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  فهرست

  
  پيام معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  هاي علوم پزشكي كشور پيام دبير محترم علمي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه
  هاي علوم پزشكي كشور پيام دبيرمحترم كميته فني  هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه

  هاي علوم پزشكي كشور اجرايي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاهپيام دبير محترم 
  هاي علوم پزشكي كشور مسئولين برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه

  هاي علوم پزشكي كشور اعضاي كميته اجرايي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه
  

  19  -----------------------------------------  كليات: فصل اول
    مقدمه

  برگزاري المپيادهاي علمي دانشجوييتاريخچه 
  علمي دانشجويي فلسفه المپياد

  علمي دانشجويي اهداف برگزاري المپياد
  ارزشهاي حاكم بر المپياد

  ساختار المپياد
  علمي المپياد ها و موضوعات حيطه

  جوايز و تسهيالت اعطايي به برگزيدگان
  ارزشيابي برنامه

  هاي الزم آموزش
  آزمونمنابع 

  
  31  ------------------------   مروري بر شش دوره المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي: فصل دوم

    مقدمه 
  زمان و مكان برگزاري المپيادهاي علمي علوم پزشكي اول تا ششم

  المپيادهاي علمي برگزار شده حيطه ها و موضوعات
  برگزيدگان شش دوره المپياد علمي برگزار شده

  پوسترهاي المپيادهاي برگزار شده
  

  75  ---------  هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور هاي نامه آزمون شيوه: فصل سوم
    مقدمه 

  برگزاركنندگان
  پوستر هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور

  حيطه هاي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي
  پزشكي كشور هاي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم راهنماي حيطه
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 79  -------------  )هاي ماژور پزشكي عمومي حيطه( استدالل باليني حيطه :بخش اول  
    مقدمه

  هاي انفرادي معرفي آزمون
  KF (Key Features)آزمون 
  CRP(Clinical Reasoning Problem)آزمون 

 (Puzzle) آزمون پازل

  (Scenario) آزمون سناريو
  معرفي آزمون گروهي

  آزمون منابع
 علمي در علوم پايهتفكر : بخش دوم (Aging)  ------------------------  81  
    مقدمه

  موضوع آزمون
  آزمون انفرادي: مرحله اول

  )Concept Map(طراحي نقشه مفهومي :  قسمت اول -الف
  )Hypothesis Making(ساختن فرضيه : قسمت دوم - ب
  انتخاب متغير: قسمت سوم - ج
  تحليل يافته ها: قسمت چهارم -د

  )Bonus(امتياز اضافي 
  مرحله انفرادي آزمونتصحيح اوراق 
  مرحله تيمي
  منابع آزمون

 102  ---------------  )ارزيابي عملكرد نظام سالمت( مديريت نظام سالمت: بخش سوم  
  KF (Key Features) فرمت نمونه سئوال با
  Matchingفرمت  نمونه سئوال با
   Script Concordance(SC(فرمت  نمونه سئوال با
  فارسيپخش فيلم كوتاه به زبان فرمت  نمونه سئوال با
  پخش فيلم كوتاه به زبان انگليسيفرمت  نمونه سئوال با

  نمونه سئوال سنجش خالقيت 
  نمونه سئوال سنجش قدرت تحليل

   (Scenario) سناريونمونه سئوال 
  ساير فرمت ها
  منابع آزمون

 110  --------------------------------  فلسفه پزشكي: بخش چهارم  
     مقدمه

  هاي انفرادي معرفي آزمون
   آزمون دانش فلسفي

  آزمون دانش فلسفينمونه سوال 
  آزمون تحليل فلسفي
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  نمونه سوال آزمون تحليل مساله
  تحليل برهان

  نمونه سوال تحليل برهان
  آزمون گروهي

  هاي فارسي منبع اصلي انگليسي حيطه فلسفه پزشكي معادل
  آزمون منابع

  117  ---------------------  آزمون المپياد علمي علوم پزشكي) نمره كسب مدال(تعيين استاندارد 
  

  121  --------------------------  جانبي هفتمين المپياد علمي  برنامه: فصل چهارم
  برگزاري مسابقه جانبي المپياد توسط موسسه ملي تحقيقات سالمت كشور

  
  125  ---------  در سطح ملي پزشكي دانشجويان علوم المپياد علميهفتمين  اجراي روش: پنجمفصل 

  شرايط شركت دانشجويان شاغل به تحصيل در المپياد علمي دانشجويان
  دانشجويانروش انتخاب 
 روش انتخاب دانشجويان در سطح دانشگاه  
 روش برگزاري المپياد در سطح ملي  

 اي اخالق حرفه

  تخلفات
  مستندسازي

  نحوه امتيازدهي
  ها هزينه
  رساني اطالع

  
  131  ----------  دانشجويان علوم پزشكينتايج هفتمين المپياد علمي گزارش برگزاري و : ششمفصل 

  علمي دانشجويان علوم پزشكيمرور اجمالي برگزاري هفتمين المپياد 
  رساني هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي اطالع) سايتوب (صفحه اينترنتي 

  ها جلسات علمي و اجرايي جهت هماهنگي برگزاري المپياد به تفكيك كميته
 ها طراحي سئواالت و داوري آزمون

  پزشكيبرنامه كلي برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم 
  هاي مرحله انفرادي برگزاري آزمون

  مرحله انفرادي هاي نتايج آزمون
  هاي مرحله گروهي برگزاري آزمون

هاي آموزشي برگزار شده براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان شركت كننده  ها و دوره كارگاه
  در هفتمين المپياد علمي

  پزشكيهاي جانبي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم  برنامه

  هاي آموزشي برگزار شده براي سرپرستان  كارگاهها و دوره  
 برگزاري مسابقه جانبي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، براي    

   دانشجويان شركت كننده در حيطه مديريت نظام سالمت
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  هاي تفريحي  بازديد از مكان  

در سايت معاونت  دانشجويان علوم پزشكي كشوراخبار برگزاري هفتمين المپياد علمي انعكاس 
 آموزشي وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي

  كنندگان به تفكيك حيطه و جنس تعداد كل شركت
  تعداد داوران به تفكيك حيطه و جنسيت 

  نمودار تعداد داوران به تفكيك حيطه

 156  ------------------------  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علوم برگزيدگان هفتمين
o برگزيدگان مرحله انفرادي به تفكيك حيطه 
o برگزيدگان مرحله گروهي به تفكيك حيطه 

  
  175  ---------------------------------------------  ها پيوست

  علمي دانشجويان علوم پزشكي شش دوره المپياد مسئولين برگزاري 



 كشور پزشكي علوم دانشجويان المپياد هفتمين

 

 پيام معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ان علوم پزشكي كشوريس شوراي سياستگزاري المپياد علمي دانشجويئرو   

 

 هاي اخير شاهد در دهه جمهوري اسالمي ايراننظام سالمت 
هاي آموزش، پژوهش و  دستاوردهاي شگرفي در عرصه

دانشگاه و  60وجود بيش از . ارائه خدمات بوده است
 180مؤسسه آموزش عالي سالمت در سراسر كشور، حدود 

هزار دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف، كسب جايگاه 
ترين  برتر توليد علم در ميان كشورهاي منطقه، ارائه پيچيده

درماني در بيمارستانهاي كشور، همه و همه نشان از قدرت و اعتالي نظام سالمت در خدمات تشخيصي و 
هاي توفيق هنوز راه درازي در پيش است كه يكي از مهمترين  رفتن و فتح قله البته براي پيش. كشور دارد

، رشد و ها و اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران و كسب جايگاه علمي برتر، شناسايي هاي تحقق آرمان راه
هاي اجتماعي بايد بتوانند  عنوان سرمايه اين استعدادهاي برتر به. باشد مي پرورش استعدادهاي برتر علمي 

اين امر مهم . مشكالت واقعي سالمت جامعه را شناسايي و با روشي خالقانه به حل مسايل كشور بپردازند
  .ي مطرح شده و پيگيري خواهد شدپزشكي نيز به طور جد در برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم

. شود آموخته و متخصص محدود نمي پزشكي تنها به تربيت نيروي انساني دانش نقش دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور، شناسايي، رشد، هدايت و پرورش  هاي دانشگاههاي علوم بلكه يكي از مهمترين رسالت

از جمله المپيادهاي علمي دانشجويي، فرصت  ها برگزاري مسابقات و آزمون. باشد  استعدادهاي علمي مي
مناسبي است تا براساس نيازهاي فعلي و آينده كشور، افرادي شناسايي شوند كه قادر به تفكر نقاد، استدالل 

بنابراين الزم است . پردازي، نقد و تحليل علمي و كاربردي مسائل اجتماعي سالمت باشند علمي، نظريه
اندازهاي نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران، مسائل و  ف و چشمهرساله ضمن درنظرگرفتن اهدا

اد ها و موضوعات محوري هر حيطه از المپي روي نظام سالمت كشور شناسايي شوند و حيطه مشكالت پيش
  .علمي براساس آنها تعيين شوند

اساتيد و هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور نيازمند همكاري و حضور فعال و پرشور 
اندركاران دلسوز و متعهد حوزه  اميد است با تالش همكاران و دست. باشد پزشكي مي دانشجويان علوم
پزشكي كشور، در آينده نزديك شاهد تحولي تأثيرگذار در شناسايي و بكارگيري   آموزش علوم

  .استعدادهاي برتر علمي در حل مسائل سالمت كشور باشيم

  

 يجانيدكتر باقر الر
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رئيس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش ام پي
  پزشكي كشور هاي علوم دبير علمي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاهپزشكي و 

  

اكنون پس از گذشت سه دهه از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
كشور، الزم است و در آستانه جهش علمي و شتاب توسعه علمي 

اقدامات اساسي براي رفع موانع توليد دانش در حيطه علوم پزشكي 
گذاري مؤثر براي پرورش نخبگان و  صورت گرفته و سرمايه

هاي ملي انجام شود و در درجه  عنوان سرمايه استعدادهاي برتر به
اول بايد راهكاري مناسب براي شناسايي استعدادهاي برتر علمي 

پزشكي نقش اساسي در  هاي علوم چند دانشگاههر . اتخاذ شود
هاي ملي دارند، اما در حال حاضر يكي از  شناسايي اين سرمايه

د پزشكي، برگزاري مسابقات علمي مانن راهكارهاي شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر در حيطه علوم
  .المپيادهاي علمي دانشجويي است

شوند،  هايي كه براي المپياد علمي دانشجويي تعيين مي هها و موضوعات هريك از حيط ضروري است حيطه
كامالً كارشناسي شده و موضوعات با توجه به رويكرد حل مشكالت نيازهاي سالمت روز و آينده جامعه 

هاي انتخاب شده براي معرفي دانشجويان به مرحله كشوري المپياد علمي بايد  همچنين روش. شوند تعيين
اتيد و بديهي است كه در اين امر نقش اس شدهكه غربالگري مناسب انجام  طوري طراحي و اجرا شوند
  .بيش از همه مورد تأكيد است

در برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، سعي شده است نگاهي جامع به شش 
هاي  پربارتر از دوره دوره المپياد علمي برگزار شده صورت گيرد تا هفتمين المپياد از نظر محتواي علمي،

  . اميد است به مرور زمان هر سال شاهد برگزاري پربارتر و پرثمرتر المپيادهاي علمي باشيم. قبل برگزار شود

اندركاران برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم  در پايان الزم است از همه همكاران و دست
ف وقت فراوان سعي در ارتقاي كيفيت سطح پزشكي كشور، بخصوص اعضاي كميته علمي كه با صر

  .اند، تشكر و قدرداني نمايم علمي اين المپياد داشته

  دكتر شهرام يزداني                

  



 كشور پزشكي علوم دانشجويان المپياد هفتمين

 

مدير محترم امور نخبگان و دانشجويان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پيام 
 پزشكي كشوران علوم المپياد علمي دانشجويدبير كميته فني هفتمين و پزشكي 

  

هدف از برگزاري المپيادهاي علمي كشور، تشويق و ترغيب 
دانشجويان به مطالعه و تحصيل و ايجاد فرصت مناسب براي اعتالي 

اميد است در افق درازمدت عالوه بر ايجاد . علمي آنان بوده است
شور و نشاط علمي در جوانان برجسته اين مرز و بوم، به پرورش و 

  .اندن  استعدادهاي خاص دانشجويان پرداخته شودبه منصه ظهور رس

هاي حاكم بر اين المپياد يعني توجه به تفكر خالق و نقادانه،  به همين منظور و با در نظرگرفتن ارزش
اي، توجه به اهداف نظام سالمت و ايجاد يك محيط شاد و رقابتي  رشته هاي بين تشويق به كار تيمي، فعاليت

به همين . ن المپياد علمي برگزار شده و در آستانه برگزاري هفتمين دوره آن هستيمتا كنون شش دوره از اي
. ها داشته باشيم ها، برگزيدگان، عملكردها و فرآيندهاي اين دوره دليل جا دارد مروري جامع بر حيطه

  .است به همين منظور تهيه شده استاي كه در خدمت شم مجموعه

هاي پيش اين رويداد علمي را رقم  ظرات ارزشمند شما هر سال بهتر از سالاميد است بتوانيم با استفاده از ن
در اينجا الزم است كه از همكاري تك تك همكاران اعم از همكاران علمي و اجرايي تقدير كنم و . زنيم

  .وجود نداشت اي، امكان انجام اين مهم هيچ ترديدي بدون چنين همكاري صميمانه خاضعانه بگويم بي

  

 پروين پاساالردكتر 
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معاون محترم مطالعات راهبردي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت پيام 
 پزشكي  ان علومالمپياد علمي دانشجويو دبير اجرايي هفتمين  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

يكي از اركان توسعه و پيشرفت هر جامعه، تالش جامعه علمي اعم از 
در همين راستا و براي تحقق اهداف . باشد دانشجويان مياساتيد و 

سند چشم انداز كشور و نقشه جامع علمي سالمت و همچنين 
هاي نوين، معاونت  شناسايي استعدادهاي برتر علمي در حيطه

 1388آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 
هاي علوم  نشگاهاقدام به برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويي در دا

  .پزشكي كشور نموده است

تا كنون سعي شده است تا با ايجاد فضا و بستر مناسب براي يك رقابت سالم و علمي، استعدادهاي برتر 
  .پزشكي از طريق المپياد علمي شناسايي شوند علمي دانشجويان علوم

هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور نيز به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 
 600شهريور ماه سال جاري با حضور بيش از  21پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از 

هاي همايش  هاي علوم پزشكي در دو بخش فردي و گروهي در مركز سالن نفر از دانشجويان برتر دانشگاه
  . رازي برگزار مي شود

اين گردهمايي بزرگ دانشجويان برتر علوم پزشكي كشور در سايه تالش اساتيد و دانشجويان 
پزشكي در طي سال تحصيلي بخصوص ايام تعطيالت تابستان، در محيطي آكنده از صفا و صميميت و  علوم

انشجويان و پرسنل مركز مطالعات و توسعه در انتها از تمامي مسئولين، اساتيد، د. شود همدلي محقق مي
ساز يك رقابت  آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه با تالش مستمر، زمينه

  .اند، تشكر و قدرداني نمايم سالم در بستر علمي بوده

  دكتر ابراهيم كالنتر مهرجردي

   



 كشور پزشكي علوم دانشجويان المپياد هفتمين

 

  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاهمسئولين برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان 
  
  

    دكتر باقر الريجاني

  معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 كشوران علوم پزشكي سياستگزاري المپياد علمي دانشجويرييس شوراي 

      
  دكتر شهرام يزداني

وزارت بهداشت، درمان و  رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
   آموزش پزشكي

  هاي علوم پزشكي كشور هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه دبير علمي

  

  رالادكتر پروين پاس
  مدير امور نخبگان و دانشجويان استعداد درخشان وزارت متبوع

هاي علوم پزشكي  هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه دبير كميته فني
  كشور

       

  مهرجردي دكتر ابراهيم كالنتر

  معاون مطالعات راهبردي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 هاي علوم پزشكي كشور هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه دبير اجرايي

    



7th  National Medical Science Student Olympiad 

 

  هاي علوم پزشكي كشور اعضاي كميته اجرايي هفتمين المپياد علمي دانشجويان دانشگاه
  

و نام خانوادگي نام رديف  سمت 
معاون محترم آموزشي و رئيس المپياد دكتر باقر الريجاني 1
رئيس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و دبير كميته علمي دكتر شهرام يزداني 2
مدير محترم امور نخبگان و دانشجويان استعداد درخشان و دبير كميته فني دكتر پروين پاساالر 3
معاون محترم راهبردي و دبير اجرايي دكتر ابراهيم كالنتر مهرجردي 4
معاون محترم سياستهاي جاري و رئيس كميته ارزشيابي دكتر فخرالسادات حسيني 5
معاون محترم اجرايي معاونت آموزشي دكتر اميراحمد اخوان 6
دبير محترم حيطه مطالعات ميان رشته اي سالمت دكتر عليرضا منجمي 6
دبير محترم حيطه استدالل باليني دكتر مينو يغمايي 7
دبير محترم حيطه مديريت نظام سالمت دكتر رضا دهنويه 8
دبير محترم حيطه تفكر علمي در علوم پايه دكتر شهرام شهابي 9

مسئول برنامه ريزي و هماهنگي امور سرپرستان دكتر معصومه چهرازي 10
مستند سازيمسئول  دكتر فاطمه جاويدان 11
مسئول كميته برنامه ريزي، پذيرش و ثبت نام فاطمه جهانسير كاجاني 12
مسئول طراحي سايت و امور رايانه زهرا يوسفي 13
مسئول سايت ترانه تهمتني 14
عضو كميته اجرايي كفايت حسيني 15
عضو كميته اجرايي ويدا رشمئي 16
عضو كميته اجرايي پروانه بازرگان 17
عضو كميته اجرايي ناهيد معماريان فرد 18
عضو كميته اجرايي مهين حسن زاده 19
عضو كميته اجرايي مهديه ربيعي 20
عضو كميته اجرايي مجيد اسالمي فمي 21
عضو كميته اجرايي سعيد اميري 22
عضو كميته اجرايي حسين آتش فراز 23
مسئول امور خدمات ماشيني مهندس فرشيد منجمي 24
مسئول امور فني رايانه مهندس افسانه نوايي لواساني 25
رئيس كميته آزمون مهندس عباس تاج فر 26
رئيس برگزاري آزمون منصوره فرهنگ 27
مسئول واحد انفورماتيك مهندس امير اكبريان 28
مسئول امور هماهنگي صديقه معصومي 29
مسئول نظارت بر حسن انجام كار بهنام انصاري 30
مسئول امور نقليه و اياب و ذهاب دانشجويان علي صالح 31
مسئول امور تداركات داود اماني 32
رئيس كميته اجرايي دانشگاه مهندس محسن رياضت 33
هاشمي... مهندس روح ا 34 )دانشگاه علوم پزشكي ايران( مسئول امور اجرايي المپياد  
المپيادمسئول امور پشتيباني  محرمعلي روحاني 35
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  فصل اول
  

  

  كليات
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  كليات :اول فصل
  

  مقدمه
  
 علمي اقتصادي، اول جايگاه با يافته توسعه است كشوري 1404 ايران« كشور، ساله بيست انداز چشم افق در
 هاي فرصت داراي اجتماعي؛ تأمين و غذايي امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار منطقه؛ سطح در فناوري و

  .»مطلوب زندگي محيط از مند بهره و تبعيض؛ و فساد فقر، از دور به و درآمد مناسب توزيع برابر،
 جامعه هاي ويژگي »ملي ميثاق« عنوان به ايران، اسالمي جمهوري مقدس نظام ساله بيست انداز چشم سند

 با همراه سالمت از برخورداري نآ از مهمي بخش كه كشيده تصوير به خوبي به را نزديك فردايي آرماني
 پيچيدگي .است راهبري و مديريت مهم شاخص عنوان به عدالت داشتن درنظر و زندگي مطلوب كيفيت

 بيشتر هرچه توجه لزوم عدالت، و رفاه بر مؤثر عوامل مهمترين از يكي عنوان به سالمت نظام روزافزون
 ترين نخبه و برترين داشتن اختيار در لحاظ به ها دانشگاه ميان، اين در .كند مي مشخص را مهم اين به مديران
 فردايي كشيدن تصوير به در جامعه، ساز آينده فكري هاي سرمايه عنوان به دانشجويان بويژه انساني نيروهاي

 بنيادين نظام دو دربرداشتن به توجه با پزشكي علوم يها دانشگاه .هستند برخوردار مهم جايگاهي از بهتر
  .دارند كشور توسعة سند اهداف به دستيابي در اي كننده تعيين نقش سالمت، و آموزش

  
  دانشجويي علميهاي المپيادتاريخچه برگزاري 

 

 نيازهاي پاسخگوي و كارآمد منتقد، متفكر، توانمند، عالم، انساني نيروهاي تربيت ي،آموزش نظام مأموريت
 است، پزشكي علوم در گيري تصميم و علوم توليد پردازي، نظريه زمينه در تالشگر و جامعه و افراد سالمت

 نظام مختلف سطوح در عادالنه و كيفيت با خدمات ارائه به وجه بهترين به بتوانند نيروها اين كه نحوي به
 خوب كنند، فكر خوب بتوانند كه است كنشگراني نيازمند ي،آموزش نظام در تحول .بپردازند سالمت
 در .كارگيرند به عمل عرصه در را جديد هاي نظريه بتوانند نيز و باشند استدالل به قادر كنند، پردازي نظريه
 وضوح به مديريت و اجتماعي علوم باليني، علوم پايه، علوم عنصر چهار بر كشور، سالمت علمي جامع نقشه
 اين به نيل راستاي در كه بود اي ايده كشور، سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد .است شده تأكيد
 همدلي و مشاركت و ذهني و فكري توان توسعه و رشد براي مناسب بستري ايجاد منظور به و اهداف

 بار ششمين براي گذشته سال و گرديد طراحي اي رشته بين رويكردي با و علمي هاي عرصه در دانشجويان
 دانشجويان حضور با سالمت بخش متنوع موضوعات سال هر مداوم، مسيري در تا رود مي اميد .شد برگزار
 علمي المپياد هفتمين نيز امسال .شود كشيده چالش به كشور سالمت فرداي اميدهاي اين – پزشكي علوم

 متبوع وزارت پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز توسط كشور، پزشكي علوم دانشجويان
   .شود مي برگزار
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  دانشجويي علمي المپياد فلسفه
 

 تعريف دانشجو به گذشتگان ميراث و كهن دانش انتقال و آموزش قالب در تنها دانشگاه مفهوم زماني
 دنياي اكنون اما شدند، افزوده ها دانشگاه هاي رسالت به نيز خدماتي و پژوهشي كاركردهاي بعدها .شد مي
 را دانشگاه كاركردهاي از نويني ابعاد فناوري، و علم روزافزونِ تحوالت و پرشتاب تغييرات از مملو
 دانشگاه نقش .كند مي ارائه اجتماعي تأثيرگذار نهاد اين از جديدي تعريف و است داده قرار ما روي پيش
 فرداي و امروز نياز آنچه .شود نمي محدود متخصص و آموخته دانش انساني نيروي تربيت به تنها ديگر
 و علمي مسائل حل و نقد پردازي، نظريه استدالل، تفكر، به قادر انساني نيروي داشتن است، ما جامعه

 دنياي با مواجهه توانايي بر عالوه كه است العمر مادام يادگيري توانايي با و گر تحليل انسانهايي و اجتماعي،
 اين اهميت وجود با .بكشند چالش به نيز را آينده نوين، موضوعات طرح با امروز، متالطم و پيچيده

 .است شده پرداخته مهم اين به كمتر ما، يها دانشگاه يآموزش رويكردهاي و روشها ها، برنامه در موضوع،
 بيشتر چه هر نزديكي و تلفيق زمينه تواند مي كه است راهكارهايي از يكي علمي المپيادهاي برگزاري
  .آورد فراهم را تخصصي دروس با آن پيوند و پزشكي علوم آموزش نظام در تحليلي و فكري مفاهيم

  
  علمي دانشجويي المپيادبرگزاري  اهداف

 

 ثمرات درازمدت، افق در و كند مي دنبال را بسياري بنيادي اهداف علمي المپيادهاي برگزاري چه اگر
 كلي نگاه در داشت، خواهد پي در دانشجويان استعدادهاي پرورش و شناسايي كشف، زمينه در بسياري

  :كرد بيان آن براي را زير اختصاصي اهداف توان مي
 ساله بيست انداز چشم به رسيدن و افزاري نرم جنبش جهت در تالش - 1

 علمي مستعد افراد شناسايي - 2

 علمي مستعد افراد تشويق و ترغيب - 3

 سالم رقابت ايجاد با دانشجويان همه آموزش سطح عمومي ارتقاي - 4

 دانشجويان ارزيابي پيشرفته و نوين هاي روش اجراي زمينه در ها دانشگاه استادان علمي سطح ارتقاي - 5

  برنامه فوق علمي هاي فعاليت به دهي جهت - 6

 علمي نشاط و روحيه ايجاد - 7

 دانشگاهي بين فرهنگي تبادل - 8
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   المپياد بر حاكم هاي ارزش
 

 سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه از پزشكي علوم مختلف هاي رشته قالب در ها تيم دانشجويي، المپياد در
 پيشرفت به تواند مي كه پردازند مي مسائلي حل به خالقانه صورت به انگيز هيجان و صميمي جوي در كشور
   .نمايد كمك جهان در پزشكي علوم يا و كشور سالمت نظام

  :هستند حاكم المپياد اجراي و طراحي در زير هاي ارزش بنابراين
 نقادانه و خالق تفكر به توجه - 1

 سالمت نظام اهداف به توجه - 2

 تيمي كار تشويق - 3

 اي رشته بين هاي فعاليت تشويق - 4

 رقابتي و شاد محيط ايجاد - 5

 اسالمي فرهنگ به توجه و عالمان از قدرشناسي - 6
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المپياد علمي كميته  

المپياد گزاريسياستشوراي  

هايهيأت
سؤالطراحي  

اجرايي كميته   فني كميته  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 ساختار المپياد علمي دانشجويي

  

  علمي المپياد گزاري سياست شوراي
  .دارد برعهده را المپياد كلي هاي سياست ييدتأ و تدوين وظيفه كه است المپياد برگزاري مرجع باالترين
  :وظايف
 المپياد هاي مشي خط و ها سياست تصويب و بررسي 

 آزمون برگزاري از قبل ماه 6 حداكثر المپياد موضوعات و ها حيطه اعالم و تعيين 

 علمي المپياد برگزاري كيفيت يارتقا زمينه در پيشنهادي هاي طرح تصويب و بررسي 

 برگزاري بودجه تصويب و مجري دانشگاه ساالنه تعيين 

 و كيدموگراف اطالعات ها، آزمون نمرات شامل علمي اديالمپ اطالعات يمعنو تيمالك :1 تبصره 
مركز مطالعات و توسعه آموزش  با است شده ، تكميلكنندگان شركت توسط كه اي نامه پرسش

 ةارائ اي انتشار هرگونه و بود خواهد ، درمان و آموزش پزشكيبهداشت وزارت علوم پزشكي
 به عرضه اي يخارج اي يداخل يها شيهما در پوستر اي يسخنران مقاله، قالب در آنها

مركز  از يكتب مجوز كسب به منوط و ممنوع يفاراب اي يخوارزم ي،مطهرمانند  يياه جشنواره
 .باشد يم بهداشت وزارت يآموزش معاونت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي زير نظر
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  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين اريگز سياست شوراي اعضاي

  )شورا رئيس( وزارت يآموزش معاون

  متبوع وزارت فرهنگي دانشجويي، و پژوهشي معاونين

  )المپياد دبير علميدبير شورا  و ( پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس

  متبوع وزارت پزشكي آموزش سنجش مركز رئيس

  المپياد فني كميته دبير

  المپياد اجرايي دبير

  شورا ييدتأ و شورا دبير پيشنهاد به ها دانشگاه علمي هيات اعضاي از نفر 3

كه توسط  اي نامه و پرسش كيها، اطالعات دموگراف شامل نمرات آزمون ادياطالعات المپ يمعنو تيمالك :1تبصره
، درمان و آموزش وزارت بهداشت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيِ كنندگان پر شده است با شركت
 يخارج اي يداخل يها شيپوستر در هما اي يسخنران مقاله، آنها در قالب ةارائ ايخواهد بود و هرگونه انتشار  پزشكي

مركز مطالعات و  از يممنوع و منوط به كسب مجوز كتب يفاراب اي يخوارزم ي،مطهر يي ماننداه عرضه به جشنواره اي
 .باشد يوزارت بهداشت م يمعاونت آموزش توسعه آموزش علوم پزشكي زير نظر

  آموزش علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعه
  .را دارد المپيادگزاري  سياست شوراي مصوبات اجراي و هماهنگي ايجاد وظيفه
  :فوظاي

 هماهنگي كميته و اجرايي كميته علمي، هاي كميته بر نظارت  
 اعضا دعوت و علمي كميته و المپياد سياستگزاري شوراي جلسات برگزاري در هماهنگي ايجاد 

  جلسات در شركت منظور هب
 علمي المپياد برگزاري به مربوط مقررات درباره كلي هاي دستورالعمل و ها نامه آيين تهيه 

  دانشجويي
 مقتضي اقدام و بررسي جهت الزم گزارشات و جلسه دستور تهيه  
 اجرايي و علمي هاي كميته و ها دانشگاه بين هماهنگي برقراري  
 سياستگزاري شوراي به آن ارائه و المپياد برگزاري متقاضي يها دانشگاه پيشنهادات بررسي  
 الؤس طرح هاي كميته اعضاي و دبيران تعيين  
 حيطه هر براي الؤس طرح هاي كميته پيشنهادي موضوعات ييدأت  
 آن ارزشيابي و آزمون اجراي حسن بر نظارت  
 سياستگزاري شورايگزاري  سياست براساس آن اعطاي و علمي هاي نشان و جوايز نوع تعيين  
 حيطه هر برتر نفرات نهايي اعالم  
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  المپياد فني كميته 
 و حفاظت منظور به و است المپياد هاي كميته ساير مسئوالن و يآموزش كارشناسان از متشكل فني كميته
مركز مطالعات و توسعه آموزش  مجموعه زير كميته فني در .گردد مي تشكيل المپياد يعلم روح از صيانت

  .گردد علوم پزشكي تشكيل مي
  :وظايف
 المپياد بر حاكم هاي ارزش از صيانت  
 المپياد برگزاري اهداف بازنگري  
 ها برنامه و آزمون اجراي برحسن نظارت 

 دانشجويان و استادان براي يآموزش مطالب انتشار و تهيه 

 انجام كنندگان شركت و ها آزمون نتايج و اطالعات روي بر كه پژوهشي هاي فعاليت بر نظارت 
 .شود مي

 آنها تشويق نحوه و برگزيدگان انتخاب ضوابط تعيين 

 الميپاد برگزاري در همكاري 

  علمي دانشجويان علوم پزشكي المپياد هفتمين فني كميته اعضاي

  )المپياد علمي دبير( پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس

  المپياد فني كميته دبير

  دبير اجرايي المپياد

  .باشند صاحبنظر خود حيطه در كه المپياد علمي كميته اعضاي از نفر 6

  
 االتؤس و است ممنوع يگريد نهاد هر اي كننده برگزار دانشگاه توسط اديالمپ االتؤس شارتان :1 تبصره
وزارت  يآموزش معاونت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در االتئوس بانك در اديالمپ

  .است االتؤس انتشار يمتول اديالمپ يفن ةتيكم لزوم صورت در .شود يم ينگهدار بهداشت
 باشد دهيرس المپياد يفن هتيكم تأييد به ديبا يبرگزار نيح در پرسشنامه اي ينظرسنج هرگونه انجام :2 تبصره

 يآموزش معاونت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در مجوز با ديبا هم آن جينتا انتشار و
  .باشد وزارت بهداشت

   



  27 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  المپياد علمي كميته
 علمي مشاورين .باشد مي سئوال طراحي هاي تأهي و المپياد علمي مشاورين هيأت از متشكل علمي كميته
 تيپ و مادر يها دانشگاه براساس كه هستند كشور پزشكي علوم يها دانشگاه علمي هيأت اعضاي ،المپياد
 آنها مسئول المپياد علمي كميته دبير و سؤال طراحي هيأت يك داراي ها حيطه از يك هر .شوند مي انتخاب
 منصوب وزير يآموزش معاون حكم با و علمي كميته دبير پيشنهاد با سؤال طرح هاي حيطه دبيران .است
  .گردند مي
  

  :المپياد الؤس طراحي هاي تأهي وظايف
 واالتئس نهايي طراحي و انتخاب و والئس بانك تشكيل ،ها دانشگاه از ها سؤال آوري جمع 

 شرايط و آنها ضريب و امتحاني مواد تعيين آزمون، برگزاري نحوه طراحي در همكاري 
  نمره حدنصاب

 المپياد مركزي ستاد به آن تحويل و آزمون هر پاسخنامه تهيه  
 برتر نفرات انتخاب در همكاري و امتحاني اوراق تصحيح 

 ها دانشگاه و افراد رتبه و نمره اعالم از پيش دانشجويان اعتراضات به رسيدگي 

  
  :اعضاء
 همه به كلي اشراف كه استرئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  المپياد علمي كميته دبير
  .دارد المپياد هاي حيطه
 افراد پنجم يك حداكثر وبوده  رشته نظران صاحب از نفر 10 تا 5 :سئوال طراحي هاي هيأت 

 .باشند دانشگاه يك از توانند مي طراحي سئوال، هيأت

 طراحي جلسات كليه در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي طرف از نماينده يك 
 .كند مي شركت ها آزمون داوري و سؤال

 باشد مي علمي كميته اعضاي ساير و الئوس طرح هيأت اعضاي از نفر 15 تا 7 شامل داوري تيم. 

 است محرمانه الئوس طرح جلسات در شده مطرح مطالب كليه. 

 
 نبايد گروهي مرحله نتايج اعالم زمان تا گروهي مرحله به يافته راه اعضاي انفرادي مرحله نمرات :1 تبصره
  .شود اعالم
 يبرا تا است مكلف يفن ةتيكم و يپژوهش معاونت يهمكار با وزارت يآموزش معاونت :2 تبصره
 سالمت معضالت و مشكالت حل يراستا در يمل يپژوهش يها طرح در اديالمپ دگانيبرگز يريبكارگ
 و علمي مؤسسات و نهادها از االتئوس طراحي حين علمي كميته شود مي پيشنهاد .كند اقدام جامعه

  .گردد تسهيل مؤسسات اين در برگزيدگان بعدي بكارگيري تا آورده بعمل دعوت مرتبط پژوهشي
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 حق ينهاد اي فرد چيه و باشد محرمانه ديبا داوران و الئوس يطراح يها تهيكم ياعضا ياسام :3 تبصره
 .ندارد را اديالمپ از بعد چه و قبل چه آنها ياسام انتشار

  

  المپياد اجرايي كميته
 و بيني پيش ضمن است موظف اجرايي كميته .است المپياد ميزبان دانشگاه در مستقر المپياد اجرايي كميته
  .نمايد برگزار علمي و فني هاي كميته نظر زير احسن نحو به را المپياد نياز، مورد اعتبار تأمين

  :وظايف
 علمي المپياد دبيرخانه اندازي راه 

 رساني المپياد علمي اندازي و به روز رساني سايت اينترنتي اطالع راه 

 بهداشت وزارت يآموزش معاونت همكاري با المپياد برگزاري نامه تفاهم تهيه 

 الزم هاي هماهنگي و رساني اطالع و تبليغات 

 ها آزمون و سؤاالت طراحي به مربوط جلسات برگزاري در همكاري  
 فني كميته نظر براساس نياز مورد امكانات و آزمون محل سازي آماده 

 آنها هاي فعاليت و تبليغات به مربوط قوانين رعايت بر نظارت و كنندگان حمايت از دعوت 

 هاي فعاليت و اختتاميه افتتاحيه، تغذيه، اسكان، پذيرش،( المپياد مراحل كل عملياتي اجراي 
  )برنامه فوق

 جلسه مدعوين از دعوت و هدايا تهيه تقدير، مراسم برگزاري جهت در اقدام 

 دانشجويان به نتايج اعالم 

 پزشكي علوم يها دانشگاه به ارسال و رنگي پوستر طراحي  
 دبيرخانه المپيادهاي علمي دانشجويان سايت وب طراحي و رساني اطالع   
 دبير و سرپرست با ها زيركميته يكبار هفته هر و ماهانه جلسات برگزاري مقدمات آوري فراهم 

  كميته
 لزوم مورد اطالعات كسب و وزارتخانه در المپياد دايم دبيرخانه با هفتگي مداوم ارتباط و تعامل 

  )اقتضا براساس الزم اطالعات ساير و مدعوين تعداد زمينه در( ها زيركميته
 سخنراني و علمي كارگاه ارائه جهت پزشكي علوم يها دانشگاه به فراخوان ارائه  
 عمومي روابط  
 خبري بولتن تهيه   
 فيلمبرداري  
 ها كميته بين هماهنگي 
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 ها و موضوعات المپياد علمي دانشجويي حيطه

 و تعيين اصلي حيطه تعدادي كشور، پزشكي علوم اندانشجوي علمي المپياد برگزاري براي سال هر
 مثال براي .باشد مي متغير روز، مباحث براساس حيطه هر موضوع و محور ساالنه كه شود مي اعالم

 تفكر باليني، استدالل اصلي حيطه چهار در كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين
 محور كه شود مي زاربرگ سالمت اي رشته ميان مطالعات و سالمت نظام مديريت پايه، علوم در علمي
 پايه علوم در علمي تفكر حيطه محور ،عمومي پزشكي ماژور هاي حيطه موضوع باليني استدالل حيطه

 و سالمت نظام عملكرد ارزيابي موضوع سالمت نظام مديريت محور ،(Aging) سالمندي موضوع
  .باشد مي پزشكي فلسفه موضوع سالمت اي رشته ميان مطالعات حيطه محور

  
 

 برگزيدگانجوايز و تسهيالت اعطايي به 

 اي حرفه مسير ادامه به افراد تشويق باعث هم تسهيالت تخصيص كه اند كرده ثابت مختلف مطالعات
 علمي هاي فعاليت در مشاركت براي را مختلف هاي انگيزه و سالئق با دانشجويان تواند مي هم و شود مي

  :است شده تعريف زير تسهيالت و ها پاداش المپياد اين گانه سه هاي حيطه با متناسب .نمايد جذب
 هاي رشته براساسو  مربوط هاي نامه آيين طبق باالتر مقاطع در تحصيل ادامه تسهيالت از استفاده .1

 .كنندگان شركت متناظر

عالوه بر كسب  مربوط بايد شرايط آيين نامه هاي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر براي استفاده از تسهيالت : تبصره
  . تأمين گردد زنيرتبه در المپياد علمي 

تا سوم انفرادي هر حيطه و رتبه  اول نفرات براي درخشان استعدادهاي نامه آيين تسهيالت از استفاده .2
  .در مرحله گروهي هر حيطه اول گروهي

 نيز مذكور هاي نامه آيين شرايط بايد درخشان استعدادهاي و نخبگان تسهيالت از استفاده براي :تبصره
 عضويت براي 16 كل معدل حداقل بودن دارا علمي، المپياد در رتبه كسب بر عالوه مثال براي .گردد تأمين
   .است الزامي درخشان استعدادهاي دفتر در
  هر حيطه در مرحله گروهي تا سوم انفرادي هر حيطه و رتبه اول گروهي براي نفرات اول نقدي جوايز .3
هر حيطه در مرحله  تا سوم انفرادي هر حيطه و رتبه اول گروهي براي نفرات اول تقدير لوح و تنديس .4

  گروهي
  

 هاي الزم آموزش

 برحسب است ممكن شود، مي تعيين المپياد، اصلي هاي حيطه براي سال هر كه موضوعاتي و محور براساس
 هدايت مسئوالن يا دانشجويان براي يآموزش هاي كارگاه يا جلسات قالب در يآموزش هاي برنامه ،نياز

   .شود اجرا و طراحي دانشجويان، علمي
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 ارزشيابي برنامه

 اجرا و طراحي برنامه ارزشيابي كار و ساز دانشجويي، علمي المپياد برگزاريحين و بعد از  در سال هر
 فني علمي، سطح سه در ضعف و قوت نقاط سال، هر در برنامه ارزشيابي از حاصل نتايج براساس .شود مي
  .شود مي مطرح پيشنهادات آينده سال المپياد برگزاري ارتقاي براي و استخراج اجرايي و
  

  منابع آزمون
 روزآمد علمي منابع شود، مي تعيين المپياد، اصلي هاي حيطه براي سال هر كه موضوعاتي و محور براساس
   .رسد اطالع همگان ميهاي المپياد علمي انتشار و به  در شيوه نامه آزمون و انتخاب
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  فصل دوم
  

  مروري بر
   شش دوره المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي 
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  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دوره شش بر مروري :دوم فصل
  

  مقدمه
 اقدامات در مستمر تحوالت و تغيير و پزشـكي علـوم خصوصاً علوم، روزافزون و سريع هاي پيشرفت
 پزشكي آموزش بخصـوص ،تربيـت و تعلـيم غائي اهداف در بازنگري به نياز بيماران، نوتواني تا پيشگيري

 به گروهي و خالقانه بصورت بتوانند كه است افرادي نيازمند ايران آينده .اسـت سـاخته مطرح شدت بـه را
 علمي هاي استعداد پرورش و هدايت شناسايي، براي كشور يها دانشگاه رسالت .بپردازند كشور مسائل حل

 جامعه، سالمت متوليان عنوان به پزشكي علوم يها دانشگاه عالوه، به .نيست پوشيده كسي بر دانشجويان
 در نياز مورد دانش و انساني نيروي بايستي طرف يك از دارند؛ عهده بر پايدار توسعه در را مضاعفي نقش
 همسوسازي و سالمت نظام رهبري براي را اي شايسته مديران ديگر، طرف از و كنند توليد را سالمت بخش

 متأسفانه .نمايند عرضه كشور در توسعه كلي گيري جهت با نظام اين هاي گيري تصميم و ها حركت
 در .ندارند سالمت نظام در تيمي كار و مسأله حل مهارت پرورش براي اي برنامه پزشكي علوم يها دانشگاه

 به را مفاهيم و اطالعات از مخلــوطي مواقــع بيشــتر در ها دانشگاه در ســنتي آموزش روش واقع
 كه ظهور نو دانش سازماندهي و بندي اولويت تحليل، و تجزيه در را آنـان امـا دهـد، مي ارائه دانشجويان

 .گذارد مي خود حال به گشـت، خواهد معني با و ثرؤم يادگيري به منجر و بوده انتقادي تفكر الزمه

 تيمي صورت به مسأله حل مهارت كه است كشوري اي مسابقه طراحي نقيصه اين رفع هاي روش از يكي
 آنها در كننده شركت افراد هاي مهارت افزايش بر علمي المپيادهاي ثيرأت مورد در .باشد آن هاي ارزش جزء

 استعداد شكوفايي در رياضي المپياد ثيرأت مورد در هلند در اي مطالعه .است شده انجام مختلفي مطالعات
 و مقاالت و اند بوده موفق خود دانشگاهي تحصيالت در ها المپيادي كه داد نشان آموزان، دانش رياضي
 به و بود شده آنان نفس به اعتماد افزايش باعث همچنين المپياد .اند كرده چاپ رياضي زمينه در هايي كتاب
 به تواند مي علمي مسابقات در شركت كه دهد مي نشان امر اين .بود كرده كمك شان آينده شغل انتخاب
  .كند كمك فرد اي حرفه و فردي رشد
 حدود از .گرديد مطرح اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در 1379 سال در علمي المپياد برگزاري اوليه ايده
 استادان، حضور با انديشي هم متعدد جلسات و شد شروع آن طراحي براي اوليه اقدامات 1385 سال

 آمده وجود به تفاهم به توجه با. شد برگزار آموزي دانش المپيادهاي در رتبه حائز دانشجويان و كارشناسان
 قدرت تقويت لزوم بر مبني ،پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت والنئمس و ها دانشگاه اكثر ميان در

به اين  .شد فراهم علمي المپياد برگزاري براي مناسبي بستر پزشكي، علوم دانشجويان بين استدالل و تفكر
شگاه علوم پزشكي اصفهان در دان 1388 سال مردادماه ،پزشكي ترتيب اولين المپياد علمي دانشجويان علوم

  .برگزار گرديد
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  زمان و مكان برگزاري المپيادهاي علمي علوم پزشكي اول تا ششم

  سال برگزاري  دانشگاه علوم پزشكي  دوره

  1388  اصفهان  اول

  1389  شيراز  دوم

  1390  تهران  سوم

  1391  تبريز  چهارم

  1392  كرمان  پنجم

  1393  ايران  ششم
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  شده برگزار علمي المپيادهاي موضوعات و ها حيطه
 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه  - علمي المپياد اولين موضوعات و ها حيطه

 سالمت يارتقا و حفظ به سالمت تيم قالب در كه است نيروهايي تربيت ،پزشكي علوم يها دانشگاه هدف
 آنرا هم ،)باليني و پايه علوم( پردازند مي نياز مورد دانش توليد به هم افراد تيم، اين در .كنند كمك جامعه

 يارتقا و حفظ براي را جامعه و سالمت نظام مختلف ياجزا هم و )باليني گيري تصميم( برند مي كار به
 تيم از كه مختلفي هاي مهارت براساس بنابراين .)سالمت نظام مديريت( كنند مي مديريت مردم سالمت
 پزشكي علوم دانشگاه در 1388 ماه مرداد در المپياد اولين ،رود مي انتظار سالمت يارتقا راستاي در سالمت
  :شد برگزار زير و موضوعات ها حيطه در اصفهان

   )Clinical Reasoning( باليني استدالل •
  )سسيل و هاريسون(با موضوع طب داخلي : استدالل باليني

  )Scientific Reasoning( پايه علوم در علمي تفكر •
  )هاي جامع علوم پايه رفرانس(با موضوع بيولوژي عروق: تفكر علمي در علوم پايه  

  )Health Management( سالمت نظام مديريت •
  با موضوع اقتصاد سالمت و سياست گزاري سالمت: مديريت نظام سالمت

 دانشجويان از عظيمي خيل هم كه چرا شد، طراحي undergraduate مقطع مخصوص المپياد اولين
 .ندارد مقاطع اين يآموزش هاي برنامه در ررنگيپ نقش مسأله حل و تفكر هم و ندادد مي تشكيل را كشور
 شركت به مجاز )متمركز غير( ورودي آزمون برگزاري زمان در تحصيل حال در دانشجويان فقط بنابراين

   .شدند المپياد در
  

 شيراز پزشكي علوم دانشگاه -علمي المپياد دومين موضوعات و ها حيطه
 شيراز شهر در 1389 ماه مرداد در كشور سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه دانشجويان علمي المپياد دومين 
  :شد برگزار ذيل موضوعات با و

 داخلي هاي بيماري بر تأكيد با تروما و اورژانس طب :باليني استداللInternal Disease) 

Management(  
 بنيادي يها سلول :پايه علوم تفكر )Stem Cell(  
 سالمت نظام در عدالت :سالمت نظام در مديريت )Equity(  
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  تهران پزشكي علوم دانشگاه - علمي المپياد ومينس موضوعات و ها حيطه
 دانشگاه در 1390 ماه شهريور در كشور سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه دانشجويان علمي المپياد سومين
   :ديگرد برگزار زير موضوعات و ها حيطه با تهران پزشكي علوم

 سرپائي طب موضوع با باليني استدالل حيطه )Ambulatory Medicine(   
 اعصاب علوم موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه )Neuroscience(   
 باليني حاكميت موضوع با سالمت نظام در مديريت حيطه)Clinical Governance(   
 پزشكي اخالق موضوع با نوآورانه حيطه )Medical Ethics(  

  
  تبريز پزشكي علوم دانشگاه -  علمي المپياد مينچهار موضوعات و ها حيطه
 در 1391 ماه شهريور در كشور سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه دانشجويان علمي المپياد چهارمين
  :ديگرد برگزار زير موضوعات و ها حيطه با تبريز پزشكي علوم دانشگاه
 بازتواني و پرستاري مراقبت پيگيري، درمان، تشخيص، پيشگيري،( ها سرطان :باليني علوم(  
 ها سرطان فارماكولوژي و اپيدميولوژي شناسي، آسيب بيولوژي، :پايه علوم  
 واگير غير هاي بيماري مديريت و بندي سطح :مديريت  
 پيگيري درمان، تشخيص، اخالقي هاي جنبه :نوآورانه  
 ها سرطان در پژوهش و مراقبت 

  

  كرمان پزشكي علوم دانشگاه –علمي المپياد ينپنجم موضوعات و ها حيطه
 هاي حيطه :باليني استدالل حيطه major جراحي زنان، اطفال، داخلي،( عمومي پزشكي(  
 سالمت حوزه در شواهد بر مبتني گذاري سياست :سالمت نظام مديريت حيطه  
 مواد مصرف سوء :پايه علوم حيطه )substance abuse(  
 پزشكي آموزش در هنر :المپياد جانبي بخش   
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  بخش جانبي پنجمين المپياد علمي
 حضور با 11/3/92 روز جلسه در علمي المپياد پنجمين جانبي بخش آزمونهاي برگزاري نحوه جزئيات
 بررسي مورد پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت محل در علمي المپياد پنجمين فني كميته مسئولين

 اعالم ذيل شرح به المپياد جنبي  بخش يها آزمون براي حيطه سه جلسه اين در .گرفت قرار تصويب و
  :گرديد

  كامپيوتري بازي سناريوي تدوين .1
  انيميشن سناريوي تدوين .2 

  كاريكاتور و نقاشي طراحي، .3
 نظير موضوعاتي با االتيؤس و شد خواهند برگزار روز سه طي و گروهي صورت به بخش اين يها آزمون
 ارائه بين تيمي كار يارتقا شواهد، بر مبتني درماني يها بخش طراحي سالمت، ايارتق يادگيري، يارتقا

  .شد خواهد طراحي بيمار با ارتباط و سالمت خدمات دهندگان
 مقدمات تهيه دانشجويان، اوليه نام ثبت متولّي كشور پزشكي علوم يها دانشگاه EDC مراكز كليه

