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   اي علوم انسانی و سالمتمطالعات میان رشتهحیطه علمی  کمیتۀتهیه و تنظیم: 

    المپیاد دانشجویان پزشکی کشور یازدهمین
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  و گروهی: مراحل، تاریخ ها و درصد سهم نمرات آزمون هاي انفراديمروري است بر تصویر زیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  نمره آزمون مرحله دوم انفرادي %60نمره آزمون مرحله اول انفرادي (غربالگري)+  %40برگزیدگان مرحله انفرادي:  
  نمره آزمون مرحله دوم گروهی %70نمره آزمون مرحله اول گروهی (پروژه) +  %30برگزیدگان مرحله گروهی:  
 اي در هیچ یک از آزمونها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً براي تقویت فضاي نقد و گفتگوي علمی است.نمرهبه ارائه پوستر  

    

  )98/ 18/05(اختتامیه و اعالم برگزیدگان مراحل انفرادي و گروهی 

(تاریخ ) تیم هر حیطه 10هاي تهیه شده توسط  ژهارائه شفاهی پرو
61/05/98(  

)51/05/98(  –گروه اول  10اعالم   
 گروهی نمره مرحله اول آزمون %50نمره مرحله دوم آزمون انفرادي +  %50بر اساس 

Poster Presentation ها  مقاله آزمون گروهی مرحله اول براي کلیه گروه
 )13/05/98(تاریخ 

 )12/05/98( –مرحله دوم آزمون انفرادي 

  )7/05/98(حداکثر تا تاریخ   -بررسی و نمره دهی 

 )15/04/98(حداکثر تا تاریخ   -   مرحله اول آزمون گروهی)مقاله (تحویل 

پذیرفته شدگان در قالب گروههاي منتخب   اعالم اسامی 
  )28/02/98(تاریخ 

 )06/02/98(تاریخ  -  مرحله اول آزمون انفرادي (غربالگري)
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نفر انتخاب خواهند شد.  4الی  3پس از اعالم نتایج آزمون غربالگري (آزمون اول انفرادي  ) در قالب گروههاي 

لۀ دوم انفرادي(آزمون تحلیل انتقادي) را همۀ این تیمها مرحلۀ اول گروهی(نوشتن مقاله تحلیلی نظري) و مرح

انفرادي دوم  %60انفرادي اول و   %40پشت سر خواهند گذاشت. نمرة کل مرحلۀ انفرادي به شکل مجموع 

گردند. پس از پایان مرحلۀ انفرادي محاسبه خواهد شد و نفرات برگزیدة مرحلۀ انفرادي بر این اساس معرفی می

کننده برگزیده خواهند شد تا وارد مرحلۀ دوم گروهی شوند. مالك انتخاب تیم هاي شرکت تیم از بین  10دوم 

 و  %50هاي برتر کسب نمرة باالتر درمجموع نمرات آزمون گروهی اول (نوشتن مقاله تحلیلی فلسفی) گروه

ه شفاهی مقاله نظري) یافته در آزمون دوم گروهی (ارائتیم راه 10خواهد بود. %50انفرادي دوم (تحلیل انتقادي) 

  انتخاب خواهند شد.   %70و گروهی دوم  %30شرکت خواهند کرد و تیمهاي برتر بر اساس مجموع گروهی اول 

شده در هر سه آزمون (نوشتن مقاله نظري، آزمون تحلیل انتقادي و ارائۀ توجه داشته باشید که سؤاالت مطرح

  (همدلی) و منابع اعالم شده براي آزمون غربالگري خواهد بود.  شده شفاهی مقاله نظري) در راستاي موضوع اعالم

  مرحلۀ اول گروهی

  )Theoretical Paperنظري (-نوشتن مقاله تحلیلی

در این مقاله نظري قرار  – medical humanitiesموضوع : نقد و تحلیل رویکردهاي رایج به همدلی از منظر 

تحلیل و نقد شود. نقد و تحلیل از منظر مباحث نظري  است ابعاد مختلف همدلی در گسترة حوزة سالمت

  خواهد بود.     medical humanitiesالگوهاي تلفیق رشتگی و چارچوب نظري مطرح در 

را تا  PDFو  wordو در فرمت  12کلمه نباید تجاوز کند. متن با فونت بی نازنین شماره  4000حجم کل متن از 

