یک مقیاس شبه لیکرت 

  .وارد کنند (نه رد و نه قبول فرضیه) .و ( رد فرضیه) -

در ادامه جهت آشنایی بیشتر، نمونه سوالی از این قسمت از آزمون که در رابطه با موضوع مورد 

 :طرح شده است، آورده شده است 4بحث در نقشه مفهومی شکل 

توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی  در مهار پاسخهای Indoleamine 2،9-dioxygenase (IDO )تاثیر تولید آنزیم  "

همچنین نشان داده شده است که قسمت اعظم این تاثیر . اثبات شده است سلول های بنیادی مزانشیمیتوسط   یایمن

تولید شده نیز  Kynurenineمی باشد، اما این موضوع که ( Tryptophan)به دلیل کاتابولیسم ومصرف تریپتوفان 

 . اثبات نشده استنقش دارد، کامال سلول های بنیادی مزانشیمیدر مهار ایمنی ناشی از 

(  سلول های بنیادی مزانشیمیتولید شده در مهار ایمنی ناشی از  Kynurenineنقش )برای بررسی این موضوع 

این . و سلولهای دندریتیک، سلولهای بنیادی مزانشیمی اضافه می کند Tمحققی به کشت سلولی حاوی لنفوسیتهای 

  ".باعث کاهش شدت تکثیر لنفوسیتی می گردد( چنانچه انتظار می رفت)امر 

 

 :این یافته فرضیه را تایید یا رد می کند ......اگر

 (رد) ─(           نه رد، نه تایید) .(          تایید4 )

تریپتوفان به کشت سلولی فوق باعث اضافه کردن اگر 

 .افزایش شدت تکثیر لنفوسیتی گردد

 

اضافه کردن آنزیمی که باعث شود تریپتوفان به  اگر

به سروتونین تبدیل   Kynurenineجای تبدیل شدن به 

 .شود، باعث افزایش شدت تکثیر لنفوسیتی گردد

 



 

 :جواب 

و فقط نشان دهنده نقش تریپتوفان است اما  (.) مورد اول فرضیه فوق را نه رد و نه تایید می کند 

باعث این اثر می شود  Kynurenineچیزی در مورد اینکه اضافه کردن تریپتوفان از طریق افزایش 

   .به ما نمی گویدچیزی یا این که این اثر فقط ناشی از جبران کمبود تریپتوفان است، 

 Kynurenineچرا که نشان می دهد اگر در محیط به جای )4(. مورد دوم به نفع فرضیه فوق است 

دقت کنید که در . کمتر خواهد بود کاهش شدت تکثیر لنفوسیتی میزان ماده دیگری داشته باشیم،

اینجا فرض بر این است که سروتونین اثری بر تکثیر لنفوسیتی ندارد چرا که در منبع در دسترس 

 .انشجویان یعنی نقشه مفهومی به آن اشاره ای نشده استد

یادآوری این نکته الزامی است که تعداد گزینه های پیشنهادی برای این قسمت از آزمون بسیار 

 .عدد است 2بیشتر از 

اگر دانشجویی با استدالل صحیح جوابی غیر آنچه  نکته دیگر اینکه در این قسمت از آزمون نیز

 .را انتخاب کند، پاسخ وی صحیح در نظر گرفته خواهد شدطراحان آزمون در نظر دارند 

 .دقیقه تا یک ساعت است .9زمان این قسمت از آزمون نیز 

در مورد این آزمون نیز ذکر این نکته ضروری است که ممکن است فرمت سوال با مثال فوق کمی 

توانایی دانشجویان در تحلیل نتایج قرار گیرد  ارزیابیمتفاوت باشد، اما چیزی که قرار است مورد 

 .است جهت رد یا اثبات یک فرضیه

 (Bonus)امتیاز اضافی  -



شود که در عین صحیح بودن  پاسخیاگر دانشجویی موفق به  در تمام قسمت های آزمون انفرادی،

، طراحان سوال آن را به عنوان پاسخ صحیح در نظر نگرفته (با توجه به معیارهای فوق الذکر)

، به این دانشجو امتیاز باشد "بسیار هوشمندانه" ،باشند و از نظر تمام طراحان آن قسمت از آزمون

البته اعطای چنین . تعلق خواهد گرفت( قسمت از آزمون نآدرصد نمره  .4حداکثر تا )اضافه 

امتیازی به راحتی صورت نمی گیرد و به عنوان مثال درمجموع سه دوره المپیاد که تا کنون برگزار 

 . نفر می باشند .4شده است، تعدادافرادی که موفق به کسب این امتیاز اضافه شده اند کمتر از 

 : تصحیح اوراق مرحله انفرادی آزمون -

در سه المپیاد گذشته روال بر این بوده است که افراد طراح سواالت المپیاد به تصحیح اوراق 

آزمون نیز می پرداختند و در صورت کمبود نیرو، افراد دیگری نیز در این مرحله به همکاری 