 علوم دانشگاه با هماهنگي و غربالگري آزمون برگزيدگان اسامي ارسال دانشگاهي، درون آزمون برگزاري
  .باشند مي دانشجويان اعزام جهت كرمان پزشكي

 از پس اي حرفه دكتراي و كارشناسي مقاطع بعد به سوم سال دانشجويان كليه حداكثري حضور منظور به
  .نمايند شركت المپياد اين در كل معدل گرفتن نظر در بدون ميتوانند پايه علوم جامع آزمون گذراندن

 بودن التحصيل فارغ عليرغم باشند، نموده شركت غربالگري آزمون در كه شرايط واجد دانشجويان كليه
 كرمان پزشكي علوم دانشگاه در علمي المپياد پنجمين در توانند مي نهائي؛ آزمون برگزاري زمان در

 اي حرفه دكتراي و كارشناسي مقاطع دانشجويان همه مخصوص دانشجويان علمي المپياد .نمايند شركت
 المپياد در توانند نمي تكميلي مقاطع دانشجويان است، شده طراحي كشور پزشكي علوم يها دانشگاه
  .نمايند شركت

  
  ايران پزشكي علوم دانشگاه – علمي المپياد ششمين موضوعات و ها حيطه

 عمومي پزشكي ماژور هاي حيطه :باليني استدالل  
 سالمت خدمات همگاني پوشش :سالمت نظام مديريت  
 درماني ژن :پايه علوم در علمي تفكر  
 پزشكي آموزش در مصنوعي هوش و بازيها سازها، شبيه جايگاه :پزشكي آموزش در هنر  
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 پزشكي علوم دانشجويان علمي المپيادهاي در كننده شركت دانشجويانميان  سازي شبكه
  تجربه يك معرفي كشور؛

 بين ارتباطي هاي شبكه ايجاد جهت در تالش كشور، سالمت علمي جامع نقشه تأكيد مورد الزامات از يكي
 توانند مي كشور پزشكي علوم نخبه دانشجويان خصوص اين در ).1( است كشور پزشكي علوم نخبگان
 هاي دانشگاه سطح در دانشجويان علمي المپيادهاي برگزاري اخير هاي سال طي .نمايند ايفا را مهمي نقش
 حد چه تا اينكه در .است  آورده فراهم جمع اين آمدن گردهم براي را مناسبي بستر پزشكي علوم

 سيستم چقدر و ايجادگرديده نخبه دانشجويان اين بين در هايي شبكه چنين ايجاد جهت الزم هاي زيرساخت
 اين به شده سعي كوتاه متن اين در كه دارد وجود سئوال جاي است، شده مند بهره اي شبكه چنين مزاياي از

 .شود پرداخته موضوع
 به را مفاهيم و اطالعات از مخلوطي پزشكي علوم هاي دانشگاه در معمول آموزش دهد مي نشان شواهد

 گروهي كار و مسأله حل مهارت پرورش براي اي برنامه ها ه دانشگا موارد اغلب در و داده ارائه دانشجويان
 در موجود استعدادهاي از استفاده و آموزش كيفيت ارتقاي راهكارهاي از يكي .ندارند سالمت نظام در

 دنيا در علمي المپيادهاي. )2( باشد مي علمي المپيادهاي برگزاري جامعه، نيازهاي راستاي در ها دانشگاه
 1375 سال از آموزي، دانش المپيادهاي بر عالوه نيز ما كشور در و )3( داشته سال 80 حدود در اي سابقه

 علمي المپياد اولين 1388 سال در و گمارد همت دانشجويي ملي المپيادهاي برگزاري به علوم وزارت
 در علمي تفكر باليني، استدالل حيطه سه در اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي علوم دانشجويان

 در علمي المپياد دوره شش تاكنون ).4(گرديد اجرا و طراحي سالمت نظام مديريت و پايه علوم
  .است گرديده برگزار ايران و كرمان و تبريز تهران، شيراز، اصفهان، پزشكي علوم هاي دانشگاه

 موضوع اين منتهي دارد، فاصله خود هاي آل ايده با هنوز پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد كه چند هر
 رويداد اين براي شده گرفته نظر در اهداف به دستيابي جهت در تالش و سعي در ترديد موجب نبايد

 انتقادي، و خالق تفكر به توجه استدالل، و مسئله حل هاي مهارت پرورش براي تالش .گردد علمي بزرگ
 از رقابتي شاد محيط ايجاد و اي رشته بين هاي فعاليت و تيمي كار تشويق سالمت، نظام اهداف به توجه
 تواند مي رويداد اين برگزاري ).5( است شده گرفته نظر در المپياد اين بر حاكم ارزشمند هاي ارزش جمله

 به كه بپردازند مسائلي حل به رقابتي فضايي در كشور سراسر از دانشجويي هاي گروه كه شود موجب
 را برتر استعدادهاي و توانمنديها توانند مي علمي المپيادهاي همچنين .نمايد كمك كشور سالمت ارتقاي

 انتشار و پژوهش انجام در موفقيت نظير مواردي ).6( دهند افزايش را نخبه دانشجويان تالش و شناسايي
 موفقيت و آينده شغل انتخاب در نفس به اعتماد افزايش دانشگاهي، تحصيالت ادامه مقاالت، و كتب
 برگزاري است بديهي ).7و2( است گرديده ذكر دانشجويي علمي المپيادهاي در شركت آثار از نيز شغلي،
 مداوم تغيير تجربه، بودن تازه علت هب اما است، داشته همراه به توجهي قابل دستاوردهاي المپياد، دوره شش

 ديگر، مواردي و ميزبان دانشگاه در المپياد برگزاري هاي فعاليت سنگين حجم برگزاري، هاي سياست
 تواند مي آنها روي بر تمركز كه دارد وجود آن برگزاري فرآيند در بهبود براي بسياري هاي زمينه همچنان
 دانشجويان بين ارتباط توسعه بهبود، قابل موارد اين از يكي .ببرد باالتر را المپياد كيفي و كمي سطح

 .است المپياد در كننده شركت
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 هاي فعاليت كليد قبل، سال المپياد اختتاميه برگزاري زمان از كه است ساليانه فرآيندي المپياد، برگزاري
 طول در شده گرفته نظر در هاي فعاليت فعلي روند نمودن دنبال .شود مي زده المپياد بعدي اجرايي و علمي
 بين ارتباط برقراري و تعامل فرصت تنها زماني دوره اين در كه دهد مي نشان دوره پنجم المپياد سال يك

 براي مشخصي مكانيزم عمالً نيز روزها اين در كه بوده آزمون برگزاري محدود روزهاي دانشجويان،
 فشرده هاي آزمون در شركت درگير بيشتر و نشده تعريف دانشجويان اين بين هدفمند ارتباط برقراري
 .هستند المپياد گروهي و انفرادي

 كه شود مي موجب المپياد آزمون برگزاري از قبل دانشجويان، براي مشخص ارتباطي كانال وجود عدم
 اجرايي و علمي مختلف هاي جنبه خصوص در دانشجويان طرف از بازخوردي المپياد برگزاري مسئولين
 ها آموخته و تجارب انتقال جهت دانشجويان بين جدي تعامل ضعف، اين كنار در و نكرده دريافت المپياد

 شركت تجربه اولين كه دانشجوياني براي خصوص به موضوع اين .نيافتد اتفاق دسترس در مفيد مطالب و
 .گردد مي سردرگمي و استرس موجب دارند، را المپياد آزمون در

 و است كشورسراسر نخبه دانشجويان آمدن گردهمبراي  نظيري بي فرصت پزشكي علوم دانشجويان المپياد
 افـزايش  جهـت  فرصـتي  صـورت  هبـ  شـود،  تلقـي  باخـت  - بـرد  رقابت يك عنوان هب آنكه از بيش بايست مي

 .درآيد نخبگان هاي شبكه تشكيل و آنها هاي پتانسيل از استفاده و مستعد دانشجويان اين بين ارتباط برقراري
  .دارد المپياد ساالنه اجرايي و علمي روتين يندهايآفر از خارج نو نگاهي به نياز پتانسيل اين از استفاده

 كانال ايجاد براي گفتماني تاالر اندازي راه ايده پنجم، المپياد در ،شده ذكر موضوع اهميت به توجه با
 پزشكي علوم دانشگاه حمايت با تاالر اين و مطرح كننده شركت دانشجويان براي آزمون از قبل ارتباطي
 تاالر اين .گرفت قرار استفاده مورد نيز ششم المپياد در و اندازي راه وزارتخانه آموزشي معاونت و كرمان

 خصوص در علمي تبادالت و جمع اين بيشتر تعامل جهت بستري ايجاد هدف با سايت وب يك قالب در
 سامانه اين هاي قابليت از برخي .گرديد ايجاد المپياد مختلف هاي حيطه در شده مشخص تخصصي موضوع

 :باشد مي ذكر قابل زير قرار به

 توانند مي باشد، فعال آنها كاربري نام و شده عضو تاالر اين در كه افرادي كليه :موضوع ايجاد )1
 ساير براي شده مطرح موضوعات .كنند مطرح مرتبط هاي بخش در را خود نظر مورد موضوعات

 .آيد مي در نمايش به بازديدكنندگان
 مشترك شده، مطرح موضوعات كليه در توانند مي تاالر اعضاي :شده مطرح موضوعاتبه  پاسخ )2

 .دهند پاسخ آنها به و شده
 هاي فايل( قبيل از فايل هاي فرمت انواع توانند مي نياز صورت در عضو افراد :فايل گذاري اشتراك )3

 .بگذارند اشتراك به را )...و عكس صوتي، -ويدئويي متني،
 آن در كه باشند مي برخوردار اختصاصي پنل يك از سامانه اين كاربران :كاربر اختصاصي پنل )4

 يادداشت دفترچه شده، مشترك موضوعات شخصي، پروفايل الكترونيك، پست: قبيل از امكاناتي
 ...و شخصي
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 ءاعضا ديگر به ...و ارائه جلسات مانند را خود مهم يرويدادها توانند مي كاربران :رويدادها تقويم )5
 .دهند نمايش

 ويدئو بصورت را خود مطالب توانند مي سامانه اين در عضو افراد :مجازي هاي كنفرانس ارائه )6
  .نمايند ئهاار كاربران ساير براي متني يا و صوتي ،كنفرانس

 است نبوده موفق نخبگان بين سازي شبكه زمينه در چندان كشور سالمت بخش كه دهد مي نشان شواهد
 آن از حمايت و تاالر اين به توجه قطع طور به .شود مي احساس مداخله به نياز خصوص  اين در و )8(

 مباحث گيري شكل زمينه و گشته نخبه دانشجويان بين در ارزشمندي علمي ارتباطات گيري شكل موجب
 .نمود خواهد فراهم را ثمربخشي و عميق
 سراسر نخبه دانشجويان آمدن گردهم از نظيري بي فرصت پزشكي علوم دانشجويان المپياد اينكه خرآ كالم
 جهت فرصتي بصورت شود، تلقي باخت - برد رقابت يك بعنوان كه آن از بيش بايست مي و است كشور
 .درآيد نخبگان هاي شبكه تشكيل و دانشجويان اين هاي پتانسيل از استفاده و افراد اين بين ارتباط افزايش
  .دارد المپياد ساالنه اجرايي و علمي روتين يندهايآفر از خارج نو نگاهي به نياز پتانسيل اين از استفاده
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شده برگزار علمي المپياد دوره شش برگزيدگان  

  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد اولين برگزيدگان
  )اصفهان پزشكي علوم دانشگاه( 

   گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج
  

  ،باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي

  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد اولين

  دانشگاه  خانوادگي نام  نام  رديف

  آزاد اسالمي  كاظم پور  مهنا  1

  زاهدان  بدخش  مهرنوش  2

  هرمزگان  عبدي  نويد  3

  لرستان  علي  سيدهادي  4

  لرستان  محتشم  ندا  5

  شاهد  رضايي  رضا  6

  كردستان  آشنا  سلماز  7

  قزوين  نوري  ابوالفضل  8

  گيالن  حيدرنژاد  زهره  9
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 ،پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي

  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد اولين 

  دانشگاه  خانوادگي نام  نام  رديف

  تهران  تقوايي  محمد  1

  تهران  غفوري  ليدا  2

  شهيدبهشتي  محمد جعفري  عاطفه  3

  شهيدبهشتي  سياباني  سارا  4

  اردبيل  مساحي اسكوئي  نسيم  5

  اصفهان  مهدي پور  روشنك  6

  شيراز  ريسمانچي  مجتبي  7

  جهرم  ضياجهرمي  زهراالسادات  8

  گيالن  عليزاده  ارسالن  9

  
 ،مديريت نظام سالمتحيطه  انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 

  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علوم اولين 

  دانشگاه  خانوادگي نام  نام  رديف

  شهيدبهشتي  هدايت  كوثر  1

  شهيدبهشتي  سعيدي  قاسم  2

  اصفهان  مومني  امير  3

  شهيدبهشتي  نجفي  افشان  4

  ايران  حسيني جبلي  سيدصديقه  5

  يزد  مميزي  مهديه  6

  تبريز  غالم زاده نيكجو  رعنا  7

  يزد  حافظي  زهرا  8

  فسا  عيدي زاده  زهرا  9
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  ،باليني استدالل حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي

  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد اولين

  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  شاهد  1

  رضايي  رضا

  شكوهي  مهدي

  هداوند  علي

  آزاد اسالمي  2

  مصطفوي مباشر  فاطمه السادات

  كاظم پور  مهنا

  تاسر زر  ياسر

  كردستان  3

  نور آبادي  پريسا

  فيضي  سنا

  آشنا  سلماز

  قزوين  4

  نوري  ابوالفضل

  فاضلي دهكردي  سپيده

  شهامت  هدي

  زاهدان  5

  شيخي غيور  الهام

  شهركي  كورش

  بدخش  مهرنوش

  لرستان  6

  علي  سيد هادي

  عبدالهي  فهيمه

  محتشم  اند
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  ،پايه علوم در علمي تفكر حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي

  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد اولين

  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  شيراز  1

  ريسمانچي  مجتبي

  صلح جو  زابيز

  سيد جعفري  سيد مرتضي

  تهران  2

  تقوايي  محمد

  غفوري  ليدا

  پيشگر  فريبا

  زنجان  3

  هاشمي زاده  پريسا

  ميرزا احمدي  فاطمه

  فكرمندي  فاطمه

  شهيدبهشتي  4

  محمد جعفري  عاطفه

  سياباني  سارا

  فخري  محمد

  اصفهان  5

  مهدي پور  روشنك

  مير فصيحي  راحله

  ضيايي  امين

  جهرم  6

  ضيا جهرمي  زهراالسادات

  كرمي  محمد ياسين

  احمدي چم بلبل  مجيد
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 ، مديريت نظام سالمتحيطه  گروهيي برتر در مرحله ها دانشگاهاسامي 

  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي اولين

  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  اصفهان  1

  مومني  امير

  خليقي نژاد  نيما

  مفيد  مريم

  تبريز  2

  غالم زاده نيكجو  رعنا

  قلي پور  كمال

  الفتي  ناهيد

  شهيدبهشتي  3

  نجفي  افشان

  سعيدي  قاسم

  هدايت  كوثر

  تهران  4

  صفاراني  سمانه

  اكبري  مرجان

  كريمي  ناصر

  قزوين  5

  احدي نژاد  بهمن

  كياني  سيده محبوبه

  فالح عابد  پوريا

  يزد  6

  كشميري  فاطمه

  مفيدي  مهديه

  حافظي  زهرا
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  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دومين برگزيدگان
  )شيراز پزشكي علوم دانشگاه(
  گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج

 
 المپياد دومين در كشور پزشكي علوم دانشجويان برگزيدگان فشرده رقابت و تالش هفته يك از پس
 مديريت و باليني استدالل پايه، علوم در علمي تفكر حيطه سه در گروهي و فردي نتايج دانشجويي، علمي
 آزمون مرحله چندين سرگذاشتن پشت از پس و انفرادي مرحله پايان در .گرديد اعالم سالمت نظام در

 سراسر برجسته اساتيد از داوري هيات توسط كه امتحاني اوراق دهي نمره و تصحيح مراحل اتمام و فردي
  :گرديد اعالم ذيل شرح به انفرادي مرحله نمرات آمده بدست نمرات ميانگين براساس ،شد انجام كشور

 بر تأكيد با تروما و اورژانس طب موضوع با باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دومين ،داخلي بيماريهاي

  

  دانشگاه  رتبه  خانوادگي نام  نام  رديف

  مشهد  اول  قدسي راد  محمدعلي  1

  مشهد  دوم  شيدائي  حسين  2

  شهيدبهشتي  سوم  گودرزي  آزاده  3

  ايران  چهارم  اباذريان  نيلوفر  4

  اصفهان  پنجم  سجادي  محمود  5

  اصفهان  ششم  داورپناه جزي  اميرحسين  6

  ايران  هفتم  فرح زادي  آتنا  7

  كاشان  هشتم  يوسف زاده  مجتبي  8

  شهيدبهشتي  نهم  نجفي  آروين  9

  شاهد  دهم  قاسمي  الناز  10

  
   



  47 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  بنيادي يها سلول موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دومين

  

  دانشگاه  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  شهيدبهشتي  اول  سياباني  سارا  1

  شهيدبهشتي  دوم  ديهيم  تينا  2

  تهران  سوم  قاضي زاده  زانيار  3

  شيراز  چهارم  سرداريان  احمد  4

  تهران  پنجم  فرضي  حسين  5

  مشهد  ششم  محمدي  مرضيه  6

  اصفهان  هفتم  ميرفصيحي  راحله سادات  7

  اردبيل  هشتم  مصاحي اسكوئي  نسيم  8

  يزد  نهم  راعي عزآبادي  علي  9

  اصفهان  دهم  ضيايي  امين  10
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  ،عدالت در نظام سالمتبا موضوع  مديريت نظام سالمتحيطه  انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 
  )به ترتيب رتبه(پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم دومين 

  

  دانشگاه  رتبه  خانوادگي نام  نام  رديف

  ايران  اول  حسيني جبلي  سيده صديقه  1

  تبريز  دوم  پور قلي  كمال  2

  تهران  سوم  نصيري  ناصر  3

  ايران  چهارم  عالم زاده  سيداميرپويا  4

  تهران  پنجم  حسن پور  كيانا  5

  مشهد  ششم  غفاريان  صادق  6

  شيراز  هفتم  محمدي شاه  جواد  7

  شهيدبهشتي  هشتم  مير  مهشيد  8

  مشهد  نهم  سعادت مصطفوي  مرتضي  9

  شاهد  دهم  اسحاق حسيني  سيده نفيسه  10

  
 مرحله اول دانشگاه 9 واصله، اعتراضات بررسي از پس و بعد مرحله در فردي، اسامي اعالم بر عالوه

 رقابت مرحله به ورود براي شرايط واجد كه آمد بدست دانشگاه هر نمره ميانگين تعيين براساس گروهي
   .بودند گروهي

 و جهرم ،شهيدبهشتي زاهدان، ارتش، شاهد، اصفهان، اهواز، مشهد، دانشگاه 9 باليني استدالل حيطه در
  .ديابن راه گروهي مرحله به ندشد موفق ايران
 گلستان، شاهد، شيراز، اصفهان، تهران، ،شهيدبهشتي زنجان، يها دانشگاه پايه علوم در علمي تفكر حيطه در

 هر در دانشگاه 9 تنها بود مقرر اگرچه .شدند گروهي مرحله به راهيابي به موفق مازندران و اروميه مشهد،
 تأهي ييدأت با دهم، و نهم هاي گروه نمرات زياد نزديكي به توجه با اما يابند راه گروهي مرحله به حيطه
 .يافت راه گروهي مرحله جمع به نيز دهم گروه داوران

  
 كرمان و اصفهان شاهد، شيراز، تبريز، مشهد، ايران، شهيدبهشتي، تهران، دانشگاه 9 نيز مديريت حيطه در

  .يابند راه گروهي مرحله رقابت به شدند موفق
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 شد انجام مختلف يها دانشگاه گير نفس و گروهي رقابتي در كه گروهي مرحله آزمون روز دو از سپ
  :گرديد اعالم ذيل شرح به گروهي مرحله نتايج

  
 با تروما و اورژانس طب موضوع با باليني استدالل حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي

  )رتبه ترتيب به( پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دومين ،داخلي بيماريهاي بر تأكيد

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  مشهد  1

  حاجي زاده صفار  فاطمه

  شيدائي  حسين  اول

  قدسي راد  محمد علي

  اهواز  2

  دهقاني مباركه  مريم

  عالم زاده انصاري  محمد جواد  دوم

  مقصودي  احمد رضا

  اصفهان  3

  داور پناه جزي  اميرحسين

  سجادي  محمود  سوم

  گالبچي  خدايار

  شاهد  4

  احمدي دستجردي  فائزه

  علم بيگي  هانيه  چهارم

  قاسمي  الناز

  ارتش  5

  صالحي  محمد

  ميرسعيدقاضي   سيدشهاب  پنجم

  گرامي  رضا

  زاهدان  6

  بدخش  مهرنوش

  شهركي  كوروش  ششم

  شيخي غيور  الهام
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 يها سلول موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي
  )رتبه ترتيب به( پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد دومين، بنيادي

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  زنجان  1

  فكرمندي  فاطمه

  ميرزا محمدي  فاطمه  اول

  هاشمي زاده  سيده پريسا

  شهيدبهشتي  2

  درودگر  سامان

  ديهيم  تينا  دوم

  سياباني  سارا

  تهران  3

  پيشگر  فريبا

  فرضي  حسين  سوم

  قاضي زاده  زانيار

  اصفهان  4

  ضيايي  امين

  پورمهدي   روشنك  چهارم

  ميرفصيحي  راحله سادات

  شيراز  5

  توانا  ثمر

  خسروي مهار لويي  محسن  پنجم

  سرداريان  احمد

  شاهد  6

  پرويزي  مائده

  حامدي  رويا  ششم

  سياباني  صبا
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عدالت در نظام با موضوع  مديريت نظام سالمتحيطه  گروهيي برتر در مرحله ها دانشگاهاسامي 
  )به ترتيب رتبه(المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي  دومين ،سالمت

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه  رديف

  تهران  1

  پورآقاسي  ليال

  پور حسن  كيانا  اول

  نصيري  ناصر

  شهيدبهشتي  2

  اشرف خراساني  مريم

  مير  مهشيد  دوم

  نجفي  افشان

  ايران  3

  انجم شعاع  مينا

  حسيني جبلي  سيده صديقه  سوم

  عالم زاده  سيد امير پويا

  مشهد  4

  پيرگزي  حسين

  سعادت مصطفوي  مرتضي  چهارم

  غفاريان  صادق

  تبريز  5

  الفتي  ناهيد

  سعادتي  محمد  پنجم

  قلي پور  كمال

  شيراز  6

  ده بزرگي  مريم

  زاده ستوده    فاطمه  ششم

  شاه محمدي  جواد
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  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد سومين برگزيدگان
  )تهران پزشكي علوم دانشگاه( 

   گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج
  

 مركز در 1390 شهريور 24 الي 18 تاريخ از كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد سومين
 .گرديد برگزار تهران پزشكي علوم دانشگاه ميزباني به رازي المللي بين هاي همايش

 سراسر از پزشكي علوم دانشجويان از نفر 549 حضور با و زير حيطه 4 در المپياد اين يها آزمون مجموعه
 .شد برگزار كشور

  )Ambulatory Medicine( سرپائي طب موضوع با باليني استدالل حيطه -

   )Neuroscience(اعصاب علوم موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه -
   )Clinical Governance(باليني حاكميت موضوع با سالمت نظام در مديريت حيطه -
  )Medical Ethics( پزشكي اخالق موضوع با نوآورانه حيطه -

  .پرداختند يكديگر با رقابت به خود حيطه در آزمون 4 با دانشجويان از يك هر ابتدا در

   :شد اعالم شرح اين به انفرادي يها آزمون در حيطه هر اول نفر 10 و 
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   سرپائي، طب موضوع با باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد سومين

  

  دانشگاه علوم پزشكي  رشته تحصيلي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  تبريز پزشكي  اول  افتخاري ميالني  پيام  1

  1تهران  پزشكي  دوم  تقوائي  محمد  2

  گيالن پزشكي  سوم  حميدي  سهند  3

  آذربايجانغربي پزشكي  چهارم  دين پرست  ليال  4

  شيراز پزشكي  پنجم  باقري  منصوره  5

  سمنان پزشكي  ششم  ابطحي نائيني  بهاره  6

  شهيدبهشتي پزشكي  هفتم  يارمحمدي  عادله  7

  شهيدبهشتي پزشكي  هشتم  مهدوي اناري  سيدآرش  8

  شهيدبهشتي پزشكي  نهم  فخري  محمد  9

  مازندران پزشكي  دهم  سپهري منش  مژگان  10
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   اعصاب، علوم موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد سومين

  

  دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  1تهران پزشكي  اول  فرضي  حسين  1

