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  مرحله تيمي آزمون المپياد فلسفه پزشكي شامل سه بخش است:
  هاي منتخب در مرحله اول آزمون، اعالم خواهد شد.) اصلي المپياد به گروهTheme) در بخش اول درون مايه (1

اي مروري و تحليلي در فرمت زير نگارش نموده ، مقاله موضوع اعالم شدههاي شركت كننده، در رابطه با هريك از تيم
 مقاله خود را به دبيرخانه آزمون ارسال  نمايند: 96مرداد ماه  31بايستي حداكثر تا و مي

  كلمه (بدون در نظر گرفتن منابع) باشد. 6000تا  5000مقاله ارسالي بايستي بين  -الف
  واهد بود:هاي زير خمقاله شامل بخش -ب

 عنوان -

 كلمه) 250تا  200خالصه مقاله ( بين  -

 )Problem statementبيان موضوع/مسئله ( -
 با و هاي مختلف در مورد موضوع: با تاكيد بر بيان ديدگاه (Literature review)مرور منابع  -

 .، داليل ارائه شده و نقد آنهاپزشكي  در گوناگون فلسفي رويكردهاي به توجه
كلمه): در  500تا  400) (بين Expert Opinionارائه ديدگاه نويسندگان مقاله (جمع بندي و  -

اين بخش، مهم و ضروري است كه نويسندگان مقاله مروري و تحليلي، با توجه به بيان مسئله و 
هاي مختلف منتشر شده، نظر و ديدگاه خود را با ارائه مستندات و داليل كافي، بيان نظريات و ديدگاه

  نمايند.
ارزيابي مقاله بر اساس موفقيت در طرح مسئله و چالش هاي مطرح در باره موضوع پيشنهادي، قدرت   -ج

  انجام خواهد شد.   expert opinionآرا مطرح شده و استحكام استدالالت ارائه شده در بخش  نقادي
  بود.عالوه بر اين روائي متن و رعايت اصول نگارش مقاله مروري نيز مورد توجه خواهند 

  
هاي شركت كننده در آزمون يك ) آزمون تحليل فلسفي: در مرحله حضوري در شهريور ماه در روز اول، به كليه تيم2

ها موظف هستند در زمان تعيين شده ) اصلي المپياد داده خواهد شد و تيمThemeمتن كوتاه در رابطه با درون مايه (
، ادعاي مطرح شده در متن را شناسائي نموده، ادله "تفكر نقادانه"ساعت) براساس رويكرد و اسلوب مطرح در  5/1-1(

نويسنده براي اثبات مدعاي خود را تنقيح و آن را نقد نمايند. عالوه بر اين، بايستي نسبت به ادعاي مطرح شده اتخاذ 
 داليل موافقت يا مخالفت خود با ادعاي مذكور را بيان نمايند.  موضع نموده و

  
تيم برتر به مرحله بعدي  8) بر اساس جمع نمرات كسب شده از مقاله مروري/تحليلي ارسالي و آزمون تحليل فلسفي، 3

ه با يك مسئله پاسخ راه يافته و در اين مرحله اعضاء هر تيم  به صورت رو در رو، به پرسش هاي داوران المپياد در رابط
كنندگان در آزمون، خواهند داد. در اين مرحله قدرت بيان، نحوه استدالل، سرعت انتقال و مهارت هاي كالمي شركت



ها يكسان بوده و هيئت داوران بر اساس چك هاي مطرح شده براي تمامي تيمارزيابي خواهد شد. موضوع و پرسش
  اهند نمود.ليست اعالم شده، تيم ها را ارزيابي خو

 

كسان بوده ) اعالم شده براي كليه مراحل آزمون يThemeقابل ذكر است كه درون مايه (
  .Medical Futility:  از است عبارت 96 سال المپياد آزمون و براي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 مروري مقاله چارچوب 

 مقدمه:

 معرفي مسئله ،    -

  دربرگيرنده منابع مهم و كليدي  منابع و پايگاههاي اطالعاتي مورد استفاده ،  -

  بدنه :

 تقسيم منابع به تم هاي محتوايي ،  -

 مرور هر تم و خالصه سازي استداللهاي كليدي و نحوه ارتباط آنها با تم بعدي (ساختار منطقي )،   -

  شواهد له و عليه مسئله  -

  : نتيجه گيري 

 ادغام همه تم ها و نتيجه گيري وسيع و انتهايي ،  -

 ظري احتمالي ، چارچوب هاي ن -

 شكاف ها موجود و نواقص كارهاي قبلي ،  -

  پيشنهاد مطالعات بعدي و سوال پژوهشي بعدي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد -

 