تیرماه به دبیرخانه المپیاد ارسال کنند. کمیتۀ علمی متون ارسال شده را مورد داوري قرار خواهند داد  15پایان 

اي درخور، ارزشمند بودن از حیث آکادمیک، طراحی و معیارهایی همچون بدیع بودن، پرداختن به مسأله

  هوشمندانه، مستند بودن، مرور متون جامع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
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هاي جدید ) مولفان بر اساس پیشینۀ پژوهشی به تحلیل و تدوین ایدهTheoretical paperدر مقاله نظري (

هاي نظري صرفاً زمانی از اند، اما مقالههاي مروري شبیههاي نظري از لحاظ ساختار با مقالهپردازند. مقالهمی

هاي نظري تحلیل؛ را ارتقاء بخشد. مولفان مقالهکنند که موضوعی نظري (تئوریک) هاي تجربی استفاده میداده

اي ارائه هاي تازهکنند، نظریهبسط و توسعۀ نظریه را براي گسترش و پاالیش ساختارهاي نظري دنبال می

کنند و دالیل رجحان و برتري یک نظریه بر هاي موجود را تحلیل و به نقاط ضعف آن اشاره میکنند، نظریهمی

ها دهند. در این نوع مقاالت مولفان به بررسی همسانی دورنی و روایی بیرونی نظریهیح مینظریۀ دیگر را توض

Introduction, Methods,    IMRAD)هاي مقاله نظري از ساختار معمول مقاالت پژوهشی  (پردازند. بخشمی

Results, and Discussion ساس محتواي آن کند بلکه بیشتر شبیه مقاالت مروري است که بر اپیروي نمی

  بندي آن را تغییر داد. توان عناوین و بخشمی
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  مرحلۀ دوم انفرادي 

  آزمون تحلیل انتقادي 

شود، داوطلبان باید با مطالعۀ متونی تخصصی به در این آزمون پرسشی در قالب یک متن یا سناریو مطرح می

) به تحلیل موضوع بپردازند. توانایی Concept mapزبان انگلیسی با طراحی یک یا چند نقشۀ مفهومی (

داوطلبان در درك و استنباط مطالب، استخراج مفاهیم از متون و برقرار پیوند بین مفاهیم مواردي است که مورد 

ها یا ابهامات گیرد. عالوه بر آن توانایی داوطلبان در تحلیل انتقادي متون و یافتن نواقص، شکافارزیابی قرار می

زیابی است. توضیح بیشتر در مورد آزمون در کارگاهی که تاریخ آن متعاقباً اعالم خواهد شد هم بخشی از ار

  صورت خواهد گرفت. 

 مفاهیم دیگر با آنها ارتباط همچنین، و دیگر مفهوم با مفهوم یک ارتباط شیوه تصویري بازنمایی مفهومی نقشه

 براي است ابزاري و ارتباطاتشان و مفاهیم از است اينقشه مفهومی نقشه .است خاص موضوعی در مرتبط

 ارتباطات که دهدمی نشان مفهومی نقشه اصل در. و تحلیل ما از موضوع دانش) representation(بازنمایی

 را موضوع آن به نسبت ما و تحلیل دانشاستنباط،  شکل بدین و است گرفته شکل چگونه ما ذهن در مفاهیم

  .نمایاندبازمی
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   گروهیمرحلۀ دوم 

  نظري- ارائۀ شفاهی مقاله تحلیلی

هاي هیأت داوران پاسخ یافته به مرحلۀ گروهی به ارائۀ شفاهی مقالۀ خود خواهند پرداخت و پرسشتیم راه 10

دقیقه خواهد بود. معیارهایی همچون تسلط علمی  20دقیقه و مدت پرسش و پاسخ  10خواهند داد. مدت ارائه 

هاي هیأت داوران، قدرت بیان، نحوة استدالل، قدرت تحلیل مورد ارزیابی سخ به پرسشگروه بر مقاله، توانایی پا

  قرار خواهد گرفت. 

برگزیدگان نهایی آزمون گروهی بر حسب تجمیع نمرات دو مرحلۀ گروهی انتخاب خواهند شد که سهم مرحلۀ 

 درصد نهایی خواهد بود.  70درصد و مرحلۀ دوم  30اول 