  اردبيل پزشكي  دوم  كارجو  زهرا  2

  2تهران پزشكي  سوم  شكرريز فومني  نيما  3

  شيراز پزشكي  چهارم  سرداريان  احمدرضا  4

  2تهران پزشكي  پنجم  متقي  سايه  5

  شيراز پزشكي  ششم  اشكاني  سهيل  6

  كردستان پزشكي  هفتم  ندري  سارا  7

  كرمان دندانپزشكي  هشتم  ناظري  مسعود  8

  لرستان پزشكي  نهم حسيني روزبهاني  پرديس  9

  كاشان پزشكي  دهم  شماعي زواره  مريم  10
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  با موضوع حاكميت باليني،  سالمتمديريت در نظام حيطه  انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 
  )به ترتيب رتبه(پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم سومين

  دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي  رتبه خانوادگي نام  نام  رديف

  مشهد  پزشكي  اول  حافظي  شهاب  1

  شيراز  مديريت  دوم  شاه محمدي  جواد  2

  مشهد  پزشكي  سوم  غفاريان  صادق  3

  1تهران   پزشكي  چهارم  اميدواري  اميرهوشنگ  4

  گلستان  پرستاري  پنجم  مهرآور  فاطمه  5

  كرمان  پزشكي  ششم  عرب نژاد  فاطمه  6

  1تهران   پزشكي  هفتم  محمدي  امين  7

  شيراز  مديريت  هشتم  شفقت  طاهره  8

  رفسنجان  پزشكي  نهم  ابراهيمي  مهران  9

  اصفهان  پزشكي  دهم  پيرحاجي  اميد  10

  
 به دانشگاه 9 حيطه هر در دانشجويان انفرادي مرحله نمرات به توجه با و ها آزمون اول مرحله پايان در

 :شد اعالم شرح اين به كه يافتند راه گروهي مرحله يعني المپياد سومين دوم مرحله

 .ياسوج اهواز، سمنان، غربي، آذربايجان جهرم، تبريز، شيراز، گيالن، بهشتي، شهيد :باليني استدالل حيطه

 غربي، آذربايجان ياسوج، اصفهان، ،1 تهران كرمان، ،2 تهران شيراز، :پايه علوم در علمي تفكر حيطه
 .كاشان شاهد،

 .2تهران بهشتي، شهيد تبريز، گلستان، اصفهان، كرمان، ،1 تهران شيراز، مشهد، :سالمت نظام مديريت حيطه

  .زنجان اصفهان، غربي، آذربايجان شيراز، شاهد، ،2 تهران همدان، شهيدبهشتي، ،1 تهران :نوآورانه حيطه
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 اين به نتايج نهايت در كه پرداختند يكديگر با رقابت به گروهي مرحله در نيز حيطه هر برگزيده دانشگاه 9
  :شد اعالم صورت

  

 نوآورانه سالمت نظام مديريت پايه علوم باليني استدالل  رديف

 شاهد مشهد 1 تهران غربي ايجانبآذر  1

 بهشتي شهيد شيراز اصفهان اهواز  2

 1 تهران 1 تهران شاهد تبريز  3

 همدان كرمان كرمان شيراز  4

 شيراز اصفهان 2 تهران بهشتي شهيد  5

 غربي آذربايجان تبريز غربي آذربايجان گيالن  6

 2 تهران گلستان شيراز سمنان  7

 اصفهان 2 تهران ياسوج ياسوج  8

 زنجان بهشتي شهيد كاشان جهرم  9
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  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد چهارمين برگزيدگان
  )تبريز پزشكي علوم دانشگاه(
  گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج

 تشخيص، پيشگيري،( سرطانها موضوع با ،باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
 سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد چهارمين ،)بازتواني و پرستاري مراقبت پيگيري، درمان،

  )رتبه ترتيب به( كشور

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف
  تبريز  اول  منظوري  سيما  1
  مشهد  دوم  الماسي دوغايي  مصطفي  2
  اهواز  سوم  شيروي  ابوالفضل  3
  شهيدبهشتي  چهارم  مهدوي اناري  سيدآرش  4
  تبريز  پنجم  ابوالحسني شرف آباد  معصومه  5
  تهران  ششم  بهمنيار  فاطمه  6
  ارتش  هفتم  جوهري  محمدصادق  7
  كرمان  هشتم  شهسواري  علي  8
  تهران  نهم  شهاليي  آبتين  9

  سمنان  دهم  قنبري  عباس  10
  اصفهان  يازدهم  حشمت قهدريجاني  كيان  11
  مازندران  دوازدهم  سپهري منش  مژگان  12
  بيرجند  سيزدهم  كيامنش  زهرا  13
  شيراز  چهاردهم  بوالخير  عليرضا  14
  شهيدبهشتي  پانزدهم  يارمحمدي  عادله  15
  مشهد  شانزدهم  حبيب زاده شجاعي  سيدرضا  16
  شهيدبهشتي  هفدهم  امجد  غزاله  17
  اهواز  هجدهم  مومني  محمد  18
  تهران  نوزدهم  فرضي  حسين  19
  شيراز  بيستم  عظيمي  علي  20
  كرمانشاه  و يكم بيست  عليمحدي  احسان  21
  كرمان  بيست و دوم  نوري  نگار  22
  سمنان  بيست و سوم  رزم يار  محمد  23
  ارتش  بيست و چهارم  دهقان  جعفر  24
  كرمان  بيست و پنجم  روشن ضمير  معين  25
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 شناسي، آسيب بيولوژي، موضوع با ،پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
   كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد چهارمين ،سرطانها فارماكولوژي و اپيدميولوژي

  )رتبه ترتيب به(

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف
  تهران  اول  آقاجاني نرگسي  آرش  1
  شهيدبهشتي  دوم  كيهاني  سورنا  2
  شهيدبهشتي  سوم  يزدان پناه  قاسم  3
  كرمان  چهارم  رستمي زاده  محمدرضا  4
  شاهد  پنجم  شجاع شفيعي  فرزانه  5
  شهيدبهشتي  ششم  آقايان گل كاشاني  سيدحسين  6
  جهرم  هفتم  صحرائيان  عليرضا  7
  شاهرود  هشتم  دولت زاده  مينا  8
  مشهد  نهم  عشقي  شهره  9

  گيالن  دهم  اميرمعافي  عليرضا  10
  سمنان  يازدهم  فرزانه كهنه شهري  آيدا  11
  بابل  دوازدهم  مهدي زاده  حميد  12
  قم  سيزدهم  آقاعلي  محمد  13
  بابل  چهاردهم  ذوالفقاري  فرشته  14
  ياسوج  پانزدهم  شيرواني  محمد  15
  شاهد  شانزدهم  حامدي  رويا  16
  گلستان  هفدهم  سرمدي  پيام   17
  مشهد  هجدهم  باقري  مهسا  18
  تهران  نوزدهم  پيشگر  فرهاد  19
  قم  بيستم  معصوم زاده  مائده  20
  مشهد  و يكم بيست  محمدي  مرضيه  21
  اروميه  بيست و دوم  خراساني  نيلوفر  22
  كرمان  بيست و سوم  ناظري  مسعود  23
  تهران  بيست و چهارم  حاجي زاده  زهرا  24
  شاهد  بيست و پنجم  گرگاني فيروزجاه  حبيب اهللا  25
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سطح بندي و مديريت  ، با موضوعمديريت نظام سالمتحيطه  انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علومچهارمين ، بيماريهاي غير واگير

  )به ترتيب رتبه(

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف
  شهيدبهشتي  اول  اسحاق زاده  مهدي  1
  يزد  دوم  گوهري مهر  مهشاد  2
  تهران  سوم  عديلي اقدم  فاطمه  3
  تبريز  چهارم  عليزاده  گيسو  4
  تبريز  پنجم  رحيمزاده  آيدين  5
  اصفهان  ششم  شيراني  فتانه  6
  گلستان  هفتم  كر  نصيبه  7
  اهواز  هشتم  كريمي  سميه  8
  قزوين  نهم  سخنور  مبين  9

  شهيدبهشتي  دهم  منتظري  سيدعلي  10
  تهران  يازدهم  شاهجويي  شيما  11
  اروميه  دوازدهم  فرهمنديان  احسان  12
  شهيدبهشتي  سيزدهم  ميربلوك  محمدحسن  13
  ياسوج  چهاردهم  دهقان منشادي  عليرضا  14
  ياسوج  پانزدهم  رضانژاد  محمدطاهر  15
  زنجان  شانزدهم  حسيني  سيده رقيه  16
  شاهد  هفدهم  سلمان يزدي  آرش  17
  مشهد  هجدهم  حسينجاني  عمادالدين  18
  مشهد  نوزدهم  جمعه زاده  محمدرضا  19
  تهران  بيستم  خراساني  سهيال  20
  شاهد  و يكم بيست  عمادي  سيدمحمدرضا  21
  اصفهان  بيست و دوم  پيرحاجي  اميد  22
  كاشان  بيست و سوم  مسعودي  سيدبهروز  23
  كرمان  بيست و چهارم  غضنفري  صادق  24
  كرمان  بيست و پنجم  بذرافشان  ميترا  25
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 درمان، تشخيص، اخالقي هاي جنبه موضوع با ،نوآورانه حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
   كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد چهارمين ،سرطانها در پژوهش و پيگيري،مراقبت

  )رتبه ترتيب به(

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف
  تهران  اول  ابوالفتح زاده  نويد  1
  زنجان  دوم  احمدي  سارا  2
  شاهد  سوم  سرو  فاطمه  3
  اصفهان  چهارم  شعباني كيا  نيلوفر  4
  تبريز  پنجم  عباسي اصل  معصومه  5
  تهران  ششم  اسمعيلي  سارا  6
  اروميه  هفتم  اميني  حسن  7
  اصفهان  هشتم  كوهي  حسين  8
  همدان  نهم  محمدي  پريسا  9

 شهيدبهشتي  دهم  قهوه چيان  حسين  10

  اروميه  يازدهم  حسين  زاده  نگار   11
  كرمان  دوازدهم  پورخانداني  علي  12
  همدان  سيزدهم  شفيعي اقدم  ارغوان  13
  شيراز  چهاردهم  شرفخواه  علي  14
  زنجان  پانزدهم  قديمي  زهرا  15
  شهيدبهشتي  شانزدهم  اسماعيلي  عليرضا  16
  تبريز  هفدهم  ترشيزي  سعيد   17
  تهران  هجدهم  يوسف زاده  ناصر  18
  اروميه  نوزدهم  زمانلو  معصومه  19
  شيراز  بيستم  الحسيني خادم  زينب  20
  مشهد  و يكم بيست  موحدي نيا  زهرا  21
  اصفهان  بيست و دوم  ميرجاللي  كيميا  22
  تبريز  بيست و سوم  صادقيان آبادي  مهسا  23
  كرمان بيست و چهارم  شكيبا  شيرين  24
  گلستان  بيست و پنجم  طهماسبي للدويني  ستاره  25
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 دانشجويان علمي المپياد چهارمين گروهي مرحله در پزشكي علوم يها دانشگاه برتر رتبه 10
  24/11/1391 كشور پزشكي علوم يها دانشگاه

  

  پزشكي علوم دانشگاه  رتبه

 تهران پزشكي علوم دانشگاه  1

 تبريز پزشكي علوم دانشگاه  2

 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه  3

 شاهد دانشگاه  4

 بابل پزشكي علوم دانشگاه  5

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه  6

 اروميه پزشكي علوم دانشگاه  7

 كاشان پزشكي علوم دانشگاه  8

 مشهد پزشكي علوم دانشگاه  9

 شاهرود پزشكي علوم دانشگاه  10
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  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد پنجمين برگزيدگان
  )كرمان پزشكي علوم دانشگاه(

  گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج
  

 عمومي پزشكي major هاي حيطه موضوع با باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
   كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد پنجمين ،)جراحي زنان، اطفال، داخلي،(

  )رتبه ترتيب به(

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  اصفهان  اول  بهرامي  مهشيد  1

  اصفهان  دوم  صرامي  اميرحسين  2

  كاشان  سوم  عالي نژاد  مرضيه  3

  كرمان  چهارم  نوري  نگار  4

  بيرجند  پنجم  كيامنش  زهرا  5

  شاهد  ششم  شجاع شفيعي  فرزانه  6

  زشيرا  هفتم  روح زمين  محمد رضا  7

  اصفهان  هشتم  قرباني دستگردي  الهام  8

  شهيد بهشتي  نهم  محمد جعفري  عاطفه  9
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 مواد مصرف سوء موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
)substance abuse(، كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد پنجمين )رتبه ترتيب به(  

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  اصفهان  اول  ضيايي  امين  1

  تبريز  دوم  جوادزادگان  امير  2

  شهيد بهشتي  سوم  قهوه چيان  حسين  3

  كرمان  چهارم  ارجمند  شكوه  4

  تهران  پنجم  عبدالعلي زاده صالح  اميرحسين  5

  گلستان  ششم  ملصقي  محمدهادي  6

  تهران  هفتم  پيشگر  فرهاد  7

  مشهد  هشتم  طباطبايي  سيد مقداد  8

  بيرجند  نهم  نوراني حسن كياده  شقايق السادات  9

 
گذاري مبتني بر  سياستبا موضوع  مديريت نظام سالمت حيطه انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 
)به ترتيب رتبه(پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم پنجمين، شواهد در حوزه سالمت  

  دانشگاه علوم پزشكي  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  تهران  اول  عبدالعلي زاده  پريا  1

  اصفهان  دوم  شيراني  فتانه  2

  اراك  سوم  امجدي خراط  شايان   3

  شهيد بهشتي  چهارم  منتظري  سيد علي   4

  شيراز  پنجم  بردبار  نجمه   5

  شهيد بهشتي  ششم  كالنتر معتمدي سيد محمدعلي   6

  تبريز  هفتم  عباسي اصل  معصومه  7

  گلستان  هشتم  مختاري  فرزانه   8

  تهران  نهم  يوسف زاده كندواني  ناصر   9
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 شرح به كشور پزشكي علوم ندانشجويا علمي المپياد پنجمين گروهي آزمونهاي برتر يها تيم اسامي
 :باشد مي ذيل

 حيطه
  مقام   

  حيطه 
  استدالل باليني

  حيطه 
  پايه تفكر علمي در علوم 

  حيطه 
  مديريت نظام سالمت

  حيطه 
  پزشكي آموزشهنر در 

  مقام اول
  دانشگاه علوم پزشكي

  اصفهان 
  دانشگاه علوم پزشكي

  كرمان 
  دانشگاه علوم پزشكي

  شهيدبهشتي 
  دانشگاه علوم پزشكي

  تبريز 

  مقام دوم
  دانشگاه علوم پزشكي

  شيراز 
  دانشگاه علوم پزشكي

  شهيدبهشتي 
  دانشگاه علوم پزشكي

  تبريز 
  دانشگاه علوم پزشكي

  كاشان 

  مقام سوم
  دانشگاه علوم پزشكي

  تبريز
  دانشگاه علوم پزشكي

  اصفهان 
  دانشگاه علوم پزشكي

  تهران 
  دانشگاه علوم پزشكي

  كرمان 
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  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين برگزيدگان
  )ايران پزشكي علوم دانشگاه( 

   گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج
  

   كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به(

  حيطه  پزشكي علوم دانشگاه  رتبه  خانوادگي نام  نام رديف

  باليني استدالل  تبريز  اول  باقري  مسعود  1

  باليني استدالل  جهرم  دوم  كوهي  پريا  2

  باليني استدالل  شهيدبهشتي  سوم  آشناگر  آذين  3

پايه علوم  شهيدبهشتي  اول  اميري  محمد  4  

پايه علوم  ايران  دوم  زاده حاجي  زهرا  5  

پايه علوم  مشهد  سوم  عشقي  شهره  6  

  مديريت نظام سالمت  تبريز  اول  عباسي اصل  معصومه  7

  مديريت نظام سالمت  اصفهان  دوم  شيراني  فتانه  8

  مديريت نظام سالمت  تهران  سوم  روزرخ  پوريا  9
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   ،عمومي پزشكي ماژور يها حيطه موضوع با باليني استدالل حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي
  )رتبه ترتيب به( پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه علوم پزشكي  رديف

  شيراز  1

  قائديان رونيزي  مهرناز 

  جالل پور محمدحسن   اول

  مشكسار  آيدين 

  شهيدبهشتي  2

  آشناگر  آذين 

  امام وردي  مهدي  دوم

  قهوه چيان  حسين 

  مشهد  3

  سيدرضا 
  حبيب زاده شجاعي

  سوم
  غفاريان  صادق 

  شهركي  كيانوش 

  
  ،درماني ژن موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي

  )رتبه ترتيب به( پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه علوم پزشكي  رديف

  شهيدبهشتي  1

  اميري  محمد

  صادقي  پيام  اول

  سرداري نيا  مهسا

  يزد  2

  پاك سرشت  بهار

  ذوالفقاري  محمد  دوم

  روزبه  مهرداد

  ايران  3

  حاجي زاده  زهرا

  پهلواني  روژين  سوم

  شيرمحمدي  رسول
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پوشش همگاني با موضوع  مديريت نظام سالمتحيطه  گروهيي برتر در مرحله ها دانشگاهاسامي 
)به ترتيب رتبه(المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي  ششمين ،خدمات سالمت  

  رتبه  نام خانوادگي  نام  دانشگاه علوم پزشكي  رديف

  اصفهان  1

  شيرازي  فتانه

  نژاد چوپان  سارا  اول

  قاسمي  نيما

  تهران  2

  حيدري  فرخ

  روزرخ  پوريا  دوم

  اتحادي  ريحانه

  تبريز  3

  عباسي اصل  معصومه

  ذاكري  رعنا  سوم

  شامي  الهام

  
 هوش و بازيها سازها، شبيه جايگاه :پزشكي آموزش در هنر حيطه گروهي مرحله در برتر يها دانشگاه اسامي

  )رتبه ترتيب به( پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين ،پزشكي آموزش در مصنوعي

  رتبه  نام خانوادگي  نام  پزشكيدانشگاه علوم   رديف

  شيراز  1

  خادمي  سارا 

  زاده زيارتي كرم   نجمه   اول

  ظريفي  فريبا 

  اصفهان  2

  اسماعيلي  حسام 

  اسماعيلي  آرش  دوم

  حجازي  سيدحامد 

  جهرم  3

  پايدار  مريم 

  اكرمي  نسرين  سوم

  سيفي  وحيد 
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   مدال نوع براساس علمي المپياد دوره ششمين باليني استدالل حيطه منتخب يها دانشگاه
  )الفبا حروف ترتيب به(

 ها مدال تعداد برنز  مدال نقرهمدال طالمدال پزشكيعلوم يها دانشگاه

 1 1 اراك

 2 1 1 اردبيل

 2 1 1 اروميه

 3 2 1 اصفهان

 3 2 1 اهواز

 3 2 1 ايران

 1 1 ايالم

 2 1 1 اسالمي آزاد

 3 2 1 بابل

 1 1 الهبقيه

 1 1 بوشهر

 3 3 تبريز

 3 1 2 تهران

 2 1 1 جهرم

 2 1 1 رفسنجان

 2 1 1 زنجان

 2 2 سمنان

 2 1 1 شاهد

 1 1 شاهرود

 2 1 1 شهيدبهشتي

 3 1 1 1 شيراز

 2 2 فسا

 1 1 قزوين

 1 1 قم

 3 2 1 كاشان

 2 2 كردستان

 2 1 1 كرمان

 2 1 1 گلستان

 1 1 لرستان

 2 2 مازندران

 3 2 1 مشهد

 2 2 هرمزگان

 1 1 همدان

 1 1 ياسوج

 1 1 يزد

 68 34 20 14 هامدال جمع
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   مدال نوع براساس علمي المپياد ششمين پايه علومتفكر علمي در  حيطه منتخب يها دانشگاه
  )الفبا حروف ترتيب به(

 ها مدال تعداد برنز  مدال نقرهمدال طالمدال پزشكيعلوميها دانشگاه

 3 2 1 اسالميآزاد

 3 1 1 1 اراك

 2 1 1 اروميه

 3 1 1 1 اصفهان

 1 1 اهواز

 2 1 1 ايران

 3 2 1 بابل

 3 3 )شخ(بجنورد

 2 1 1 بوشهر

 2 1 1 بيرجند

 2 1 1 تبريز

 3 3 تهران

 1 1 زاهدان

 2 1 1 زنجان

 2 2 سبزوار

 1 1 سمنان

 1 1 شاهد

 3 1 2 شهركرد

 3 1 1 1 شهيدبهشتي

 3 2 1 شيراز

 2 1 1 قزوين

 1 1 قم

 1 1 كاشان

 1 1 كردستان

 3 2 1 كرمان

 3 3 گلستان

 2 1 1 گناباد

 2 2 لرستان

 1 1 مازندران

 3 1 1 1 مشهد

 1 1 همدان

 3 1 2 يزد

 68 34 20 14 هامدالجمع
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  المپياد علمي براساس نوع مدال  ششمين ،ي منتخب حيطه مديريت نظام سالمتها دانشگاه
  )به ترتيب حروف الفبا(

 ها مدال تعداد برنز  مدال نقرهمدال طالمدال پزشكيعلوم يها دانشگاه

 1 1 اسالمي آزاد

 3 2 1 اراك

 2 2 اروميه

 3 2 1 اصفهان

 1 1 البرز

 2 2 اهواز

 3 1 1 1 ايران

 3 1 1 1 بابل

 2 2 )ش خ(بجنورد

 2 2 بوشهر

 3 3 تبريز

 3 2 1 تهران

 3 2 1 جهرم

 2 2 وانبخشيتو بهزيستي دانشگاه

 2 1 1 رفسنجان

 3 2 1 زنجان

 1 1 سبزوار

 2 2 شاهد

 3 1 2 شهيدبهشتي

 3 1 1 1 شيراز

 1 1 فسا

 1 1 قم

 2 2 كاشان

 3 1 2 كرمان

 1 1 كرمانشاه

 3 1 1 1 گلستان

 2 1 1 مازندران

 3 1 2 مشهد

 2 1 1 همدان

 3 1 2 يزد

 68 34 20 14 هامدال جمع
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  )رتبه ترتيب به ( كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد ششمين پزشكي آموزش در هنر حيطه برتر هاي تيم
  

  پزشكي علوم دانشگاه  رتبه

  شيراز  اول

  اصفهان  دوم

  جهرم  سوم

  
  
   

   



 7th  National Medical Science Student Olympiad          72 صفحه

 

 

  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي دوره اول تا ششم پوسترهاي 
  

   علمي دانشجويان علوم پزشكي المپياد اولين پوستر
  

  

  

  
  
  
  

  پوستر دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
  
  
  
  
  
  
  
  

  پوستر سومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
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  پوستر چهارمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي 
  

  

  

  

  

  

  

  پوستر پنجمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
  

  

  

  

  

  

  

  

  پوستر ششمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي 
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  فصل سوم
  

  يها آزموننامه  شيوه
  هفتمين المپياد علمي 

  دانشجويان علوم پزشكي كشور
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   علمي المپياد هفتمين يها آزموننامه  شيوه :سوم فصل
  كشور پزشكي علوم دانشجويان

  
  كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين

  
  دكتر باقر الريجاني  : هفتمين المپياد رييس شوراي سياستگزاري

  يزداني شهرام دكتر           :علمي دبير
  دكتر پروين پاساالر        : دبير كميته فني

  مهرجردي كالنتر ابراهيم دكتر           :اجرائي دبير
  

   :برگزاركننده
  پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

  
 بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت آموزشيوزارت  

  
  تهران، سالن همايش هاي رازي :مكان
  1394شهريورماه  26لغايت  21 :تاريخ
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  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي هفتمينپوستر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پزشكي علوم يها دانشگاه دانشجويان علمي المپياد هفتمين هاي حيطه
 المپياد فني كميته مصوبه اساسبر

 محور عنوان حيطه

 عمومي پزشكي ماژور هاي حيطه باليني استدالل 

 سالمندي   پايه علوم در علمي تفكرAging  

 سالمت نظام مديريت 
  سالمت نظام عملكرد ارزيابي

Performance Evaluation of Health system 

 اي رشته ميان مطالعات 
 سالمت

 پزشكي فلسفه
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  )هاي ماژور پزشكي عمومي حيطه( باليني استدالل حيطة: بخش اول
  

  :مقدمه
 داوطلبان همة .گروهي آزمون و انفرادي آزمون :دارد وجود آزمون دسته دو باليني استدالل حيطة در
 مجموع ميانگين و نندك مي شركت )سناريو پازل، ،KF، CRP( آزمون چهار در انفرادي صورت به

 به برتر گروه شش و شود مي محاسبه دانشگاه هر تيم عضو نفر سه انفرادي چهارگانة يها آزمون نمرات
 .است يافته اختصاص انفرادي يها آزمون به كشوري نهايي مرحلة اول روز دو .يابند مي راه گروهي آزمون
 برگزاري به چهارم روز و شود مي انجام برتر هاي تيم معرفي و انفرادي يها آزمون نتايج اعالم ،سوم روز

  .است يافته اختصاص گروهي هاي آزمون
  

  انفرادي يها آزمون معرفي
  KF  (Key Features)آزمون

 .است دقيقه) و بيست صد( 120 آزمون اين به يافته اختصاص زمان و است والئس چهل شامل آزمون اين
 مورد در شود تا خواسته مي داوطلب  از كه است كوتاه معمول طور به باليني سناريوي يك شامل سئوال هر