رعایت می شود و تمام اوراق فاقد تمام موارد امنیتی الزم برای تصحیح اوراق . دعوت می شدند

هر برگه امتحانی  -الف: دو شیوه برای تصحیح برگه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نام هستند

سه نفر به صورت مجزا تصحیح می شود و در نهایت از نمره های داده شده توسط این دو یا توسط 

بیش از  ،توسط دو نفر ک برگه امتحانیبه ی اگر دو نمره داده شده. سه نفر میانگین گرفته می شود

مجددا  ،سه نفر تصحیح کنندههر یکدیگر اختالف داشته باشد، این برگه در حضور  در صد با .4

امتیازدهی شده و در نهایت نمره ای که مورد توافق حداقل دو نفر از سه نفر باشد به آن تعلق می 

و همرا با بحث و مشترکا و هم زمان  ا سه نفرهر برگه امتحانی از همان ابتدا توسط دو ی -ب .گیرد

بدیهی است که در صورتی که افراد . در نهایت توافق افراد تصحیح کننده امتیازدهی می شود



تصحیح کننده یک برگه در نهایت به اجماع نرسند، میانگین مجموع نمرات به عنوان نمره نهایی آن 

 . برگه در نظر گرفته خواهد شد

 

 : مرحله تیمی - ب

بر حسب امتیاز میانگین سه نفر عضو  ،اول یدانشگاه تیم 42تا  3س از اعالم نتایج مرحله انفرادی، پ

در المپیاد اول تعداد .انتخاب خواهند شد المپیاد رحله تیمی آزمونبرای متیم آن دانشگاه، 

تیم بود اما در المپیادهای بعدی به منظور تشویق تعداد بیشتری  5تیمهای راه یافته به مرحله دوم 

تعداد دقیق تیم های راه یافته به مرحله دوم تابع دو عامل . از دانشجویان این رقم افزایش یافت

نکته مهمی که در مورد . زان نزدیکی نمرات تیم ها به هممیزان فشردگی برنامه المپیاد و می: است

احتمال ایجاد تغییرات اساسی در نحوه برگزاری که آتی باید گوشزد شود این است  های المپیاد

لذا  .مرحله تیمی بسیار زیاد است که در صورت وقوع چنین امری به اطالع همگان خواهد رسید

 .جریان داشته استگذشته  بیش در المپیادهایی است که کم و آنچه در پی می آید روال

چنانچه ذکر شد در مرحله تیمی، تالش بر این است که دانشجویان در شرایطی واقعی تر به 

 قسمت کتبی،در . این مرحله شامل دو قسمت کتبی و شفاهی است. طراحی یک مطالعه بپردازند

و افراد هر تیم به کمک یکدیگر و  ساعت در قرنطینه قرار می گیرند 42دانشجویان به مدت حدود 

با استفاده از رایانه و اینترنتی که در اختیارشان قرار می گیرد، باید در رابطه با موضوعی که اعالم 

( پروپوزال)( Research Proposal)نوشتن پیش نویس یک طرح تحقیقاتی خواهد شد به 



توسط افرادی سایت هایی که توسط دانشجویان بازدید می شود در طول این مدت،  .بپردازند

کنترل می شود و دانشجویان به هیچ وجه حق ورود به پست های الکترونیک و  ،در اتاق سرورمستقر

و اصوال هر نوع برقراری ارتباط با افراد خارج از مجموعه آزمون مرحله  اتاقهای چت را ندارند

باید نوشته شوند در شروع این مرحله به اطالع  در هر پروپوزال قسمت هایی که .ممنوع استتیمی 

دانشجویان خواهد رسید و معموال شامل عنوان انگلیسی و فارسی، خالصه، بیان مسئله، مروری بر 

با توجه به زمانی که . فرضیات، روش اجرا و منابع است یا/، اهداف و(Literature Review) منابع

استاندارد  معموال از فرمت. دنالزم نیست که مفصل باشروپوزال ها د، پدانشجویان در اختیار دارن

و حدود حجم هر کدام از قسمت های  استفاده می شودپروپوزال یک دانشگاه برای نوشتن 

به هیچ وجه نباید  نوشته شده ایده طرح تحقیقاتی .در فرمت ارائه شده اعالم خواهد شدپروپوزال 

همچنین در . تیم مربوطه از ادامه رقابت باز خواهد ماند ری بودن،در صورت تکراتکراری باشد و 

 یم مربوطه به میزان قابل توجهی کاستهصورت کپی برداری برای نوشتن بیان مسئله نیز از امتیاز ت

در این . امتیاز دهنده، کار تصحیح پروپوزال ها را شروع خواهند کرداعضای تیم  سپس .خواهد شد

معیارهایی که برای امتیازدهی به پروپوزال ها  .ها کامال بی نام خواهند بودقسمت نیز پروپوزال 

نو بودن و تکراری نبودن عنوان پروپوزال، : در نظر گرفته می شوند معموال شامل مواردی همچون

