
 

 

 

 

 

 

  راهنمای آزمون حیطه آموزش پزشکی                                     

 المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورچهاردهمین              

 

موارد زیر در خصوص آزمون آموزش پزشکی باید مورد  با عرض سلام و تشکر از زحمات دست اندرکاران المپیاد در دانشگاه ها،

 توجه قرار گیرد:

سوال 111و مجموعاExtended Matching و  Key Features سوالفرمت آزمون آموزش پزشکی شامل دو نوع  -

 است.

 گزینه صحیح دارد. 3عدد می باشد که  KF، 11عدد می باشد. تعداد گزینه های هر سوال KF ،01تعداد سوالات  -

 عدد می باشد که هر سوال یک گزینه صحیح دارد. Extended matching  ،01تعداد سوالات -

 سوال  در یک دفترچه طراحی شده است. 111 -

 قیقه در نظر گرفته شده است.د 111یعنی   3:01وال مدت زمانس 111پاسخگویی به  برای -

 در بین آزمون، پذیرایی درمحل امتحان و همزمان با برگزاری امتحان صورت گیرد. -

به همراه داشتن هر گونه کتاب فارسی یا انگلیسی،  لب تاپ و موبایل و سایر وسایل الکترونیکی توسط دانشجویان  -

 است. ممنوع

 تصحیح آزمون به صورت ماشینی )کامپیوتری( صورت می گیرد. -

یک نمره  Extended matching نمره( و ارزش نمره هر  KF ،1)به ازاء انتخاب هر گزینه صحیح برای هر سوال  سه نمره kfارزش نمره هر  -

 فرمالیزه می گردد. 011نمره دارد که نهایتا برمبنای  191پس کل آزمون  ؛است

نمره منفی  دارای Extended Machingو  kfمصوبه کمیته فنی المپیاد کلیه سوالات این آزمون شامل سوالاتطبق  -

 از کل کسر خواهد شد. ،نمره  1333 ،و به ازاء هر پاسخ غلط خواهد بود

                                             

 با تشکر از همکاری شما                                                          

 دبیرخانه المپیاد                                                        

  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 



 

  آموزش پزشکیانواع آزمون و تعداد سوالات آزمون مرحله اول انفرادی)غربالگری( حیطه 

 1041خرداد  –چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

نحوه پاسخگویی  تعداد سوال نوع آزمون حیطه

) انتخاب چند 

گزینه از بین چند 

 گزینه (

وضعیت نمره 

 منفی

 ) دارد/ ندارد(

مدت زمان 

پاسخگویی کل 

 آزمون

گزینه صحیح  KF 04 3 آموزش پزشکی

 گزینه 11از 

یک سوم نمره 

منفی به ازای هر 

 انتخاب غلط

 دقیقه 114

Extended 

Matching 
به ازای هر سوال  04

یک گزینه از 

فهرست/ گزینه 

 تکراری ندارد

یک سوم نمره 

منفی به ازای هر 

 انتخاب غلط

 

 قابل توجه:

گزینه، امکان انتخاب دیگری نخواهید داشت و برای تغییر انتخاب  3در صورت انتخاب  KFدقت کنید در سوالات 

 خود ابتدا باید یکی از انتخاب ها را با کلیک بر روی آن حذف کرده و سپس انتخاب جدیدی داشته باشید.