 حداكثر انتخاب به مجاز سئوال هر درداوطلب  .كند اتخاذ تصميمي بيمار درماني يا تشخيصي اقدامات
 .باشد چهار از بيش تواند مي ،ممكن درست هاي جواب دتعدا .هست گزينه شانزده ميان از گزينه چهار

  .شود مي تصحيح كامپيوتري ،آزمون اين پاسخنامة
  

  CRP (Clinical Reasoning Problem) آزمون
 اين .باشد مي دقيقه )صد و هشتاد( 180 آن به يافته اختصاص زمان و است سئوال سي شامل آزمون اين

 سناريويي ابتدا آزمون اين در .پذيرد مي صورت تشخيصي هاي فرضيه ساختن مهارت ارزيابي جهت آزمون
 چند و نيست كافي نهايي تشخيص براي آن اطالعات كه است نآ سناريو اين ويژگي .شود مي مطرح

 ميان از كه شود مي خواسته داوطلب از اول بخش در سناريو خواندن از پس .است مطرح محتمل تشخيص
 گزينه صورت به كه بيمار هاي يافته ميان از دوم بخش در آن از پس و برگزيند را يكي تشخيصي هاي گزينه
 كند انتخاب است مرتبط يا دارد همخواني شده انتخاب تشخيص با كه را مورد پنج حداكثر ،اند شده مرتب

 )تشخيص كنندة تضعيف( منفي يا )تشخيص كنندةتأييد( مثبت عالمت آنها به نظر مورد تشخيص براساس و
  بخش مشابه چهارم بخش در و كرده انتخاب را ديگري مناسب تشخيص داوطلب ،سوم بخش در .بدهد
 .گرفت نخواهد تعلق داوطلب به اي نمره هيچ ،باشد شده انتخاب نادرست تشخيص اگر .كند مي عمل دوم
 ،آزمون اين پاسخنامة .شود استفاده منفي عالمت از چهارم و دوم بخش در كه ندارد لزومي هيچ

  .شود مي تصحيح كامپيوتري
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 (Puzzle) پازل آزمون

 زمان و بود خواهد بيماري سناريو 80 شامل مجموعاً كه است اي قطعه 4 سئوال بيست شامل آزمون اين
 و است شده ريخته هم در بيماران از يدتعدا پروندة پازل آزمون در .باشد مي دقيقه 90 آن به پاسخدهي
 اين در .كند مرتب دوباره را آنها ،ها پرونده به مربوط اطالعات مجدد خواندن با تا كند مي تالشداوطلب 
 نتايج معاينه، قبلي، پزشكي سابقة فعلي، بيمار و اصلي شكايت شامل قسمت چند به بيماران پروندة آزمون

 دهنده آزمون .كند جور را ريخته هم در قطعات بايد دانشجو .است شده تفكيك باليني تدبير يا پاراكلينيك
 هم با را پرونده مختلف قطعات شود موفق تا كند انتخاب تشخيص يك فقط باليني تابلوي هر براي بايد
   .شود مي تصحيح كامپيوتري ،آزمون اين پاسخنامة .كند جور

  
 (Scenario)  سناريو آزمون

 براي داوطلب بايد كه است كليدواژه پنج يا چهار شامل سئوال هر كهباشد  مي سئوال ده شامل آزمون اين
 .بنويسيد اي كلمه 200 حداكثر سناريوي يك ها تشخيص از كدام هر براي و نمايد مطرح تشخيص دو آن

 دقيقه 180 آزمون اين به يافته اختصاص زمان .نباشد كتاب متن از رونوشتي و بوده واقعي كامالً بايد سناريو
 ،آزمون اين پاسخنامة .شود مي تصحيح استاندارد كليد براساس و داوران توسط آزمون اين .است

  .شود مي تصحيح كامپيوتري
  

  گروهي آزمون معرفي
 و قضاوت  و گروهي مسأله حل و استدالل توانايي و دنكن مي رقابت هم با منتخب هاي تيم آزمون اين در

هر تيم . شود مي ايستگاه چند شامل آزمون .گيرد مي قرار داوران ارزيابي مورد داوطلبان باليني گيري تصميم
 مورد تيم هر گام به گام رويكرد و شوند مي مواجه بيمار يك سناريوي يا بيمارنما يك با ايستگاه هر در

  .گيرد مي قرار استاندارد هاي ليست چك براساس داوران ارزيابي
  

  :منابع
 )زنان جراحي، اطفال، داخلي،(عمومي پزشكي ماژور فيلد چهار المپياد موضوع در حيطه استدالل باليني،

 به اين ولي ؛است استفاده قابل رشته چهار اين در عمومي پزشكي دورة معمول هاي رفرانس بنابراين است،
  .شود مي طرح رفرانس كتب متن از دقيقاً واالتئس كه نيست آن معناي
  :توجه

 . باشد مي ممنوعاستفاده از وسايل الكترونيكي از قبيل موبايل، تبلت، لپ تاب و نظاير آن در حين آزمون 

  .و پازل مجاز است KF ،CRPي ها آزموناستفاده از كتاب در 
  .است ممنوعاستفاده از كتاب يا هر نوع منبع ديگري در آزمون سناريو 
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  (Aging) پايه علوم در علمي تفكر حيطه :بخش دوم
 

 از انفرادي مرحله .است شده تشكيل تيمي و انفرادي مرحله دو از پايه علوم در علمي تفكر حيطه آزمون
 فرضيه ساختن -Concept Map( 2( مفهومي نقشه طراحي -1 :است شده تشكيل قسمت چهار

)Hypothesis Making( 3- نتايج تحليل -4 مطالعه طراحي و متغير انتخاب . 

 علم توليد فرآيند يك كردن طي براي دانشجويان توانايي كه اند شده طراحي منظور اين به فوق هاي قسمت
 مفاهيم بين ارتباطات يافتن و علمي متون از دانش استخراج از كه فرآيندي .گيرد قرار ارزيابي مورد

 براي تفكر با و شود مي شروع شده استخراج دانش در موجود )Gaps( هاي شكاف نيز و شده استخراج
 تحليل با سپس و يابد مي ادامه فرضيه يك آزمون براي مطالعه طراحي و متغير انتخاب و فرضيه ساخت
  .يابد مي پايان فرضيه يك اثبات يا رد براي مطالعه يك هاي يافته
 واقعي شرايط به نزديكتر شرايط در مطالعه يك طراحي فرآيند سو يك از المپياد، آزمون تيمي مرحله در

 انجام كه چرا گيرد، مي صورت تيمي كار يك قالب در كار اين ديگر سوي از و گيرد مي صورت
  .است ما كشور محققان ضعف نقاط از يكي ،تيم يك قالب در تحقيقات

  
  مقدمه
 نظر از حتي كه ديگري كشور كه حالي در كرده پيشرفت كشوري چرا كه است مطرح سئوال اين همواره
 در مهمي عامل چه .است مانده عقب است، بوده بهتري شرايط داراي وري بهره امكانات و اوليه منابع

 نادرست عملكرد و ماندگي عقب باعث و )فرد - گروه - كشور( موفقيت و پيشرفت باعث مشابه شرايط
 پردازي ايده خالقيت، در تفاوت عوامل، مهمترين از يكي اًمطمئن اما عامل، تنها نه اگر .شود مي ديگر بعضي

 را خود پاي نوآوري و پردازي ايده كه چرا است مهمتر همه از ،خالقيت سه، اين بين از .است نوآوري و
 يا مسائل درك رآيندف مختصراً توان مي را خالق تفكرِ .دنگذار مي خالق تفكر و خالقيت هاي شانه روي بر

 آزمودن و ارزيابي ها، كاستي رفع و مسائل حل درباره سازي فرضيه اطالعات، در موجود هاي كاستي
 ماهيت وجود اين با .كرد تعريف ديگران به نتايج انتقال سرانجام و آنها بازآزمايي و بازنگري ها، فرضيه

 در پزشكي علوم دانشجويان ارزيابي براي رايج يها آزمون ماهيت خصوص به و پزشكي علوم آموزش
 قرار سنجش مورد شده تدريس مطالب مورد در دانشجو تفكر ميزان كمتر كه است ترتيبي به ما كشور
 اين باليني مقطع در كه چرا كشد مي رخ به را خود بيشتر پايه علوم مقطع در خصوص به نقيصه اين .گيرد مي

 را دانشجو تفكر حدي تا مستقيم تسئواال جاي به باليني هاي مثال طرح با كه دارد وجود اساتيد براي امكان
 متأسفانه اما دهند، قرار ارزيابي مورد را مربوطه موضوع از وي فهم ميزان و درگيركنند سئوال به پاسخ براي
 و پزشكي هاي رشته دانشجويان اكثر ديگر، سوي از .دارد وجود كمتر پايه علوم دروس در امكان اين

 موفقيت مهم داليل جمله از كه دهند مي تشكيل اي نخبه آموزان دانش را ما كشورِ يها دانشگاه دندانپزشكي
 كه است بوده شيمي و فيزيك رياضيات، مسائل حل در آنها توانايي ،ها دانشگاه ورودي كنكور در آنها

 و پزشكي علوم تدريس نحوه وجود اين با .است تفكر براي باال توانايي و موضوع فهم مستلزم معموالً
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 تالش به دانشجويان اين اكثر عالقه نهايت در كه شود مي باعث پزشكي علوم در رايج يها آزمون ماهيت
 در علم توليد بحث ديگر سوي از .برود بين از مسائل حل و خالقيت آن تبع به و تفكر و موضوع فهم براي
 .باشند داشته را خالق تفكر توانايي علمي، مطالب فهم بر عالوه كه است افرادي تربيت مستلزم كشوري هر
 ديگر از بسياري و ما كشور پزشكي علوم يها دانشگاه در رايج يآموزش سيستم محصول كه حالي در

 چنين ادامه كه است پرواضح .هستند خالق تفكر براي توانايي فاقد غالباً ولي باال دانش با افرادي كشورها
 حالت، ترين آل ايده در و گردد مي پردازي نظريه و علم توليد در كشور روزافزون ضعف به منجر روندي
 نقائص به .كنند مي تكرار جزئي تغييراتي با يا اًعين را ديگران تحقيقات كه كرد خواهد توليد محققاني

   .كرد اضافه بايد نيز را تيمي تحقيقات انجام در ضعف ،الذكر فوق
 آن بر را اصفهان پزشكي علوم دانشگاه فكر خوش علمي هيئت اعضاي از تعدادي الذكر، فوق مشكالت
 در تا كنند ارائه را كشور پزشكي علوم دانشجويان براي علمي المپياد يك برگزاري اوليه ايده تا داشت
 در 1388 سال تابستان در را المپياد اولين پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت وقت مسئوالن نهايت

 آن در پزشكي علوم دانشجويان المپياد كه هايي حيطه از يكي .كردند برگزار اصفهان پزشكي علوم دانشگاه
 حيطه اين به مربوط جزئيات وارد اينكه از قبل .است "پايه علوم در علمي تفكر حيطه" شود مي برگزار
  :است الزامي نكته دو ذكر شويم،
 كمبود از ناشي سو يك از امر اين و است متفاوت قدري آن اوليه ايده با المپياد فعلي شكل اينكه اول

 تعداد و انساني نيروي نياز، مورد زيرساختهاي فيزيكي، فضاي مادي، امكانات ازجمله( نياز مورد امكانات
 به منجر كهگردد ميبر المپياد عملي اجراي تجربه به سو ديگر از و است )المپياد برگزاري روزهاي

 شكل است شده باعث عوامل اين دو هر .است شده المپياد در رفته بكار هاي روش از برخي سازي بهينه
    .باشد متفاوت بود شده پيشنهاد ابتدا در آنچه با آن اهداف به رسيدن نحوه و المپياد اجرايي

 شركت براي آنها اعزام و دانشگاه هر از نخبه دانشجوي محدودي تعداد انتخاب با اينكه تصور اينكه دوم
 در موثر گامي و گردانيم محقق را المپياد اوليه پيشنهادكنندگان اهداف قادريم المپياد، كشوري مرحله در

 برداريم، پزشكي علوم يها دانشگاه در موجود يآموزش نظام مورد در الذكر فوق نقائص رفع جهت
 تمام در نهضتي به بتواند كه بود خواهد ثرؤم وقتي المپياد برگزاري .است واقعيت از دور تصوري
 .كند درگير را دانشجويان از زيادي تعداد اما همه، نه اگر و شده تبديل كشور پزشكي علوم يها دانشگاه

 تمام كه است آن دانشگاهي درون مرحله گيرد قرار نظر مد بايد كه المپياد اصلي مرحله ديگر عبارت به
  .هستند آن بالقوه مخاطبان پزشكي علوم دانشجويان

 دانشجويان المپياد آزمون پايه علوم در علمي تفكر حيطه مختلف هاي قسمت توضيح به بعدي بخش در
 اما است، پايه علوم المپياد آزمون طراحي شيوه آخرين حاوي ،آتي مطالب .پردازيم مي پزشكي، علوم
 دست به تجربيات از استفاده با المپياد سازي بهينه در سعي شد ذكر چنانچه كه است الزامي نكته اين به توجه
 در تسئواال طراحي نحوه در تغييراتي به منجر است ممكن پيشين، يها سال در المپياد برگزاري از آمده
 و است المپياد سال آن سئوال طراحي تيم عهده بر آن مورد در گيري تصميم كه شود بعد يها سال

 است اين است ضروري آن ذكر كه ديگري مهم نكته .رسيد خواهد ها دانشگاه اطالع به وقوع درصورت
 تفكر حيطه يها آزمون طراحي در مهمي نقش  "اوراق تصحيح براي موجود كم بسيار زمان" فاكتور كه
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 بهتري مراتب به هاي طراحي نبود، موجود محدوديتي چنين اگر مطمئناً و است داشته را پايه علوم در علمي
  .بود انجام قابل

  
 :آزمون موضوع

 موضوعاتي .شد خواهد اعالم كلي موضوع يك )ها حيطه ديگر مانند( پايه علوم در علمي تفكر حيطه براي
  :است زير قرار از شده اعالم پايه علوم در علمي تفكر حيطه براي كنون تا كه

  عروق يژبيولو  ):اصفهان پزشكي علوم دانشگاه( اول المپياد -
 بنيادي يها سلول  ):شيراز پزشكي علوم دانشگاه( دوم المپياد -

 اعصاب علوم  ):تهران پزشكي علوم دانشگاه( سوم المپياد -

    فارماكولوژي و اپيدميولوژي شناسي، آسيب بيولوژي، ):تبريز پزشكي علوم دانشگاه( چهارم المپياد -
 سرطانها

 مواد مصرف سوء  ):كرمان پزشكي علوم دانشگاه( پنجم المپياد -

 درماني ژن  ):ايران پزشكي علوم دانشگاه( ششم المپياد -

 (Aging) سالمندي ):تهران -بهداشت وزارت( هفتم المپياد -

 

   موضوع با متناسب المپياد آزمون براي خاصي منابع دنبال به اساتيد، از بعضي و دانشجويان از بسياري
 آشنايي جهت اًصرف المپياد براي كلي موضوع اعالم كه است الزامي نكته اين ذكر لذا .هستند شده  اعالم

 روح اصوالً و است آزمون تسئواال و مقاالت فهم براي نياز مورد مفاهيم و اصطالحات با دانشجويان
 تضاد در منبع، بعنوان كتاب چند يا يك اعالم با پايه علوم در علمي تفكر حيطه در خصوص به( المپياد
 .گيرد قرار سنجش مورد خاص موضوع يك در دانشجويان دانش ميزان المپياد در نيست قرار كه چرا است
 باشد، داشته نقش المپياد در آزمون مورد هاي توانايي روي غيرمستقيم طور به تواند مي دانش ميزان البته
 است داشته مطالعه بنيادي يها سلول با مرتبط تحقيقات از خاصي زمينه در كه دانشجويي مثال عنوان به

 كه شود مي سعي اوالً مشكل اين رفع براي .كند مي مطالعه تر راحت را مبحث اين به مربوط مقاالت اًقاعدت
 دكتراي مقاطع پزشكي علوم دانشجويان معموالً كه شوند انتخاب روز به مقاالت از المپياد آزمون مقاالت
 پايه علوم دانش حد از كه نياز مورد پايه مفاهيم اًثاني و پردازند نمي آنها مطالعه به كارشناسي يا اي حرفه
 دانشجويان به كه مقاالتي مقدمه يا سناريو متن در است بيشتر پزشكي علوم دانشجويان براي انتظار مورد
  .باشد شده داده توضيح ، شود مي داده

 انتظار نبايد المپياد آزمون ماهيت به توجه با كه است اين شده اعالم موضوعات مورد در ديگر مطلب
 ديگر موضوعات با و بماند باقي شده داده موضوع چارچوب در اًدقيق شده داده تسئواال كه داشت
    .باشد نداشته ارتباطي
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 از انفرادي مرحله .است شده تشكيل تيمي و انفرادي مرحله دو از پايه علوم در علمي تفكر حيطه آزمون
  :است شده تشكيل قسمت چهار

  )Concept Map( مفهومي نقشه طراحي - 1
 )Hypothesis Making( فرضيه ساختن - 2

 مطالعه طراحي و متغير انتخاب - 3

  نتايج تحليل - 4

 علم توليد فرآيند يك كردن طي براي دانشجويان توانايي كه اند شده طراحي منظور اين به فوق هاي قسمت
 مفاهيم بين ارتباطات يافتن و علمي متون از دانش استخراج از كه فرآيندي .گيرد قرار ارزيابي مورد

 براي تفكر با و شود مي شروع ،شده استخراج دانش در موجود )Gaps( هاي شكاف نيز و شده استخراج
 تحليل با سپس و يابد مي ادامه فرضيه يك آزمون براي مطالعه طراحي و متغير انتخاب و فرضيه ساخت
  .يابد مي پايان فرضيه يك اثبات يا رد براي مطالعه يك هاي يافته
 واقعي شرايط به نزديكتر شرايط در مطالعه يك طراحي فرآيند سو يك از المپياد، آزمون تيمي مرحله در

 انجام كه چرا گيرد، مي صورت تيمي كار يك قالب در كار اين ديگر سوي از و يردگ  مي صورت
  .است ما كشور محققان ضعف نقاط از يكي ،تيم يك قالب در تحقيقات

  
 انفرادي آزمون :اول مرحله

 ):Concept Map( مفهومي نقشه طراحي  :اول قسمت -الف

 پايه علوم در علمي تفكر حيطه آزمون انفرادي مرحله هاي قسمت ديگر با مقايسه در كه قسمت، اين در
 استخراج مطالب، فهم در دانشجو توانايي  ،دهد مي اختصاص خود به را نمره از بيشتري درصد و زمان

 به گويي پاسخ براي مختلف مفاهيم بين )Link( ارتباط برقراري و علمي متون از )Concepts( مفاهيم
 .گيرد مي قرار ارزيابي مورد آنها بين ارتباطات و علمي متون از شده استخراج مفاهيم بيان نيز و سئوال يك
 از و شود مي داده دانشجويان به انگليسي زبان به اصيل مقاله سه و فارسي زبان به سناريو يك قسمت اين در

 شده مطرح سناريو در كه )Focus Question( "مشخصي سئوال" به پاسخ براي شود مي خواسته آنان
  .دهند پاسخ مفهومي نقشه يك طراحي با است

 مفاهيم مفهومي نقشه در .هستند اطالعات ي ارائه و سازماندهي براي تصويري ابزاري ،مفهومي هاي نقشه 
 ارتباط نوع .شود مي داده نشان دار جهت خطوط با آنها بين ارتباطات و گيرند مي قرار كادر داخل معموالً

 مثبت، مثل هايي نشانه از توان مي ها واژه جاي به .شوند مي نوشته ارتباطي خطوط روي هايي واژه صورت به
 رسم آن در مفهومي نقشه كه اي صفحه پايين مثالً( جايي در آنها معني كه شرطي به كرد استفاده ...و منفي
 نقشه اين .است شده داده نشان 1 شكل در مفهومي نقشه يك نمونه .باشد شده داده توضيح )است شده

 مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط آلوگرافت پيوند رد شدت كاهش هاي مكانيسم از بعضي مفهومي
)Mesenchymal Stem Cells( محدوديت به توجه با مفهومي نقشه اين طراحي .دهد مي نشان را 



  85 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

 اين به توجه با  .است پذير امكان نيز اين از بهتر هاي طراحي و است گرفته صورت حاضر متن در مكاني
 ذكر بود خواهد كننده كمك المپياد آزمون در مفهومي نقشه طراحي در احتماالً كه نكته چند مفهومي نقشه

  .شد خواهد
 .شوند داده نشان مفهومي نقشه در مفاهيم كه شود مي خواسته دانشجو از المپياد آزمون در اينكه اول نكته
 به را نتايج اين بايد وي بلكه بپردازد، شده داده مقاالت نتايج گزارش به نبايد دانشجو ديگر عبارت به

 زير متن ،1 شكل مفهومي نقشه رسم براي شده داده مقاالت از يكي در مثال عنوان به .كند تبديل مفاهيم
   :است آمده نتايج از قسمتي توضيح براي

  
“CD25+CD4+Foxp3+ Tregs Are Expanded in Recipients After MSC 
Infusion 
To clarify whether the immunoregulatory actions of MSCs were associated with 
expansion of Tregs, we investigated the percentages of CD25+CD4+Foxp3+ Tregs 
in peripheral blood samples from allograft recipients. The mean (SD) percentage of 
CD4+CD25+ cells in allograft recipients was 16.5% (6.0%), and of Foxp3+ cells in 
this population was 41.3% (5.3%) on day 7 after transplantation. Thus, the 
percentage of CD4+CD25+Foxp3+ Tregs was 6.8% (2.6%) in this group. After 
administration of MSCs, the percentage of CD4+CD25+ cells was markedly 
increased and accompanied by an increased percentage of Foxp3+ cells on day 7 
after transplantation. The percentage of CD4+CD25+Foxp3+ cells in recipients 
treated with MSCs derived from either donor, recipient, or third-party strains 
(14.0% [3.5%], 12.1% [3.3%], and 12.3% [3.4%], respectively) was significantly 
increased compared with recipients who did not receive MSCs (all P <0.05). Thus, 
Treg expansion was observed in allograft recipients after MSC administration.” 
(Wang Y. et al. Transplantation Proceedings, 41, 4352–4356 (2009)). 

