
   

  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

 .ثبت نام نهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور در حيطه هاي زير آغاز شد

  :بخش اصلي المپياد 

  تفكر علمي در علوم پايه •

 استدالل باليني •

 مديريت نظام سالمت •

 فلسفه پزشكي •

 :بخش جانبي المپياد

  استدالل باليني  •

 مديريت نظام سالمت •

 فلسفه پزشكي •

 : شرايط ثبت نام  

مي دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه مطع علوم پايه را گذرانده باشند بدون تما

  شرط معدل و دانشجويان كارشناسي سال سه و به بعد بدون شرط معدل

  :شرايط شركت در بخش جانبي المپياد

ا مي توانند با اعضاي تيم بخش اصلي مشابه در بخش جانبي از هر دانشگاه يك تيم پنج نفره كه يك تا سه نفر از آنه

هر تيم مي تواند در صورت تمايل از يك يا حداكثر دو نفر از دانشجويان رشته هاي . باشند با هم رقايت مي كنند

جهت آماده سازي اعضاي تيم كارگاه برگزار . استفاده كند) دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناسي(مختلف در هر مقطعي 

ارائه كارگروهي براي هر يك از حيطه هاي جانبي . جزئيات بيشتر در زمان برگزاري كارگاه ارائه خواهد شدمي شود كه 

به شيوه هاي مختلف مدنظر است از جمله ارائه گزارش كتبي و يا تهيه فيلم كه اطالعات تكميلي متعاقبا اعالم مي 

 .گردد

 :مزاياي شركت در المپياد

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

 آوران كشوري

 اهداي جوايز نقدي ارزنده و ويژه به منتخبين و مدال آوران كشوري از طرف رياست محترم دانشگاه •

 فتر استعدادهاي درخشانعضويت نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول گروهي كشوري در د •

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

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

 هاي مربوطه

   .ندمي تواند جهت ثبت نام به لينك زير مراجعه نمايعالقه مندان  

http://tagso.bpums.ac.ir/Fa/dynamicForm-135.htm 
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