
 

 

 
 

 

 

   
 
 

 استدلال بالینیحیطه  راهنمای آزمون

 المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور چهاردهمین

 

 اندرکاران المپیاد در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشوربا عرض سلام  و تشکر از زحمات دست 

از چهار درس  SCسوال  91و  Puzzleسوال  CRP ،91سوال  Key feature ،7سوال  91آزمون استدلال بالینی شامل 

 .می باشدماژور داخلی، اطفال، جراحی و زنان 

که آزمون  در نظر گرفته شده است. لطفاً ترتیبی اتخاذ نمایید 90001الی صبح  1011از ساعت  031مدت زمان کل آزمون 

 یابد.پایان  05:21صبح شروع شده و رأس ساعت  9رأس ساعت 

 صبح ( پذیرایی درمحل امتحان و همزمان با برگزاری امتحان صورت گیرد. 00تا  01/01در بین آزمون )بین ساعت 

دانشجویان بلامانع است، لیکن آوردن لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل  به همراه داشتن کتابهای )فارسی و انگلیسی( توسط

 الکترونیکی ممنوع می باشد.

 سوالات نمره منفی ندارند.

 

 

 با تشکر از همکاری شما                                                      

 دبیرخانه المپیاد                                                        

  

 

شت ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت آموزشی

 



 

 استدلال بالینی انواع آزمون و تعداد سوالات آزمون مرحله اول انفرادی)غربالگری( حیطه 

 1041خرداد  –چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

نوع  حیطه

 آزمون

تعداد 

 سوال

پاسخگویی ) انتخاب چند نحوه 

 گزینه از بین چند گزینه (

وضعیت نمره 

 منفی

 ) دارد/ ندارد(

مدت زمان 

پاسخگویی کل 

 آزمون

 دقیقه 234 ندارد مطابق شیوه نامه KF 11 استدلال بالینی

Puzzle 14 ندارد مطابق شیوه نامه 

CRP 7 ندارد مطابق شیوه نامه 

SC 14 ندارد مطابق شیوه نامه 

 

گزینه، امکان انتخاب دیگری نخواهید داشت و برای  4در صورت انتخاب  .انتخاب دارد یبرا نهیگز 4هر سوال : KFسوالات 

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

 یرا م نهیگز کیآزمون دهنده فقط گزینه تشخیصی،  6از بین قسمت برای پاسخگویی دارد.  4هر سوال : CRPسوالات 

 .را انتخاب کند مرتبط با تشخیص نهیگز 5 می تواندآزمون دهنده گزینه،  21سپس از بین  تواند انتخاب کند و

 21 نیتواند انتخاب کند و سپس از ب یرا م نهیگز کیآزمون دهنده فقط  ،دوم یصیتشخ نهیگز 6 نیاز ب بعد مرحلهسپس در 

 را انتخاب کند. صیبا تشخ مرتبط نهیگز 5 تواند یآزمون دهنده م نه،یگز

مورد موجود(، نمره بخش دوم )انتخاب  6تشخیص) عدم انتخاب یک گزینه از  یا عدمدقت کنید که در صورت تشخیص اشتباه 

 مورد موجود( را نیز طبیعتاً به طور کامل از دست خواهید داد. 21گزینه از بین  5

باید از ستون سمت راست، گزینه های  آزمون دهندهشرح حال بالینی آورده شده و  4 سوال،برای هر :  Puzzleسوالات 

کرده تا  Dragشرح حال یا معاینه، پاراکلینیک و مدیریت درمان را در جداول  سمت چپ زیر شرح حال هر مورد بالینی 

 همه جداول تکمیل شود.

 باید برای هر سطر یک جواب را از بین لیکرت آزمون دهنده کهدارد  یپاسخ ده یقسمت برا 3هر سوال  :SCسوالات 

 .تایی انتخاب کند 5 

 