 اين نتايج اين از شده استخراج شده داده نمايش مفهوم كنيد، مي مشاهده 2 شكل مفهومي نقشه در چنانچه
 Regulatory T( تنظيمي T يها سلول جمعيت افزايش القاء باعث مزانشيمي بنيادي يها سلول" كه است

Cells( شده داده متن در بيشتر دقت .است نشده داده نمايش مفهومي، نقشه در نتايج جزئيات و "شود مي 
 امر اين .است نياز مورد مفهوم كننده بيان نتايج، از قسمت اين آخر جمله نيز و عنوان كه كند مي مشخص

 زيرا شود خوانده نتايج متنِ تمام كه است بهتر اما كند مي صدق )آنها تمامي نه و( مقاالت از بسياري در
 بحث قسمت درون ،نتايج به مربوط مفاهيم معموالً .باشد آن درون نياز مورد مفهوم از قسمتي است ممكن
 قرار دانشجويان اختيار در كه مقاالتي بحث قسمت احتماالً كه است اين مسئله اما شود مي گنجانده مقاالت

     .است شده حذف گيرد مي
 مفاهيم اين بين برقراركردن ارتباط و مفاهيم استخراج مطالب، فهم براي نياز مورد دانش به مربوط دوم نكته
 بر فرض المپياد، در كننده شركت دانشجويان مشخصات به توجه با .است مفهومي نقشه يك رسم جهت
 عنوان به .است شده گرفته فرا تحصيل دوره در دانشجو توسط نياز مورد دانش عمده قسمت كه است اين
  كمكي T سلول و دندريتيك سلول داند مي دانشجو كه است اين بر فرض فوق مفهومي نقشه در مثال

)T helper( به شده داده مقاالت مقدمه و سناريو از نيز نياز مورد دانش تر تخصصي هاي قسمت .چيست 
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 و سناريو در مزانشيمي بنيادي يها سلول معرفي فوق مفهومي نقشه مورد در مثال عنوان به آيد مي دست
     .است گرفته صورت شده داده مقاالت مقدمه
 كه  مرتبطي هاي يافته ديگر اضافه به مقاالت هاي يافته از را مفهومي نقشه توان مي كه است اين سوم نكته
 دوره چند در اما .كرد استخراج است شده اشاره آن به )وجود صورت در( بحث نيز و مقدمه قسمت در

 در شده آورده مطالب و مقاالت هاي يافته فقط كه است بوده اين بر سئوال طراحي تيم تأكيد المپياد اخير
 در فوق مفهومي نقشه مورد در مثال عنوان به .گيرد قرار استفاده مورد مفهومي نقشه طراحي در سناريو
 كاهش القاء هاي مكانيسم از يكي كه باشد شده اشاره موضوع اين به است ممكن مقاالت از يكي مقدمه
 فاكتورهاي توليد طريق از مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط پيوند رد از جلوگيري و ايمني هاي پاسخ

 طراحان تأكيد به توجه با كه است واضح پر .باشد ها سلول اين توسط كمپلمان سيستم فعاليت مهاركننده
 فوق سياست آتي المپيادهاي در اينكه مگر شود آورده مفهومي نقشه در نبايد مفهوم اين المپياد آزمون
   .)3 شكل( رسيد خواهد كنندگان شركت اطالع به صورت آن در كه شود عوض
 طراحي براي سناريو مطالب و شده داده مقاالت هاي يافته فقط باشد قرار اگر حتي كه است اين چهارم نكته
 مقدمه مثال عنوان به( مقاالت درون ديگري مفاهيم دارد امكان اما قرارگيرند، استفاده مورد مفهومي نقشه

 يا هم با مقاله يك از شده استخراج مفاهيم بين ارتباط برقراري باعث كه باشند داشته وجود )مقاالت
 اين از صورت اين در .شوند ديگر مقاالت از شده استخراج مفاهيم با مقاله يك از شده استخراج مفاهيم
 است ممكن فوق، مفهومي نقشه مورد در مثال عنوان به .كرد استفاده بايد مفهومي نقشه طراحي براي مطالب

 ضدالتهابي سايتوكاينهاي توليد افزايش و التهاب برنده پيش سايتوكاينهاي توليد كاهش" كه مطلب اين
 هاي يافته درون ،"شود مي تنظيمي T يها سلول جمعيت افزايش باعث دندريتيك يها سلول توسط

 با شود مي مشاهده چنانچه .باشد شده اشاره آن به مقاالت از يكي مقدمه در اما نباشد مقاالت از هيچكدام
 سايتوكاينهاي توليد افزايش و التهاب برنده پيش سايتوكاينهاي توليد كاهش" مفهوم بين وجود اين

 برقرار ارتباط "تنظيمي T يها سلول جمعيت افزايش" مفهوم و "دندريتيك يها سلول توسط ضدالتهابي
 آنها از شده داده مقاالت و سناريو در كه اي شده شناخته ارتباطات ديگر است بديهي .)4 شكل( است شده

 در است ممكن ديگر سوي از  .)5 شكل( شوند نمي آورده مفهومي نقشه در است، هنيامد ميان به ذكري
 آن به راجع مفهومي نقشه است قرار كه موضوعي با كه باشند داشته وجود هايي يافته شده، داده مقاالت
 مثال عنوان به .باشد نداشته تفاوتي آن ونبود بود و باشد نداشته ارتباطي )Focus Question( شود طرح
 باعث آلوژنيك پيوند اينكه بر مبني باشد اي يافته مقاالت از يكي در اگر فوق مفهومي نقشه مورد در

 و موضوع اين ارتباط مورد در مطلبي اينكه بدون شود مي )NK Cells( ذاتي كشنده يها سلول تحريك
   .)6 شكل( شود آورده مفهومي نقشه در نبايد باشد، داشته وجود مزانشيمي بنيادي يها سلول
 و هستند مهمتر آنها از بعضي .ندارند يكساني ارزش ارتباطي خطوط و كادرها تمام قاعدتاً اينكه پنجم نكته
 دليل به وجود اين با .افتاد اتفاق المپياد از دوره چند در كه امري .گيرد تعلق آنها به بيشتري امتياز بايد اًطبيعت

 قبيل از مشكالتي( كرد مي ايجاد مفهومي هاي نقشه به دهي امتياز فرآيند در امر اين كه فراواني مشكالت
 كردن كند همچنين و ارتباطي خطوط و كادرها بعضي نسبي ارزش مورد در داوران بين نظر اتفاق عدم
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 شده داده يكساني امتياز ارتباطي خطوط و كادرها تمامي به اخير هاي دوره در ،)اوراق تصحيح فرآيند
   .است
 گرفته نظر در ارتباطي خطوط و كادرها براي تعداد حداكثر يك ،بعد به ششم المپياد از اينكه ششم نكته

 كه بگيريد نظر در .است اضافي ارتباطي خطوط و كادرها رسم از جلوگيري نيز امر اين دليل .شود مي 
 احتمال به .كند رسم دهد مي را بودنشان درست احتمال كه را ارتباطي خطوط تمام بگيرد تصميم فردي
 بسيار زمان به توجه با لذا !است كرده رسم را صحيح ارتباطي خطوط از زيادي درصد فردي چنين زياد
 خطوط و كادرها تعداد براي دارند، اختيار در مفهومي هاي نقشه به امتيازدهي براي داوران كه كمي

      .شود مي اعالم تعداد حداكثر يك شده رسم ارتباطي
 اعظم قسمت اساتيد، و دانشجويان اكثر كه دهد مي نشان سال چند اين تجربه متأسفانه اينكه هفتم نكته و

 دانشجويان وقت از زيادي اوقات و دانند مي مفهومي نقشه معادل را المپياد پايه علوم در علمي تفكر حيطه
 از قسمت اين در چه اگر حاليكه در .يابد مي اختصاص مفهومي نقشه طراحي نحوه فراگيري به داوطلب
 در  دانشجويان توانايي ارزيابي ،اصلي هدف شد ذكر چنانچه اما شود، مي استفاده مفهومي نقشه از آزمون
 مفهومي نقشه و است مختلف مفاهيم بين ارتباط برقراري و علمي متون از مفاهيم استخراج مطالب، فهم
 المپياد، آزمون از قسمت اين در موفقيت براي .است آنها ارتباطات و مفاهيم اين بيان براي اي وسيله فقط

 نقشه طراحي در تخصصي هاي مهارت كه چرا است كافي مفهومي نقشه طراحي با عميق چندان نه آشنايي
 كسب صرف را بيشتري وقت دانشجويان است بهتر .گيرد نمي قرار سنجش مورد آزمون اين در مفهومي
 مفاهيم اين بين ارتباط برقراري و آنها از مفاهيم استخراج و مقاالت صحيح مطالعه براي الزم هاي مهارت
     .كنند
 خالصه متني كه شود مي خواسته دانشجويان از مفهومي، نقشه طراحي بر عالوه آزمون، از قسمت اين در
 و بپردازند مفهومي نقشه طراحي به ابتدا دانشجويان كه است اين توصيه .بنويسند مفهومي نقشه شرح در

 خالصه حتماً شده نوشته متن همچنين .بنويسند شده طراحي مفهومي نقشه به توجه با را خالصه متن سپس
  .شود خودداري ضروري غير توضيحات ذكر از و باشد

 يا تسئواال .كنند طرح بحث مورد موضوع مورد در سئوال سه بايد دانشجويان قسمت، اين در همچنين
 توانايي كه است جهت اين از سئوال سه اين طرح .باشد داشته وجود ،شده داده مقاالت در نبايد آنها پاسخ

 ارزيابي مورد است، شده استخراج كه دانشي در موجود )Gaps( هاي شكاف تشخيص در دانشجويان
 اين در .باشند جديد دانش توليد نهايت در و جديد تحقيقات منشأ توانند مي موجود هاي شكاف .قرارگيرد
 كه هستند تيسئواال ت،سئواال بهترين .است مهم امتياز كسب براي شده طراحي تسئواال كيفيت ،قسمت
 مورد در مثال عنوان به  .شود  ميمفهو نقشه در جديد ارتباطات يا/و مفاهيم ايجاد منجربه بتواند آنها به پاسخ
 روي چگونه مزانشيمي بنيادي يها سلول كه است اين ممكن تسئواال از يكي ،1 شكل مفهومي نقشه
 يا سايتوكاينها همچون محلولي مواد ترشح سلول، به سلول تماس :گذارند مي اثر دندريتيك يها سلول
   مكانيسم؟ هردو
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 از معموالً آزمون اين بعدي هاي قسمت .شود مي تمام اول روز ظهر معموالً انفرادي آزمون اول قسمت
 پيرامون بعد، هاي قسمت در سئوال مورد موضوعات .شوند مي شروع بعد روز صبح يا و اول روز ظهر بعداز
 از استفاده به نيازمند دانشجو ها قسمت اين در .باشد مي مفهومي نقشه و سناريو در بحث مورد موضوع همان
 ممكن دانشجويان از برخي اينكه دليل به .است اول قسمت در شده ارائه مقاالت احتماالً و مفهومي نقشه
 و نياز مورد مفاهيم استخراج به موفق اصوالً يا و كنند رسم درستي به را مفهومي نقشه باشند نتوانسته است

 هاي قسمت در آنها موفقيت به نقيصه اين اينكه براي باشند، نشده آزمون اول قسمت در آنها بين ارتباطات
 سئوال طراحان فكري هم با كه مفهومي نقشه آزمون بعدي هاي قسمت در نكند، وارد خدشه آزمون بعدي
    .گيرد مي قرار دانشجويان اختيار در است، شده تهيه سناريو در شده طرح موضوع با رابطه در

 آنها مطالعه براي نياز مورد وقت و شده داده مقاالت ماهيت به بسته المپياد آزمون از قسمت اين زمان مدت
     .است ساعت 4 تا 3 آنها، از مفاهيم استخراج و
 

  )Hypothesis Making( فرضيه ساختن :دوم قسمت - ب
 طبق .گيرد مي قرار ارزيابي مورد )Hypothesis( فرضيه ساخت براي دانشجويان توانايي قسمت اين در

 با رخداد چند چگونه اينكه براي پيشنهادي يا است رخداد يك براي توضيح يك "فرضيه" ،تعريف
 تفسير و توضيح يك عنوان به كه شود مي گفته فرضي به فرضيه، ديگر، تعريفي در .دارند رابطه يكديگر

 يك ساخت اًعموم .دهد مي تشكيل را بعدي تحقيقات ي پايه و رود مي بكار آزمايش يك نتايج براي
 توانايي ارزيابي براي قسمت اين در كه روشي معموالً .است مشكل يا مسأله حل در گام نخستين فرضيه،
 به كه شود مي داده آزمايش يك نتايج دانشجو به كه است اين گيرد، مي قرار استفاده مورد سازي فرضيه
 اصطالح به و نيست توجيه قابل است، شده گفته بحث مورد موضوع مورد در كنون تا كه مطالبي با ظاهر

 با نتايج اين توجيه براي كه شود مي خواسته دانشجو از سپس .شود مي مواجه پارادوكس يك با دانشجو
 موفقيت براي دانشجو معموالً .دهد ارائه علمي فرضيات يا فرضيه دارد، اختيار در كه مفهومي نقشه به توجه
 سعي البته .كند استفاده نيز خود پايه بيولوژيك دانش از بايد مفهومي، نقشه به توجه بر عالوه قسمت اين در

 يا سناريو در فرضيه، ارائه براي نياز مورد بيولوژيك دانش كه است بوده اين بر هميشه سئوال طراحان
 متوسط دانشجوي يك دانش حد در يا و باشد موجود آزمون اول قسمت در شده ارائه مقاالت مقدمه
 مناسب فرضيه ارائه براي دانشجو بنابراين .است گذرانده را پايه علوم مقطع كه باشد دندانپزشكي يا پزشكي
 بحث مورد موضوع زمينه در )مفهومي نقشه از خارج( تخصصي خيلي معلومات كه باشد داشته انتظار نبايد
 و نيست سازي فرضيه در دانشجويان توانايي ارزيابي براي روش تنها پارادوكس يك ارائه البته .باشد داشته
 است ممكن مثال عنوان به .گيرد صورت پارادوكس يك با دانشجو مواجهه بدون ارزيابي اين است ممكن
 نقشه براساس كه شود خواسته دانشجويان از سپس و شود مطرح بحث مورد موضوع با رابطه در پديده يك

 كه است الزامي نكته اين ذكر .دهند پيشنهاد پديده آن توجيه براي مكانيسمي دارند اختيار در كه مفهومي
 دهد ارائه صحيح اي فرضيه دانشجويي بسا چه و ندارد وجود مشخص جواب چند يا يك آزمون اين براي
 جواب عنوان به نيز اي فرضيه چنين طبيعتاً كه است نبوده سئوال طراحان نظر مورد فرضيات زمره در كه

 اين .است آن بودن آزمايش قابل علمي، فرضيه يك خصوصيات جمله از .شود مي گرفته نظر در درست
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 بر عالوه اول، المپياد در شد باعث تحقيق، يك موفق انجام براي مطالعه صحيح طراحي اهميت نيز و دليل
 براي بايست مي كند، پيشنهاد پديده يك توجيه براي فرضياتي قسمت اين در بايست مي دانشجو اينكه
 مطالعات ارزيابي بودن بر زمان كه داد نشان اول المپياد تجربه .كند طراحي نيز اي مطالعه فرضيه، هر آزمون
 و ها آزمون برگزاري بين موجود كم زمان مدت در كه شود مي باعث  فرضيات آزمايش براي شده طراحي
 قسمت سوم، و دوم المپيادهاي در لذا و باشد مشكل بسيار شده طراحي مطالعات دقيق ارزيابي نتايج، اعالم
 طريقي به الذكر فوق مشكل آتي المپيادهاي در اگر طبيعتا .شد فرضيه ساخت به محدود فقط آزمون دوم

   .شد خواهد اضافه قسمت اين به اًمجدد نيز مطالعه طراحي گردد، برطرف
 شرايط در كه است اين اند كرده فكر آن به دانشجويان و اساتيد از زيادي تعداد احتماالً كه ديگري نكته

 جستجو امكان همه از مهمتر و مقاله كتاب، قبيل از فراوان، علمي منابع داشتن اختيار در با فرد يك طبيعي
 در دانشجو كه است حالي در اين .پردازد مي آن اوليه آزمايي راستي سپس و فرضيه ساخت به اينترنت، در

 فوق اشكال پذيرش ضمن .بپردازد فرضيه ارائه به الذكر فوق امكانات از استفاده بدون است مجبور المپياد
 مثال عنوان به( فوق شرايط كردن فراهم حاضر حال در موجود امكانات به توجه با كه كرد خاطرنشان بايد

 در )باشند داشته را مناسب سرعتي با اينترنت به دسترسي امكان همزمان كه رايانه 140 از بيش كردن فراهم
 بهترين موجود روش كه رسد مي نظر به زمان آن تا لذا .باشد نمي ممكن كشور يها دانشگاه از هيچكدام

  .باشد سازي فرضيه توانايي ارزيابي براي راه
 1 شكل در شده ارائه مفهومي نقشه براساس كه قسمت اين براي يسئوال نمونه به بيشتر، آشنايي براي

  :فرمائيد توجه است، شده طراحي
 اثبات مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط ايمني هاي پاسخ شدت كاهش در تنظيمي T يها سلول نقش "

   ".است شده
 حاوي سلولي كشت به مزانشيمي بنيادي يها سلول كردن اضافه كه يابد مي در اي مطالعه در محققي

 اگر كه شد متوجه او .رددگ مي لنفوسيتي تكثير شدت كاهش باعث دندريتيك يها سلول و T لنفوسيتهاي
 كشت از را تنظيمي T يها سلول فوق، سلولي كشت به مزانشيمي بنيادي يها سلول كردن اضافه از قبل

 T يها سلول كردن خارج( عمل اين كه زماني به نسبت لنفوسيتي تكثير شدت كند، خارج فوق سلولي
 د،ش اشاره آن به باال در چنانچه اينكه به توجه با .كند مين محسوسي تغيير است، نگرفته صورت )تنظيمي
 موضوعي  مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط ايمني هاي پاسخ شدت كاهش در تنظيمي T يها سلول نقش
  ".كند توجيه را الذكر فوق محقق يافته كه دهيد ارائه اي فرضيه ،است شده اثبات

 تنظيمي T يها سلول نقش " شود مي گفته طرف يك از كه است اين دارد وجود اينجا در كه پارادوكسي
 از و "است شده اثبات موضوعي مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط ايمني هاي پاسخ شدت كاهش در

 به نسبت لنفوسيتي تكثير شدت فوق، سلولي كشت از تنظيمي T يها سلول خروج وجود با "ديگر سوي
  ."كند مين محسوسي تغيير است، نگرفته صورت )تنظيمي T يها سلول كردن خارج( عمل اين كه زماني
 صحت صورت در و كند توجيه را پارادوكس اين وجود كه باشد طوري بايد شود مي ارائه كه اي فرضيه
    .باشد نداشته وجود پارادوكسي ديگر آن،
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 از پس مزانشيمي بنيادي يها سلول " كه است اين الذكر فوق يافته توجيه براي قبول مورد فرضيات از يكي
 T يها سلول به سلولي كشت در موجود T يها سلول تبديل باعث الذكر، فوق كشت محيط به شدن اضافه

   ."شوند مي تنظيمي
 كه فرضياتي يا فرضيه از غير صحيحي فرضيه دانشجويي اگر آزمون از قسمت اين در اينكه ديگر نكته

  .شد خواهد گرفته نظر در صحيح وي پاسخ كند، ارائه را دارند نظر در آزمون طراحان
  .است ساعت  1 تا دقيقه 30 بين معموالً آزمون از قسمت اين زمان مدت

  
 متغير انتخاب :سوم قسمت -ج

 مطالعه طراحي و مناسب متغيرهاي انتخاب براي دانشجويان توانايي ارزيابي آزمون، از قسمت اين هدف -
 موضوع با ارتباط در مشخص فرضيه يك قسمت، اين در .است مشخص فرضيه يك )رد يا( اثبات جهت
 ابتدايي مراحل جريان در دانشجويان سپس .شود مي داده دانشجويان به مفهومي نقشه در بحث مورد

 قرار )گروه هر تيمارهاي و بندي گروه فقط مثال عنوان به( فرضيه اين آزمون براي مطالعه يك طراحي
 متغيرهاي سري يك بين از دارند، اختيار در كه مفهومي نقشه از استفاده با بايد دانشجويان .گيرند مي

 از همچنين .كنند انتخاب ،كنند مي كمك بحث مورد فرضيه رد يا اثبات به كه را آنهايي پيشنهادي،
 اين پايان در معموالً .كنند ذكر نيز را متغير هر انتخاب عدم يا انتخاب دليل كه شود مي خواسته دانشجويان

 را اي مداخله نظر، مورد مطالعه با مرتبط پيشنهادي مداخله چند بين از شود مي خواسته دانشجويان از قسمت
  .كنند انتخاب دليل ذكر با را ميكند بيشتري كمك بحث مورد فرضيه آزمون به كنند مي فكر كه
 مطالعه يك ناكامل طراحي دانشجو آزمون، از قسمت اين در واقع در كه گفت شود مي فوق توضيحات با

    .كند مي كامل را فرضيه يك اثبات براي
 در بحث مورد موضوع با رابطه در كه آزمون از قسمت اين از يسئوال نمونه بيشتر، آشنايي جهت ادامه در

  :شود مي آورده است، شده طرح 1 شكل مفهومي نقشه
 سايتوكاين يك( IL‐10 سايتوكاين توليد باعث )MSCs( مزانشيمي بنيادي يها سلول كه امر اين "

 سايتوكاين اين آيا كه دهد پاسخ پرسش اين به دارد تصميم محققي .است شده اثبات ،شوند مي )ضدالتهابي
  توسط آلوژن پيوند رد كاهش و )Regulatory T Cells( تنظيمي T يها سلول القاي در مهمي نقش
  خير؟ يا دارد مزانشيمي بنيادي يها سلول
 نژاد موشهاي از آلوژن كليه پيوند تحت Balb/c خالص نژاد موشِ گروه دو فرضيه اين  آزمون براي

 موش مزانشيمي بنيادي يها سلول كليه پيوند از قبل گروه دو هر موشهاي .گيرند مي قرار C57 خالص
C57 محلول گيرنده پيوند، از پس گروه يك موشهاي .كنند مي دريافت IL‐10 در كنند مي دريافت 
  .كنند مين دريافت را دارو اين ديگر گروه كه حالي

 .بنويسيد را هريك انتخاب عدم يا انتخاب دليل كنيد؟ مي پيشنهاد را كداميك ارزيابي زير، متغير دو ميان از
   خون  IL‐10 سطح -الف
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  خون تنظيمي T يها سلول جمعيت -ب  
  

 انتخاب را آزمايش كدام باشيد، داشته را ديگر مداخله يك انجام فرصت فقط فوق فرضيه آزمون براي اگر
  .كنيد ذكر را آن دليل كنيد؟ مي
 يك( TNF‐α محلول گيرنده ، IL‐10 محلول گيرنده جاي به كه ديگر گروه يك نمودن اضافه -الف

  .كند دريافت )التهاب برنده پيش سايتوكاين
 نيز TNF‐α محلول گيرنده ، IL‐10 محلول گيرنده بر عالوه كه ديگر گروه يك نمودن اضافه -ب

  .كند دريافت
   ".كند دريافت IL‐10 محلول گيرنده از برابر دو دوز كه ديگر گروه يك نمودن اضافه -ج 

  
  :جواب

 انتخاب عدم دليل .گردد انتخاب بايد "ب" مورد و گردد انتخاب نبايد "الف" مورد اول قسمت مورد در
 IL‐10 سرمي سطح بر ثيريتأ IL‐10 محلول گيرنده دريافت عدم يا دريافت كه است اين "الف" مورد
 گروهي در تنظيمي T يها سلول جمعيت دار معني بودن كمتر كه است اين "ب" مورد انتخاب دليل .ندارد
 به كند مين دريافت IL‐10 محلول گيرنده كه گروهي به نسبت كند مي دريافت IL‐10 محلول گيرنده كه
 IL‐10 محلول گيرنده كه گروهي در تنظيمي T يها سلول جمعيت اگر صورتيكه در .است فوق فرضيه نفع

 با يا باشد ،كند مين دريافت IL‐10 محلول گيرنده كه گروهي از بيشتر داري معني ميزان به كند مي دريافت
  .است فوق فرضيه ضرر به باشد، نداشته داري معني تفاوت آن
 از بيشتر بسيار آزمون از قسمت اين براي پيشنهادي متغيرهاي تعداد كه است الزامي نكته اين يادآوري البته

  .است عدد 2
 اين دليل مورد در لطفاً .است صحيح "ج" گزينه ،)صحيح مداخله انتخاب( سئوال بعدي قسمت مورد در

  .كنيد فكر انتخاب
 طراحان آنچه از غير جوابي صحيح استدالل با دانشجويي اگر نيز آزمون از قسمت اين در اينكه ديگر نكته

  .شد خواهد گرفته نظر در صحيح وي پاسخ كند، انتخاب را دارند نظر در آزمون
  .است ساعت يك تا دقيقه 30 نيز آزمون از قسمت اين زمان
 صورت هر در اما است، كرده فرق كمي قسمت اين طراحي ،اخير هاي دوره در كه است يادآوري به الزم
 المپياد، از بخش اين آزمون طراحي براي اساسي اصل گردد، برگزار قسمت اين آزمون كه فرمتي هر با و

 فرضيه يك )رد يا( اثبات جهت مطالعه طراحي و مناسب متغيرهاي انتخاب براي دانشجويان توانايي ارزيابي
  .است مشخص
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  ها يافته تحليل :چهارم قسمت -د
 قرار ارزيابي مورد فرضيه يك اثبات يا رد جهت نتايج تحليل در دانشجويان توانايي قسمت اين در
 بحث" بخش نوشتن هنگام مثال عنوان به و مطالعه يك انجام از پس معموالً توانايي اين .گيرد مي

)Discussion(" آيد مي كار به مطالعه يك از مستخرج مقاله.   
 دانشجويان براي خالصه طور به است، شده طراحي فرضيه يك آزمون براي كه مطالعه يك قسمت، اين در

 دانشجويان .شود مي داده قرار آنها اختيار در مطالعه اين مورد در فرضي نتايج سپس .شود مي داده توضيح
 فرضيه ضرر به يا نفع به نتيجه يك كه بگيرند تصميم دارند اختيار در كه مفهومي نقشه به توجه با بايست مي

 مقياس يك در را خود هاي جواب بايد دانشجويان .ندارد آن قبول يا رد روي ثيريأت يا است بحث مورد
 )فرضيه قبول نه و رد نه( 0 و )فرضيه رد( - ،)فرضيه تأييد( + وضعيت سه داراي كه )Likert( ليكرت شبه
   .كنند وارد
 در بحث مورد موضوع با رابطه در كه آزمون از قسمت اين از يسئوال نمونه بيشتر، آشنايي جهت ادامه در

  :است شده آورده است، شده طرح 1 شكل مفهومي نقشه
  مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط )Indoleamine 2,3‐dioxygenase )IDO آنزيم توليد تاثير "
 است شده داده نشان همچنين .است شده اثبات مزانشيمي بنيادي يها سلول توسط  ايمني هاي پاسخ مهار در
 اين اما باشد، مي )Tryptophan( تريپتوفان ومصرف كاتابوليسم دليل به ثيرأت اين اعظم قسمت كه

 دارد، نقش مزانشيمي بنيادي يها سلول از ناشي ايمني مهار در نيز شده توليد Kynurenine كه موضوع
  .است نشده اثبات  كامالً
 بنيادي يها سلول از ناشي ايمني مهار در شده توليد Kynurenine نقش( موضوع اين بررسي براي

 بنيادي يها سلول دندريتيك، يها سلول و T لنفوسيتهاي حاوي سلولي كشت به محققي )مزانشيمي
   ".گردد مي لنفوسيتي تكثير شدت كاهش باعث )رفت مي انتظار چنانچه( امر اين .كند مي اضافه مزانشيمي

  :كند مي رد يا تأييدرا فرضيه يافته اين  ......اگر
  )رد( ─           )تأييدنه رد، نه( 0          )تأييد( +

 باعث فوق سلولي كشت به تريپتوفان كردن اضافه اگر
  .گردد لنفوسيتي تكثير شدت افزايش

  