ارزشمند بودن از لحاظ علمی،  طراحی هوشمندانه، مستند بودن و دارای روال منطقی بودن بیان 

که به خوبی نشان دهنده جایگاه مطالعه پیشنهادی باشد، اهداف  "روری بر منابعیم"وجود مسئله، 

یا /که حداقلهای الزم را دارا باشد و متناسب با اهداف و یییا فرضیات واضح، روش اجرا/و

فرضیات پروپوزال باشد، رفرنس گذاری مناسب در متن و وجود قسمت منابع در انتهای پروپوزال، 

الزم به ذکر است که قاعدتا دانشجویان . مطالعه و در نهایت رعایت اصول اخالقیقابل انجام بودن 



در این مرحله نباید کمبود امکانات، وسایل و بودجه را در نظر بگیرند اما الزم است که تحقیق 

پیشنهادی توسط آنان قابل انجام باشد و به عنوان مثال دارای آزمایشی نباشد که در هیچ یک از 

نباشد یا تامین حجم نمونه پیشنهادی توسط آنان غیرممکن یا بسیار قابل انجام یقاتی دنیا مراکز تحق

الزم به ذکر است که معیارهای دقیق . باشد( حتی در بهترین مراکز تحقیقاتی دنیا)مشکل 

شروع مرحله تیمی به  ازامتیازدهی برای این قسمت نیز، توسط تیم طراحی آزمون هر المپیاد قبل 

تیم های شرکت کننده خواهد رسید و ممکن است با معیارهای ذکر شده در باال قدری اطالع 

 . متفاوت باشد

ارائه پروپوزال توسط  قسمت شفاهی مرحله تیمی و نوبت به پروپوزال ها،  پس از اتمام کار تصحیح

م در این قسمت، اگر فردی از افراد امتیاز دهنده در استخدا. تیم های مربوطه خواهد رسید

در این مرحله  .نمره نخواهد داد دانشگاه مربوط به یک تیم باشد، به ارائه پروپوزال توسط آن تیم 

نیز معیارهایی نظیر میزان تسلط علمی اعضای تیم بر پروپوزال ارائه شده، توانایی آنان در پاسخ به 

ال وجود دارد، گویا سواالت مطرح شده و رفع ابهام از ابهام هایی که احیانا در نسخه کتبی پروپوز

استفاده شده برای ارائه پروپوزال و نحوه ارائه  در نظر گرفته خواهد شد اما  PowerPointبودن 

معیارهای دقیق امتیازدهی ، توسط تیم طراحی آزمون هر المپیاد، پس از اتمام  در این مورد نیز

معیارهای ذکر شده در  قسمت کتبی به اطالع تیم های شرکت کننده خواهد رسید و ممکن است با

 . باال قدری متفاوت باشد

تا  .9)و شفاهی ( درصد .7تا  .5)در نهایت امتیازهای کسب شده توسط هر تیم در مراحل کتبی 

  . با هم جمع شده و اسامی تیم های برتر المپیاد به ترتیب اعالم خواهد شد( درصد .1



 

 

ند تشکر کرده و به ه ااساتید خوش فکری که پایه گذار این المپیاد بوددر پایان بر خود الزم می بینم که از تمامی 

حیطه  جناب آقای دکتر علیرضا مانی کهسرکار خانم دکتر پروین پاساالر و  کمال امتنان خود را نسبت بهخصوص 

 . وجود و ادامه اش را مدیون آنان است، ابراز کنم المپیاد تفکر علمی درعلوم پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

رد پیوند آلوگرافت توسط شدت نقشه مفهومی که بیانگر برخی از مکانیسم های کاهش  -4شکل 

 .است( Mesenchymal Stem Cells)سلول های بنیادی مزانشیمی 

 

 

 

 



 

 

 

این است که ، بیانگر (کادرهای زرد و فلش قرمز)در این شکل  مشخص شدهمفهوم  : 2شکل 

 Regulatory T)تنظیمی  Tباعث القاء افزایش جمعیت سلولهای  سلول های بنیادی مزانشیمی"

Cells )می شود" 



 

 

 

 

باید فقط یافته های مقاالت و مطالب آورده شده در سناریو برای رسم نقشه مفهومی، : 9شکل 

 .مورد استفاده قرار گیرد



 

 

 

 

 

 



کاهش تولید سایتوکاینهای پیش برنده التهاب و  "بین مفهوم  در این نقشه مفهومی،: 1شکل 

افزایش جمعیت "و مفهوم  "سلول های دندریتیکافزایش تولید سایتوکاینهای ضدالتهابی توسط 

 .(برای توضیح بیشتر به متن مراجعه شود) ارتباط برقرار شده است "تنظیمی Tسلولهای 

 

 

 



 

 

در سناریو و مقاالت داده شده از آنها ذکری به میان نیامده ارتباطات شناخته شده ای که : 2شکل 

 .است، در نقشه مفهومی آورده نمی شوند

 

 



 

 

 

 

 .برای توضیح، به متن مراجعه شود: 5شکل 


