
 تعالي بسمه
  در مناطق آمايشي المپياد يبرگزار ي راهنما

 
  

  اين راهنما در دو بخش  المپياد انفرادي و گروهي تهيه شده است . 
  

  آزمون انفرادي :مرحله الف : 
 
 

توسعه آموزش  مركز مطالعات وبصورت مركزي و در آزمون انفرادي المپياد بر نظارت و ريزي برنامه :1 ماده
موارد زير است :برنامه ريزي و  شامل آزمون برگزاري كلي خطوطعلوم پزشكي وزارت بهداشت انجام شده و 

 و واصله پيشنهادات دهي سازمان و آوري جمعنظارت شيوه هاي اجراي آزمون ،اعالم نتايج  نهائي آزمون ،
 به گزارش ارائه همچنين و اعتراضات، به رسيدگي و اجرا سازماندهي، فرآيند با مرتبط امور كليه بر نظارت

  معاونت آموزشي و مراكز ذي صالح 
 
  

  .دباش داشته را الزم براي اجراي آزمون  استانداردهاي كه باشد دانشگاهي بايد آزمون برگزاري كزرم  :2 ماده
 
  

 و امضا را " دانشگاهي بين همكاري نامه تفاهم" بايد اجراي اين آزمونها  براي منطقه هر دانشگاههاي :3 ماده
 عالي نظارت .نمايند ارسالمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت   به آنرا نسخه يك
 .استمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت   عهده بر نيزهم  ها آزمون اجرا ي اين بر
 

 كميته محل استقرار دبيرخانه منطقه آمايشي مي باشد ودبيرخانه آزمون انفرادي در دانشگاه  :4 ماده
 .شود مي تشكيل در اين دبيرخانه دانشگاه آن آموزشي معاون رياست به اجراي آزمون انفرادي المپياد اي منطقه

 مجوز تمديد .داشت خواهند مجوز آزمون دوره يك برگزاري براي منتخب مراكز آزمون، برگزاري دوره اولين در
براساس   براي سالهاي بعد مي تواند .گيرد مي صورت مراكز اين در آزمون برگزاري ارزشيابي نتايج اساس بر

 كميته اين اعضاي.  تغيير يابد قه وافقي كميته منطقه ايي،  محل دانشگاه مجري منطبطور تنتايج ارزشيابي و يا 
ي اجراي كميتهاست.  ايشان االختيار تام نمايندگان يا منطقه در مستقر دانشگاههاي آموزشي معاونين شامل

 دانشگاه در آزمون هر برگزاري از قبل ماهدو  حداقلدر محل دانشگاه مجري  بايستيآزمون انفرادي المپياد 
  . شود تشكيل مجري



  
 
 

 
 

 :است زير شرح به آن از بعد و آزمون حين آزمون، پيش مرحله سه در اجرايي كميته وظايف : 5 ماده
 آزمون پيش مرحله  - 1
 آن پيرامون رساني اطالع با مرتبط اقدامات كليه با همراه آن تاييد و آزمون برگزاري مكان بررسي .
  از مركز مطالعات  وزارت بهداشت نهايي تاييد اخذ و آزمون مشخصات دقيق جدول تهيه 
  آزمون از قبل(نهايي و هفتگي روزانه، صورت به ها فعاليت مستمر پايش و وظايف تقسيم(
  لزوم مورد هاي ويژگي ذكر با همراه همكاري براي نياز مورد پرسنل شامل عملياتي هاي فهرست تهيه 
  تعداد و ويژگي ذكر با همراه لزوم مورد مصرفي و مصرفي غير تجهيزات هاي فهرست تهيه 
  فهرست اساس بر كدام هر وظايف و آزمون مجري همكاران تعيين  
  فهرست اساس بر )پذيرايي وسايل و مصرفي غير و مصرفي(لزوم مورد تجهيزات كليه آوري جمع و تهيه 
  آزمون برگزاري فرايند كلي جريان و گردش نحوه زماني، برنامه تدوين 
  شناسايي كارت تهيه و ها گروه بندي تقسيم جهت دانشجويان ليست اخذ و رساني اطالع  
 آزمون اجراي مرحله در همكار پرسنل نهايي وظايف تقسيم 
  آزمون نوبت و طبقه(برگزاري در مشاركت نحوه حسب بر پرسنلي ليست تهيه(
  آزمون  چيدمان اجراي
 و پيج صداي مختلف، طبقات در مشابه چيدمان ويژه به برگزاري از قبل نواقص كليه رفع ....
  و برداري فيلم تصويري، گزارشهاي تهيه جهت الزم اقدامات انجام و ريزي برنامه... 
  بيروني ناظران بازديد جهت الزم اقدامات انجام و ريزي برنامه

  
 

 آزمون برگزاري مرحله  - 2
 نيم و ساعت يك اقل حد(آزمون برگزاري محل در اجرايي اندركاران دست موقع به حضور بر نظارت 

)آزمون از قبل
  آزمون موقع به و دقيق اجراي 
  آزمون برگزاري در اختالل گونه هر از جلوگيري و امنيتي اصول كليه رعايت 
  به مناسب محل در نگهداري و ها، پاسخنامه و دهي نمره هاي برگه ليستها، چك كليه آوري جمع 

 ايمن صورت



  
 آزمون از بعد مرحله- 3

  ارسال محرمانه و ايمن كليه پاسخنامه ها به مركز
  نواقص و چالشها :شامل اجرا نحوه با مرتبط اطالعات شامل الزم هاي گزارش ارايه 
 محرمانه بصورت اصالحي راهكارهاي و پيشنهادات ارائه دانشجويي، اعتراضات و مشكالت بندي جمع 

  
  گروهيمرحله آزمون ب: 
توسعه آموزش  مركز مطالعات وبصورت مركزي و در المپياد  اجراي آزمون گروهي  و ريزي برنامه :6 ماده

  علوم پزشكي وزارت بهداشت انجام مي شود. 
  

از مركز مطالعات  و توسعه وزارت   ناعالم شده دانشجويا براساس رتبه هاي تيمهاي منظقه ايي: 7ماده 
آنها زير نظر كميته منطقه ايي  برنامه  برنامه آموزشيتعيين مي شود و   در منطقه  بطور توافقي، بهداشت 

 مي گردد .  اريزي و اجر