 به تريپتوفان شود باعث كه آنزيمي كردن اضافه اگر
 سروتونين به  Kynurenine به شدن تبديل جاي
  .گردد لنفوسيتي تكثير شدت افزايش باعث شود، تبديل

  

  :جواب
 در چيزي اما است تريپتوفان نقش نشاندهنده فقط و )0( كند مي تأييد نه و رد نه را فوق فرضيه اول مورد 

 اثر اين كه اين يا شود مي اثر اين باعث Kynurenine افزايش طريق از تريپتوفان كردن اضافه اينكه مورد
    .يدگو نمي ما به چيزي است، تريپتوفان كمبود جبران از ناشي فقط
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 ماده Kynurenine جاي به محيط در اگر دهد مي نشان كه چرا .(+) است فوق فرضيه نفع به دوم مورد
 بر فرض اينجا در كه كنيد دقت .بود خواهد كمتر لنفوسيتي تكثير شدت كاهش ميزان باشيم، داشته ديگري

 نقشه يعني دانشجويان دسترس در منبع در كه چرا ندارد لنفوسيتي تكثير بر اثري سروتونين كه است اين
  .است نشده اي اشاره آن به مفهومي
 2 از بيشتر بسيار آزمون از قسمت اين براي پيشنهادي هاي گزينه تعداد كه است الزامي نكته اين يادآوري

  .است عدد
 طراحان آنچه غير جوابي صحيح استدالل با دانشجويي اگر نيز آزمون از قسمت اين در اينكه ديگر نكته

  .شد خواهد گرفته نظر در صحيح وي پاسخ كند، انتخاب را دارند نظر در آزمون
  .است ساعت يك تا دقيقه 30 نيز آزمون از قسمت اين زمان
 كمي فوق مثال با سئوال فرمت است ممكن كه است ضروري نكته اين ذكر نيز آزمون اين مورد در

 جهت ،نتايج تحليل در دانشجويان توانايي گيرد قرار ارزيابي مورد است قرار كه چيزي اما باشد، متفاوت
  .است فرضيه يك اثبات يا رد
  

  )Bonus( اضافي امتياز
 توجه با( بودن صحيح عين در كه شود پاسخي به موفق دانشجويي اگر انفرادي، آزمون هاي قسمت تمام در
 تمام نظر از و باشند نگرفته نظر در صحيح پاسخ عنوان به را آن سئوال طراحان ،)الذكر فوق معيارهاي به

 درصد 10 تا حداكثر( اضافه امتياز دانشجو اين به باشد، "هوشمندانه بسيار" آزمون، از قسمت آن طراحان
 و گيرد نمي صورت راحتي به امتيازي چنين اعطاي البته .گرفت خواهد تعلق )آزمون از قسمت آن نمره
 كسب به موفق كه افرادي تعداد است، شده برگزار كنون تا كه المپياد دوره سه مجموع در مثال عنوان به
   .باشند مي نفر 10 از كمتر اند شده اضافه امتياز اين

  
  :آزمون انفرادي مرحله اوراق تصحيح

 نيز آزمون اوراق تصحيح به المپياد تسئواال طراح افراد كه است بوده اين بر روال گذشته المپياد سه در
 تمام .شدند مي دعوت همكاري به مرحله اين در نيز ديگري افراد نيرو، كمبود صورت در و پرداختند مي

 تصحيح براي شيوه دو .هستند نام فاقد ،اوراق تمام و شود مي رعايت اوراق تصحيح براي الزم امنيتي موارد
 تصحيح مجزا صورت به نفر سه يا دو توسط امتحاني برگه هر -الف :گيرد مي قرار استفاده مورد ها برگه
 شده داده نمره دو اگر .شود مي گرفته ميانگين نفر سه اين توسط شده داده هاي نمره از نهايت در و شود مي
 حضور در برگه اين باشد، داشته اختالف يكديگر با صد در 10 از بيش نفر، دو توسط امتحاني برگه يك به
 سه از نفر دو حداقل توافق مورد كه اي نمره نهايت در و شده امتيازدهي اًمجدد كننده، تصحيح نفر سه هر
 و زمان هم و مشتركاً نفر سه يا دو توسط ابتدا همان از امتحاني برگه هر -ب .گيرد مي تعلق آن به باشد نفر

 كه صورتي در كه است بديهي .شود مي امتيازدهي ،كننده تصحيح افراد توافق نهايت در و بحث با ههمرا
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 آن نهايي نمره عنوان به نمرات مجموع ميانگين نرسند، اجماع به نهايت در برگه يك كنندة تصحيح افراد
   .شد خواهد نظرگرفته در برگه

  
  :تيمي مرحله  -  ب
 آن تيم عضو نفر سه ميانگين امتياز حسب بر اول، دانشگاهي تيم 12 تا 9 انفرادي، مرحله نتايج اعالم از پس

 مرحله به يافته راه هاي تيم تعداد اول المپياد در .شوند مي انتخاب المپياد آزمون تيمي مرحله براي دانشگاه،
 .يافت افزايش رقم اين دانشجويان از بيشتري تعداد تشويق منظور به بعدي المپيادهاي در اما بود تيم 6 دوم
 نزديكي ميزان و المپياد برنامه فشردگي ميزان :است عامل دو تابع دوم مرحله به يافته راه هاي تيم دقيق تعداد
 ايجاد احتمال كه است اين شود گوشزد بايد آتي هاي المپياد مورد در كه مهمي نكته .هم به ها تيم نمرات
 اطالع به امري چنين وقوع صورت در كه است زياد بسيار تيمي مرحله برگزاري نحوه در اساسي تغييرات
 داشته جريان گذشته المپيادهاي در بيش و كم كه است روالي آيد مي پي در آنچه لذا .رسد مي همگان
 .است

 يك طراحي به تر واقعي شرايطي در دانشجويان كه است اين بر تالش تيمي، مرحله در شد ذكر چنانچه
 مدت به دانشجويان كتبي، قسمت در .است شفاهي و كتبي قسمت دو شامل مرحله اين .بپردازند مطالعه
 اينترنتي و رايانه از استفاده با و يكديگر كمك به تيم هر افراد و گيرند مي قرار قرنطينه در ساعت 12 حدود

 يك نويس پيش نوشتن به شود مي اعالم كه موضوعي با رابطه در بايد ،گيرد مي قرار اختيارشان در كه
 توسط كه هايي سايت مدت، اين طول در .بپردازند )پروپوزال( )Research Proposal( تحقيقاتي طرح

 حق وجه هيچ به دانشجويان و شود مي كنترل سرور، اتاق مستقردر افرادي توسط شود مي بازديد دانشجويان
 از خارج افراد با ارتباط برقراري نوع هر اصوالً و ندارند را چت اتاقهاي و الكترونيك هاي پست به ورود

 اين شروع در شوند نوشته بايد پروپوزال هر در كه هايي قسمت .است ممنوع تيمي مرحله آزمون مجموعه
 مروري مسئله، بيان خالصه، فارسي، و انگليسي عنوان شامل معموالً و رسد مي دانشجويان اطالع به مرحله

 كه زماني به توجه با .است منابع و اجرا روش فرضيات، يا/و اهداف ،)Literature Review( منابع بر
 يك استاندارد فرمت از معموالً .باشند مفصل كه نيست الزم ها پروپوزال دارند، اختيار در دانشجويان
 فرمت در پروپوزال هاي قسمت از كدام هر حجم حدود و شود مي استفاده پروپوزال نوشتن براي دانشگاه

 صورت در و باشد تكراري نبايد وجه هيچ به شده نوشته تحقيقاتي طرح ايده .شد خواهد اعالم شده ارائه
 بيان نوشتن براي برداري كپي درصورت همچنين .ماند مي باز رقابت ادامه از مربوطه تيم بودن، تكراري
 كار دهنده، امتياز تيم اعضاي سپس .شود مي كاسته توجهي قابل ميزان به مربوطه تيم امتياز از نيز مسئله

 كه معيارهايي .باشند مي نام بي كامالً ها پروپوزال نيز قسمت اين در .نمايند مي شروع را ها پروپوزال تصحيح
 تكراري و بودن نو :همچون مواردي شامل معموالً شوند مي گرفته نظر در ها پروپوزال به امتيازدهي براي
 روال داراي و بودن مستند هوشمندانه، طراحي علمي، لحاظ از بودن ارزشمند پروپوزال، عنوان نبودن
 باشد، پيشنهادي مطالعه جايگاه دهنده نشان خوبي به كه "منابعي بر مروري" وجود مسئله، بيان بودن منطقي
 يا/و اهداف با متناسب و باشد دارا را الزم هاي حداقل كه اجرايي روش واضح، فرضيات يا/و اهداف
 قابل پروپوزال، انتهاي در منابع قسمت وجود و متن در مناسب گذاري رفرنس باشد، پروپوزال فرضيات
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 اين در دانشجويان قاعدتاً كه است ذكر به الزم .است اخالقي اصول رعايت نهايت در و مطالعه بودن انجام
 توسط پيشنهادي تحقيق كه است الزم اما بگيرند نظر در را بودجه و وسايل امكانات، كمبود نبايد مرحله
 قابل دنيا تحقيقاتي مراكز از يك هيچ در كه نباشد آزمايشي داراي مثال عنوان به و باشد انجام قابل آنان
 مراكز بهترين در حتي( مشكل بسيار يا غيرممكن آنان توسط پيشنهادي نمونه حجم مينتأ يا نباشد انجام

 تيم توسط نيز، قسمت اين براي امتيازدهي دقيق معيارهاي كه است ذكر به الزم .باشد )دنيا تحقيقاتي
 است ممكن و رسد مي كننده شركت يها تيم اطالع به تيمي مرحله شروع از قبل المپياد هر آزمون طراحي

   .باشد متفاوت قدري باال در شده ذكر معيارهاي با
 يها تيم توسط پروپوزال ارائه و تيمي مرحله شفاهي قسمت به نوبت  ،ها پروپوزال تصحيح كار اتمام از پس

 تيم يك به مربوط دانشگاه استخدام در دهنده امتياز افراد از فردي اگر قسمت، اين در .رسد مي مربوطه
 علمي تسلط ميزان نظير معيارهايي نيز مرحله اين در .دهد نمي نمره  تيم آن توسط پروپوزال ارائه به باشد،

 هايي ابهام از ابهام رفع و شده مطرح تسئواال به پاسخ در آنان توانايي شده، ارائه پروپوزال بر تيم اعضاي
 ارائه براي شده استفاده PowerPoint بودن گويا دارد، وجود پروپوزال كتبي نسخه در احياناً كه

 تيم توسط امتيازدهي، دقيق معيارهاي نيز مورد اين در اما شود، مي گرفته نظر در ارائه نحوه و پروپوزال
 است ممكن و رسد مي كننده شركت يها تيم اطالع به كتبي قسمت اتمام از پس المپياد، هر آزمون طراحي

   .باشد متفاوت قدري باال در شده ذكر معيارهاي با
 40 تا 30( شفاهي و )درصد 70 تا 60( كتبي مراحل در تيم هر توسط شده كسب امتيازهاي نهايت در

    .شوند مي اعالم ترتيب به المپياد برتر يها تيم اسامي و شده جمع هم با )درصد
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 توسط آلوگرافت پيوند رد شدت كاهش هاي مكانيسم از برخي بيانگر كه مفهومي نقشه -1 شكل
 .است )Mesenchymal Stem Cells( مزانشيمي بنيادي يها سلول
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 يها سلول" كه است اين بيانگر ،)قرمز فلش و زرد كادرهاي( شكل اين در شده مشخص مفهوم : 2 شكل
 "شود مي )Regulatory T Cells( تنظيمي T يها سلول جمعيت افزايش القاء باعث مزانشيمي بنيادي
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 استفاده مورد بايد سناريو در شده آورده مطالب و مقاالت هاي يافته فقط مفهومي، نقشه رسم براي :3 شكل
  .گيرد قرار
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 توليد افزايش و التهاب برنده پيش سايتوكاينهاي توليد كاهش" مفهوم بين مفهومي، نقشه اين در :4 شكل
 "تنظيمي T يها سلول جمعيت افزايش" مفهوم و "دندريتيك يها سلول توسط ضدالتهابي سايتوكاينهاي

  .)شود مراجعه متن به بيشتر توضيح براي( است شده برقرار ارتباط
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 در است، نيامده ميان به ذكري آنها از شده داده مقاالت و سناريو در كه اي شده شناخته ارتباطات :5 شكل
  .شوند مين آورده مفهومي نقشه
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  .شود مراجعه متن به توضيح، براي :6 شكل
  

  منابع آزمون

واالت ئشود، موضوع س ي قبل منبع خاصي معرفي نميها سالحيطه تفكر علمي در علوم پايه طبق روال در 
  .باشد مي (Aging)سالمندي  علمي در اين حيطههفتمين المپياد 

  
  :توجه
 .نشونددانشجويان براي ناهار و نماز از محوطه قرنطينه خارج  -

  .ندارنددانشجويان حق همراه آوردن تلفن همراه به جلسه امتحان را   -

  .همراه داشتن ديكشنري معمولي و پزشكي الزامي است -
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  )ارزيابي عملكرد نظام سالمت(مديريت نظام سالمت : بخش سوم
  

ت المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي در هر سال فرصتي است تا به يكي از موضوعات اساسي مديري
ارزيابي «امسال نيز اين فرصت پيش روي ماست تا موضوع مهم و حياتي . شود  پرداختهنظام سالمت 

تر  تر بيانديشيم و مسووالنه تر نگاه كنيم، عميق را پيش رو بگذاريم، به آن جدي» عملكرد نظام سالمت
  .برخورد كنيم

منابع علمي خاصي محدود شود، اما در  اگر چه مانند روال هر سال المپياد، قرار نيست سئواالت آزمون به
  . سه محور مورد توجه است ،چارچوب المپياد امسال

بررسي و مطالعه چارچوبهاي مختلفي است كه براي ارزيابي نظام سالمت در سطح دنيا پيشنهاد : محور اول
 .م2000شده است كه از بين آنها چارچوب پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت كه بر مبناي گزارش سال 

  . براي شروع مناسب است ،اين سازمان تنظيم شده
شناسي روند جاري ارزيابي سطوح مختلف نظام ارايه خدمات سالمت در  به نقد و آسيب :محور دوم

  .رددگ بر مي كشور
  .نيز به نحوه ارزيابي طرح تحول نظام سالمت مي پردازد :و محور سوم 

  :شود براي حيطه مديريت نظام سالمت آورده ميدر ادامه نمونه سئواالت و منابع پيشنهادي 
  

 KF (Key Features) فرمت با لسئوا نمونه

 كسري ريال ميليارد 20 حدود در مبلغي داراي اكنون هم گذرد مي آن افتتاح از سال 10 كه بيمارستاني
 .است داده تشكيل مسئله اين بررسي براي را كاري گروه يك تازگي به بيمارستان رئيس .باشد مي بودجه

 بررسي در كاري گروه .است آمده عمل به دعوت كمك و اظهارنظر براي مشاور عنوان به نيز جنابعالي از
 خواستار و كرده مطرح را )...و مهدكودك ذهاب، و اياب غذا،( پرسنل رفاهي هاي هزينه بودن باال خود

 از كداميك خود بررسي شروع براي شما .شود متعادل بيمارستان هاي هزينه تا است شده آنها كاهش
 خواست؟ خواهيد را زير اطالعات

 پرسنل غذاي هاي هزينه ليست -

 ذهاب و اياب هاي هزينه ليست -

 كودك مهد هاي هزينه ليست -

 گذشته سال 5 در بيمارستان هاي هزينه مجموع ليست -

 گذشته سال در بيمارستان مختلف هاي بخش درآمد و هزينه ليست -

 مختلف هاي بخش كاركنان تعداد و اسامي ليست -
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  Matching فرمت با سئوال نمونه

 و پردازد مي طبابت به خود مطب در ها صبح او .است شده التحصيل غارف كه است سالي چند سعيدي دكتر
 هر و تومان 2000 عضالني داخل تزريق هر ازاي به و است كرده اندازي راه نيز پانسمان و تزريقات بخش
 بيماران نيز روز هر ظهر از بعد 6 تا 3 ساعت از .)1( دارد مي دريافت بيماران از تومان 4000 وريدي تزريق
 يكي در او همكار .)2(دارد مي دريافت تومان 400000 ماهيانه و كند مي ويزيت را خصوصي درمانگاه يك
 و است شده فعاليت به مشغول خانواده پزشك عنوان به دارد جمعيت نفر 3000 كه مجاور هاي شهرستان از

 .)3(دارد مي دريافت دولت از تومان 3000 نفر هر ازاي به ماهيانه
 :نماييد جور زير هاي گزينه از يكي با را فوق هاي گزينه از يك هر

    3،   2،    1: شماره
 : عبارت

• Fee For Service  
• Capitation  

• DRG  
• Per Diem  

  
  Script Concordance( SC( فرمت با سئوال نمونه
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  فارسي زبان به كوتاه فيلم پخش فرمت با لسئوا نمونه
  :شود شود و سپس سئوال زير براي دانشجويان مطرح مي ابتدا فيلمي براي دانشجويان پخش مي

 است، شده اجرائي كشور هاي استان برخي در است مدتي شهري خانواده پزشك مستحضريد كه همانطور
 مدنظر بايستي طرح هاي سياست بازبيني در كه گرديده مطرح مشكالتي نموديد مالحظه كه فيلمي در

  .نماييد جور گذاري سياست چرخه مراحل از يكي با را مشكل هر الت،مشك برشمردن ضمن .قرارگيرد
  

 انگليسي زبان به كوتاه فيلم پخش فرمت با لسئوا نمونه

 در زماني سري يك در شده ايجاد آماري تغييرات درباره كه كنيد مي مشاهده را فيلمي ديگر لحظاتي تا
   .باشد مي مختلف هاي شاخص
A. بنويسيد را شده بيان فيلم در كه كليدي نكته ده. 

B. هاي طرح عناوين .بنويسيد نظرتان مورد كليدي نكته مورد در تحقيقاتي طرح عنوان پنج تا سه 
 از يكي در شواهد براساس گيري تصميم براي را شواهدي بتوانند كه باشند اي گونه به تحقيقاتي
 )دهيد توضيح پاراگراف 2-3 عنوان هر براي( كند توليد بومي بصورت انتخابي عناوين

C. روش اهداف،( پيشنهادي متدولوژي زمينه در تر مشروح توضيحات با را انتخابي عناوين از يكي 
 .نمائيد بيان )گيري نمونه شيوه و مطالعه
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   خالقيت سنجش لسئوا نمونه
 

  عبارات صورت به شواهد بر مبتني گيري تصميم مباني با متناسب را آن تفسير و تحليل را زير عكس لطفاً
  .فرماييد وارد عبارت هر شرح مورد در مبسوطي توضيحات نيست الزم .نماييد بيان شده گذاري شماره
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 تحليل قدرت سنجش لسئوا نمونه

  .فرماييد بيان كوتاه هاي عبارت قالب در را نمودارها اين هاي پيام مهمترين و مالحظه را زير هاي نقشه لطفاً
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 (Scenario) سناريو لسئوا نمونه

 شد وارد عجله با شخصي كردند، مي بحث ايران در گر بيمه هاي سازمان تعدد درباره كارشناسان از گروهي
 كشور كل در واحد بيمه سازمان يك تشكيل و گر بيمه هاي سازمان ادغام راه، تنها من اعتقاد به :گفت و

 منصرف عجوالنه قضاوت اين از را او بخواهيد اگر .دهد قرار پوشش تحت را ايرانيان همه بتواند كه است
 روش پايه بر كه حلي راه و بحث مورد موضوع بينِ بياموزيد، او به را درست گيري تصميم راه و كنيد

  )مرحله 4 حداقل( .كنيد مي ارائه را مراحلي چه است، شده بنا  صحيح
 

4  3  2  1  
       

  
  : ها فرمت ساير
 بر پيشرفته MRI ورود تأثير مورد در كه شود مي خواسته شما از كنيد مي كار بهداشت وزارت در شما

 عنوان يك PICOTS الگوي از استفاده با لطفاً .بنويسيد مختصر گزارش يك سرطاني، بيماران سالمت
 .بنويسيد موضوع اين براي يافته ساختار

P: 
I: 

C: 
O: 
T: 
S: 

 و پزشكي علوم يها دانشگاه از يكي رئيس عنوان به اميد، و تدبير دولت در كه كنيد فرض - 1
 غذايي امنيت و سالمت كارگروه دبير تمس در و ايد شده انتخاب كشور درماني بهداشتي خدمات
 از وقت گرفتن براي را خود درخواست .دهيد تشكيل را كارگروه جلسه اولين داريد قصد استان

 ساختار نظر از نامه اين( .بنويسيد )خط 20 حداكثر( پاراگراف 4 حداكثر در جلسه اين براي استانداري
 .)باشد داشته بايد اجزايي چه محتوا و
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  :منابع آزمون
در صفحه اينترنتي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم  حيطه مديريت نظام سالمت فايل منابع آزمون

  :باشد زير قابل دستيابي مي پزشكي كشور، به آدرس
http://medolympiad.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=280&pageid=56056&new
sview=119985 
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  حيطة فلسفة پزشكي: بخش چهارم
 

  :مقدمه
هاي نظري  ت عميق در مفاهيم پايه و چارچوبتأمالدر حوزه پزشكي و سالمت نياز به فهم و حل مسائل 

 تأملكشور در اين حوزه ناشي از عدم  شتابزده و سطحي درهاي  بسياري از تغييرات و سياست. آن دارد
اگر هنوز به تعريفي كاربردي در تعريف عدالت در سالمت . دقيق در مباني و مفاهيم پاية آن است

اگر مطالعات در طب را . گيريم اي منطقي در تشخيص و تدبير بيماران، پيش نمي اگر شيوه ،ايم نرسيده
التحصيل بالتكليف هستيم،  اگر  هاي پاية مورد نياز پزشكان فارغ انش و مهارتاگر در مورد د ،شناسيم نمي

ايم و  گرايي اخالق پزشكي مانده مرادمان از شم باليني دقيق و متمايز نيست و اگر هنوز در پيچ و خم نسبي
 شكيو پز سالمت  در عرصه ت فلسفيتأمالدانيم چه موضعي بايد اتخاذ شود، به دليل جدي نگرفتن  نمي
 .است

هاي مختلف  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در صدد كشف و پرورش استعدادها در حوزه
از آنجا كه پرورش تفكر نقاد و خالقانه يكي از اهداف . مرتبط با سالمت و علوم پزشكي در كشور است

  . اختصاص يافته است هاي المپياد به فلسفة پزشكي باشد، امسال يكي از حيطه اصلي اين المپياد مي
دهد كه روش پزشكي  كند و آن چيزي را انجام مي فلسفة پزشكي، پزشكي را نقادانه و فكورانه بررسي مي

شناختي، منطقي، و زيباشناختي  شناختي، معرفت فلسفة پزشكي مسائل هستي. تواند براي خود انجام دهد نمي
هاي پزشكي  هاي مفهومي پديده ف كردن شالودهصدد فهميدن و تعريكند و در بررسي مياعمال پزشكي را 

گيرد و به مفاهيم محوري مانند سالمت و  ميفلسفة پزشكي طيف وسيعي را دربر برنامة كاري. است
امسال مباحث فلسفة پزشكي در خصوص . پردازد بيماري، بهنجاري و ناهنجاري، تشخيص و درمان مي

  .موضوع انتخاب شده است عنوان بهدرمان   -بيماري و تشخيص -سالمت
از آنجا كه يكي از اهداف مهم برگزاري آزمون حيطة فلسفة پزشكي در المپياد علمي دانشجويان علوم 

ورزي در مسائل سالمت و پزشكي در كشور است  پزشكي كشور، پرورش و تقويت تفكر انتقادي و فلسفه
دانشجويان را در مورد نحوة مطالعة  ها آزموندر اين بخش تالش خواهد شد تا با ارائه و تشريح اهداف 

  : منابع ارائه شده راهنمايي نماييم
  :باشند هاي مطرح شده در المپياد در يكي ازسه محور زير مي پرسش
  :آشنايي و تسلط بر مفاهيم موجود -الف

منبع اصلي  عنوان بهها، مفاهيم و تعاريف در متن ارائه شده  رود به نظريه از دانشجويان محترم انتظار مي
 ،منبع اصلي در فلسفه متافيزيك سالمت و بيماري عنوان بهمثال در متن ارائه شده  عنوان به. مسلط باشند

از به بيان ديگر . چهار تعبير انتولوژيك، فيزيولوژيك، تكاملي و ژنتيكي از بيماري ارائه شده است
هاي مرتبط با آنها را بازشناسند يا  نظريهشود تعاريف را بشناسند و مفاهيم اصلي و  دانشجويان خواسته مي

لة اول با خواندن دقيق منابع ارائه شده و تدقيق و هپس دانشجويان بايد تالش كنند تا در و. توضيح دهند
از آنجا كه اكثراً مفاهيم فلسفة پزشكي براي دانشجويان عزيز تازه . بحث دربارة آنها بر مفاهيم مسلط شوند
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منبع كمكي و براي  عنوان بهمدي بر فلسفة پزشكي ترجمة دكتر مصلحي هم و بديع هستند كتاب درآ
به  ها دانشگاهآشنايي بيشتر با فلسفة پزشكي معرفي شده است و در اختيار نمايندة معرفي شده از سوي 

لذا دانشجويان براي تهية  .وزارت بهداشت براي شركت در كارگاه توجيهي فلسفة پزشكي قرار گرفته است
  . ينده نمايندة دانشگاه خود مراجعه نمابع باين من

  :ها توانايي بسط مفاهيم و نظريه - ب
يم فراگرفته شده را در آن ها و مفاه به اين معنا كه دانشجو بتواند در برخورد با يك پرسش يا مسئله، نظريه

اينكه آيا چاقي  مثال در بخش متافيزيك سالمت يا بيماري، پرسش دربارة عنوان به. گيرد و بسط دهدبه كار
. شود يا نه مستلزم تالش براي بسط چهار نظرية بيماري است كه در باال بدان اشاره شد بيماري محسوب مي

ها تا كنون پاسخي مشخص به اين پرسش داده نشده  بسط دادن به معناي آن است كه در هيچكدام از نظريه
ها را گسترش دهيم تا بتوانيم براي  فاهيم اين نظريهورزي م و فلسفه تأملاست و ما اكنون نيازمند آنيم تا با 

در بسط يكي از  .؟به بيان ديگر پرسش از اينكه آيا چاقي بيماري است يا نه. پرسشمان پاسخي درخور بيابيم
  .ها ممكن است به پاسخ مثبت بيانجامد در حالي كه در نظرية ديگري اصالً بيماري تلقي نشود نظريه

  : رية متناسب در رويكرد به يك مشكلتوانايي كاربست نظ - ج
رود كه در برخورد با يك مشكل واقعي بتوانند با ارائة استدالالت  در اين بخش از دانشجويان انتظار مي

هاي فلسفة پزشكي نشان دهند كه در برخورد با مشكل مطرح  گيري از مفاهيم و نظريه قوي و استوار با بهره
 عنوان به. ترين است و سپس آن نظريه را در حل آن مشكل به كار گيرند كدام نظريه يا مفهوم متناسب ،شده

پرسش بنيادين اين . "اعتياد بيماري است و نه جرم"مثال در جامعة ما اكنون اين باور رايج شده است كه 
ير؟ در برخورد با اين مشكل است كه آيا به طور كلي تعبير اعتياد به مثابه بيماري قابل دفاع است يا خ

  ترين باشد؟  تواند متناسب هاي موجود در سالمت مي كداميك از نظريه ،جامعه
 عنوان به توان اري است يا نه؟ را ميآيا چاقي بيماري است يا نه؟ و آيا اعتياد بيم :پس تا اينجا دو پرسش

ل نظر با يكديگر به د تا با بحث و تبادنت آزمون تلقي كرد كه دانشجويان بايد تالش كنسئواالهايي از  مثال
براي آشنايي با نحوة استدالل فلسفي و نوشتار فلسفي منابعي در سايت المپياد معرفي شده . دآنها پاسخ دهن

 .كه الزم است دانشجويان به آنها مراجعه نماينداست 

  . گروهي آزمون و انفرادي آزمون :شود برگزار مي آزمون دسته دو پزشكي فلسفة حيطة در
 ميانگين و كنند مي شركت )فلسفي تحليل و فلسفي دانش( آزمون دو در انفرادي صورت به داوطلبان همة

 برتر گروه شش و شود مي محاسبه دانشگاه هر تيم عضو نفر سه انفرادي دوگانة يها آزمون نمرات مجموع
. است يافته اختصاص انفرادي يها آزمون به كشوري نهايي مرحلة اول روز. يابند مي راه گروهي آزمون به

 برگزاري به چهارم روز و شود مي انجام برتر هاي تيم معرفي و انفرادي يها آزمون نتايج اعالم سوم روز
  . است يافته اختصاص گروهي آزمون
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  ي انفراديها آزمونمعرفي 
  

   آزمون دانش فلسفي
  و )True/False( غلط /صحيح ،)MCQ( اي گزينه چند سئوال 80 تا 70 شامل آزمون اين

 Extended Matching Item است داوطلبان پزشكي فلسفة پاية دانش سنجش آن هدف كه است .
  .شود مي تصحيح كامپيوتري صورت به پاسخنامه و است دقيقه100 تا 90 يافته اختصاص زمان

  
  :آزمون دانش فلسفي سئوالنمونه 

  . است جريان در پزشك دو ميان آمده است، ادامه در كه گفتگويي
 شكايت گرما تحمل عدم و دستهايش كف زياد تعريق از كه كرد مراجعه من به خانمي ديروز :اول پزشك
 و كردم شك تيروئيد مشكل به من. رسيد مي نظر به قرار بي و بود برآمده كمي شيچشمها معاينه در. داشت

 نرمال آزمايشات اين نتايج اگر. كردم درخواست را تيروئيد هورمونهاي سطح گيري اندازه برايش درنگ بي
  .دارد وجود هيپرتيروئيدي بيماري و است درست ام تشخيص كه برم مي پي نباشد

 نباشد نرمال تيروئيد هورمون سطح است ممكن. نيستم موافق چندان بيماري از شما ايدة با من :دوم پزشك
 نظر بيماري مورد در توان نمي هورمون در عددي تغييرات صرف پس باشد نداشته باليني عالئم هم فرد ولي
 كفايت سطح حداقل كه كند مي كار كفايتي چنان با او بدن كه است سالم وقتي فرد نظرم به. داد

  . دارد گونه آن كه است كاركردهايي
  است؟ تر نزديك بيماري از تعابير از كداميك به اول پزشك نظر

  ژنتيك- 4    گرايانه تكامل - 3    فيزيولوژيك - 2    انتولوژيك - 1
  است؟ تر نزديك بيماري از تعابير از كداميك به دوم پزشك نظر

  ژنتيك- 4    گرايانه تكامل - 3    فيزيولوژيك - 2    انتولوژيك - 1
  

  آزمون تحليل فلسفي
 شامل آزمون. گيرد مي قرار ارزيابي مورد داوطلبان فلسفي نوشتار و تحليل استدالل، مهارت ،آزمون اين در
  .است )Analyze an argument( برهان تحليل و )Analyze an issue(مسأله تحليل بخش دو

 فلسفي موضعي ،مسأله اين قبال در بايد داوطلب. شد خواهد عرضه يا مسأله داوطلب به مسأله تحليل در 
 دانش و مفاهيم پاية بر و روشن مرتبط، مناسب، هاي استدالل و براهين ،آن از دفاع در سپس و كند اتخاذ
  .كند بيان پزشكي فلسفة
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  :مسألهآزمون تحليل  سئوالنمونه 
 در واكسيناسيون پوشش گسترش. شود مي اضافه جديدي واكسن روز هر واكسيناسيون برنامه در امروزه
 خود از خوبي به آنها برابر در نتواند و شود ضعيف ها بيماري برابر در انسان گونه كه شود مي سبب نهايت

  .كند محافظت
هاي فلسفة پزشكي و اصول تفكر  مفاهيم و چارچوب براساسآيا شما با اين ادعا موافق هستيد يا مخالف؟ 

  . هاي الزم را بياوريد  نقاد، موضع خود را به روشني بيان كنيد و در دفاع از موضع خود برهان
  

  تحليل برهان
هاي او در اختيار داوطلب قرار ل براهين و استدال ، مدعاي نويسنده ومسألهيك متن شامل  ،در تحليل برهان

زمان . داوطلب بايد مدعا و براهين را از نظر وضوح، دقت و صحت مورد ارزيابي قرار دهد. شود داده مي
ليست استاندارد تصحيح  چك براساساوراق توسط داوران و  .دقيقه در نظرگرفته شده است 180آزمون 

  .شود مي
  

  :تحليل برهان سئوالنمونه 
مفاهيم و  براساسهاي آن را مشخص كنيد و سپس  متن زير را با دقت بخوانيد و ادعا و برهان لطفاً

  . اصول تفكر نقاد آن را ارزيابي نماييد هاي فلسفة پزشكي و چارچوب
 كشف با هدف اين. بود ها بيماري كني ريشه پزشكي هدف. است شده بحران دچار مدرن يا رايج پزشكي
 حال در اما. شدند كن ريشه آبله مثل ها بيماري از بسياري كه چرا ،شد محقق بيوتيك آنتي و واكسن
 برابر چند ها بيماري تعداد بيستم قرن ابتداي به نسبت و شود مي افزوده ها بيماري تعداد بر روز هر حاضر،
 خود هدف به مدرن طب كه آنجا از پس .نيستند كني ريشه قابل هم مزمن هاي بيماري از بسياري. است شده
  .است شده بحران دچار است نرسيده ،هاست بيماري كني ريشه كه
  

  آزمون گروهي
 فلسفي مسئلة يك ابتدا مباحثه هر در. پذيرد مي انجام منتخب هاي تيم ميان مباحثه شكل به گروهي آزمون
 پردازند مي خود براهين و مواضع بيان به ابتدا مقرر زمان در مباحثه در كننده شركت هاي وتيم شود مي طرح

 همه داوران. دهند مي پاسخ داوران هاي پرسش به و پردازند مي ها تيم ساير براهين و مواضع تحليل سپس و
  .كنند آن را ارزيابي مي ليست استاندارد چك براساس و دارند نظر زير را مباحثه جريان
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  فلسفه پزشكيهاي فارسي منبع اصلي انگليسي حيطه  معادل
 

  واژة انگليسي  معادل فارسي واژة انگليسي معادل فارسي

 Impersonal غيرشخصي a posteriori ما تأخر – پسيني

 Induction استقراء a priori ماقبل تجربه – پيشيني

 Justification توجيه Biomedicine پزشكي زيست

 Mechanism وكار ساز Conception برداشت -تعبير 

 Metaphysics مابعدالطبيعه Confirmation تأييد

 Naturalism گرايي طبيعت Corroboration اثبات

 Normativism هنجارگرايي Deduction استنتاج -قياس

 Objective عيني Disease بيماري

 Ontology شناسي هستي Empiricism گرايي تجربه

 Rationalist گرايي عقل Entity هستي مستقل – موجود

 Reduction فروكاست -تقليل  Epistemology شناسي معرفت

 Subjective ذهني Evolutionary تكاملي

 Value ارزش Factual حقيقي -واقعي 

 Value-Free فارغ از ارزش Frequentionism تواترگرايي

 Verification آزمايي راستي Health سالمت

 Virtue فضيلت Holism گرايي كل

 Wellbeing بهزيستي Humanism گرايي انسان

 Worldview بيني جهان Illness ناخوشي
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  :منابع
بيماري و  -مباحث فلسفة پزشكي در خصوص سالمت براي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي،

 An Introductoryفصول چهارم تا هفتم كتاب . موضوع انتخاب شده است عنوان بهدرمان   -تشخيص

Philosophy of Medicine  اثرJames A. Marcum اب درآمدي منبع اصلي و كت عنوان به
نوشتة هنريك ولف، استيگ آندرپدرسون و ريبن روزنبرگ به ترجمة دكتر همايون مصلحي  ؛فلسفة طببر
ت سئواالت كه الزم به ذكر است كه معرفي منابع به معناي آن نيس. شود منبع كمكي معرفي مي عنوان به

شوند، بلكه اين متون فقط مفاهيم پايه و چارچوب نظري الزم براي استدالل  از متن كتاب طراحي مي دقيقاً
  .آورند فلسفي را فراهم مي تأملو 
 در ورزي فلسفه و انتقادي تفكر تقويت و پرورش پزشكي فلسفة حيطة مهم اهداف از يكي كه آنجا از

  :شود مي معرفي خصوص اين در زير منابع ،است كشور در پزشكي و سالمت مسائل
 فاطمه  ترجمه با مارتينيك .پي .اي  نوشتة فلسفي  مقاله نگارش آموزش :»نوشتن فيلسوف مثل« كتاب - 1

  .1393 هرمس، انتشارات همت به و مينايي ليال و مينايي
 نشر همت به .آقازاده مريم سلطاني، اكبر ترجمه پاركر؛ ريچارد و مور نوئل بروك نوشتة نقاد تفكر - 2

  .1393 شهرتاش،
 سايت روي بر محترم دانشجويان و اساتيد آشنايي براي فلسفي مقاالت نوشتن چگونه راهنماي فايل ضمناً
    .است شده داده قرار المپياد

  دانش فلسفيمنابع آزمون 

 

 .Marcum, J: منبع اصلي

(2008). An introductory 
philosophy of medicine, 

Springer, chapters 4-7.1[1] 

درآمدي بر فلسفة طب، : منبع كمكي
هنريك ولف، استيگ آندرپدرسون، 

 .ريبن روزنبرگ، طرح نو

شناسي و  آشنايي با مفاهيم هستي
 شناسي معرفت

 2فصل  از فايل پي دي اف 33و  2صفحات 

 6و  4فصل  فايل پي دي اف 4فصل  شناسي سالمت و بيماري هستي

 7و4فصل  فايل پي دي اف 5فصل  شناسي تشخيص و درمان هستي

 7و  3، 2فصل  فايل پي دي اف 6فصل  شناسي تفكر پزشكي معرفت

  7و 5، 4، 3فصول  فايل پي دي اف 7فصل  گيري باليني شناسي قضاوت و تصميم معرفت

 نشاني اين از كه. است موجود المپياد سايت در كه است اي صفحه هفتاد اف دي پي فايل همان منظور [1]
  :است دسترسي قابل

http://medolympiad.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=280&fkeyid=&sitei
d=280&pageid=56056&newsview=116512 
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  تحليل فلسفي منابع آزمون 
  

  
تفكر نقاد، نوئل : منبع اصلي

 .مور و پاركر، نشر شهرتاش
مثل فيلسوف نوشتن، اي : منبع كمكي

 . پي مارتينيك، نشر هرمس

 نويسنده و مخاطب: 1فصل  1فصل  هاي تفكر نقاد مهارت

 2فصل  اصول نوشتن
  منطق و استدالل در نگارش: 2فصل 
 نوشتن: 4فصل 

 شگردهاي نگارش تحليلي : 5فصل  6فصل  ها مغالطه

 ساختار مقاله فلسفي: 3فصل  7فصل  ساختار و انواع استدالل

  .شود ميت دقيقاً از متن كتب رفرانس طرح سئواالآن نيست كه  الزم به ذكر است اعالم منابع فوق به معناي *.
 

  
  :توجه

 . باشد مي ممنوعاستفاده از وسايل الكترونيكي از قبيل موبايل، تبلت، لپ تاب و نظاير آن در حين آزمون 

  .باشد مي ممنوعدر آزمون دانش فلسفي استفاده از هرگونه منبعي 
   .دباشن در آزمون تحليل فلسفي دانشجويان مجاز به استفاده از منابع اعالم شده مي
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  آزمون المپياد علمي علوم پزشكي) نمره كسب مدال( تعيين استاندارد
  1394شهريور -پزشكي كشور هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم

ايي تعديل يافته استفاده شده  به شيوه 2از روش هافستي) نمره كسب مدال(براي تعيين استاندارد آزمون 
تعيين استاندارد آزمون است كه در آن هم  3هاي توافقي روش هافستي از جمله شايعترين روش. است

در . شود ميقضاوت محسوب  درصد مردودي و هم نمره قبولي افراد مرزي در آزمون از جمله معيارهاي
  . قضاوت است حقيقت نتيجه نهائي، محصول مصالحه بين اين دو

ابتدا در مورد چهار . هائي به اقتضاي آزمون المپياد، از همين شيوه استفاده شده است در اينجا با تعديل
  :گردد مينظر اعضاي كميته فني اخذ ، موضوع زير

  قبولي مطلوب  /ردي) درصد ( حداقل و حداكثر نرخ 

  حداقل و حداكثر نمره قبولي 

كه يك  )شكل زير( گردد موضوع فوق استخراج شده وگراف آن ترسيم مي چهار متوسط نظرات در 
وقتي قطر اين چهار ضلعي ترسيم شود، . حاصل ترسيم اين چهار نقطه خواهد بود) ABCD(چهارضلعي 

كنندگان در آزمون  ن قطر با منحني عملكرد شركتطع اياست كه از تقا) F(ايي  استاندارد آزمون نقطه
 Eدو خط عمودي وافقي موازي محورهاي افقي و عمودي بكشيم نقاط Fاگر از نقطه  .آيد بدست مي

اين المپياد مشخص  در) نمره (  ترين حد قبولي پايين Gكنندگان مدال و  ترين درصد قبولي دريافت پايين
  . شود مي

.  دهد ميكنندگان مدال طال را هم در نمره و هم تعداد نشان  ترين حد دريافت پايين Fبه عبارت ديگر نقطه  
تعيين شده % 50و حداقل آستانه %  10كنندگان مدال  براي آزمون المپياد سال جاري حداقل درصد دريافت

ددرصد يعني بتوانند ص( و در نتيجه حداكثرآستانه هم نمره صد در صد% 25حداكثر اين تعداد هم . است
اين گراف پس از آزمون براساس عملكرد شركت كنندگان . خواهد بود) ت را درست پاسخ دهندسئواال

اين نقطه حد قبولي براي دريافت مدال را نشان داده و . شود ميبراي آن تعيين  Fترتيب داده شده نقطه 
  .  شود ميدرصد كل دريافت كنندگان مدال نيز همزمان تعيين 

                                                            

2 -Hofstee method 

3 -Compromise method 
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  دريافت كنندگان مدال) حد پائيني(يين استاندارد نمايش تع - 1شكل
دهيم تا استاندارد دريافت كنندگان طال مشخص  حال همين كار را براي دريافت كنندگان طال انجام مي

ترسيم  2گان طال تعيين نموده و گراف آن را مطابق شكل دهمان چهار نقطه را براي دريافت كنن. شود
درنظر گرفته شده و %  4و حداقل تعداد %  80دريافت طال حداقل ) نمره(در اين آزمون آستانه  .كنيم مي

نقطه تقاطع قطر  ’Fنقطه . در نظر گرفته شده است%  8و حداكثر تعداد %  100) نمره(حداكثر آستانه س
د ترين ح پائين ’Fنقطه . كنندگان خواهد بود با منحني عملكرد شركت)  ’A’B’C’D(مستطيل
   .دهد مينشان ) درصد(هم از نظر تعداد  كنندگان مدال طال را هم از نظر نمره و دريافت

  كنندگان مدال طال عيين استاندارد قبولي دريافتنمايش ت -2شكل 
  



  119 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

عمودي امتداد مي دهيم  را بطور افقي و ’Fو  Fبراي تعيين نمره و درصد دريافت كنندگان نقره و برنز نقاط 
حد  ’Eحد پائيني درصد دريافت كنندگان مدال برنز و  Eنقطه . تا محورهاي عمودي و افقي را قطع كنند

اصله را به نسبت اين ف. باشد مي) كنندگان طال پائيني دريافت همان حد(كنندگان نقره  دريافت باالئي درصد
كنندگان را قطع  كنيم تا منحني عملكرد شركت رسم مي كنيم و خطي موازي با محور افقي تقسيم مي 2به  3

از آن   .شود ميكنندگان مدال نقره محسوب  كه نقطه استاندارد براي دريافت خواهد بود ’’Fكند كه نقطه 
  :پس بطور خالصه. كنند ميرا ايجاد  ’’Eو ’’Gكنيم كه نقاط  نقطه دوخط عمودي و افقي ترسيم مي

  نقطهG’ كنندگان طال و افراديكه باالتر از اين حد عملكرد از خود  حد نمره دريافت
  .كنند مينشان داده اند مدال طال دريافت 

  نقطهG’’ كنندگان نقره و كساني كه عملكرد بين  حد نمره دريافتG’’  وG  نشان
  .كنند ميداده اند مدال نقره دريافت 

 
  مدال طال، نقره و برنزكنندگان  تعيين استاندارد قبولي دريافت نمايش -3شكل 
نمره آخرين نفر دريافت كننده مدال برنز را كسب كنند، %  80در اين المپياد براي افرادي هم كه : 1توجه 

   .گواهينامه در نظر گفته شده است
شش گروه برتر از نظر ميانگين نمرات افراد شركت كننده در هر تيم، به مرحله گروهي راه يافته و : 2توجه

گروه  9نمره ششمين گروه را آورده باشند، تا % 90هاي بعدي  در صورتي كه گروه تواند مي اين تعداد
   .توسعه يابد
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  فصل چهارم
  
  جانبي   برنامه

هفتمين المپياد علمي دانشجويان 
  پزشكي كشور علوم
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  جانبي هفتمين المپياد علمي  برنامه: چهارمفصل 
  كشور سالمت تحقيقات ملي سسهؤم توسط المپياد جانبي مسابقه برگزاري

  
  )در حوزه درمان(ارايه مدل ارزيابي طرح تحول سالمت : عنوان مسابقه

  مقدمه
ي علوم پزشكي بستر مناسبي ها دانشگاهي اخير برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويان در سطح ها سالطي 

رسد كه با درك عميقي كه دانشجويان  را براي گردهم آمدن اين جمع فراهم آورده است و به نظر مي
هاي مفيدي براي رفع مشكالت  توانند ايده ، ميكنند ميموضوع تعيين شده براي المپياد كسب  نسبت به

ملي تحقيقات سالمت اقدام  مؤسسهدر راستاي استفاده از اين پتانسيل، . موجود در نظام سالمت ارايه نمايند
ر طرح تحول سالمت اي با هدف ارايه چارچوبي مناسب براي ارزيابي عملكرد دولت د به برگزاري مسابقه

با توجه به  مهلت داشتنددانشجويان . در المپياد نموده است كننده شركتدر حوزه درمان توسط دانشجويان 
هاي برگزار شده، مطالعه مستندات و تشكيل جلسات گروهي تا زمان برگزاري المپياد بر روي اين  كالس

گزارش هاي خود را ) شهريور 21(المپياد  چارچوب كاركرده و طبق چارچوب ارسالي تا تاريخ زمان آغاز
هر تيم دانشگاهي بصورت گروهي يك گزارش به دبيرخانه  الزم است .به دبيرخانه مسابقه ارسال نمايند

  .سسه گرنت پژوهشي تعلق خواهد گرفتؤي منتخب از طرف مها تيمبه . نمايدمسابقه ارسال 
، منتهي بعلت اينكه طراحي اين مسابقه توسط تيم داوران نداردثيري در نتايج خود المپياد نتايج اين مسابقه تأ

ملي تحقيقات انجام شده، شركت در آن عالوه بر هدايت مناسب ذهن دانشجويان و آمادگي  مؤسسهو 
تخاب، كاربردي و هاي كاربردي دانشجويان نيز ان كه ايده شود ميبراي مرحله گروهي المپياد، موجب 

رود كه جهت نزديك شدن هرچه بيشتر  انتظار مي ها دانشگاهي ها تيمابراين از بن. گيردمورد تشويق قرار
  .المپياد به اهداف خود در اين مسابقه حضور فعال داشته باشند

  
  )در حوزه درمان(تدوين نظام ارزيابي طرح تحول سالمت : موضوع مسابقه

 اواخر در تا داشت آن بر را دولت ،باكيفيت سالمت خدمات به جامعه افراد كليه عادالنه دسترسي اهميت

 پرداخت ميزان كاهش شامل بسته 8در فاز اول . آغاز نمايد را سالمت نظام تحول برنامه 1392 سال

 پزشكان ماندگاري از حمايت ها، بيمارستان هتلينگ كيفيت ارتقاي طبيعي، زايمان ترويج بستري، بيماران

 خدمات كيفيت ارتقاي دولتي، هاي ن بيمارستا در مقيم متخصص پزشكان حضور محروم، مناطق در
 ارائه بر نظارت و نيازمند و خاص العالج صعب بيماران از مالي حمايت دولتي، هاي بيمارستان در ويزيت

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان در اجرا جهت درماني، خدمات
ه و در حال حاضر نياز جدي گرديد آغاز 1393 سال ارديبهشت اواسط از طرح اين اجراي .نمايد تدوين

يند هاي مناسب و فرآ براي ارزيابي اين برنامه نياز به مدلي جامع، شاخص. به ارزيابي اين برنامه وجود دارد
مدل  براساسباشد كه دستيابي و ارايه اين مدل و ارايه تفسيري از وضعيت موجود  و ساختاري مناسب مي



 7th  National Medical Science Student Olympiad          124 صفحه

 

 

هاي طرح تحول يا  ارزيابي همه بسته تواند ميمدل پيشنهادي . (باشد ارد هدف اين مسابقه ميپيشنهادي مو
  .)ارزيابي يك يا چند تا از بسته هاي طرح را مد نظر قرار دهد

  
  چارچوب قابل قبول گزارش ارسالي 

  مقدمه و تعريف واژه ها و مفاهيم -فهرست -جلد( كليات( 

  روش كار(روش دستيابي به نتايج گزارش( 

 كه در ارزيابي از آنها الهام گرفته شده است) هايي(مدل. 

 مدل پيشنهادي براي ارزيابي مشتمل بر : 

a. اصول پايه مورد توجه مدل 

b. هاي ارزيابي  شاخص 

c. دهي مقايس امتياز 

d. يند ارزيابي و ساختار اجرايي آنآفر 

 تفسير و جمع بندي 

a. توضيح مختصر مدل پيشنهادي 

b.  مدل پيشنهادي براساسنقاط قوت و ضعف طرح تحول 

 فهرست منابع علمي مورد استفاده 

 هاي مهم پيوست  
  

   ها تيمهاي  برخي معيارهاي ارزيابي گزارش
 انسجام موضوعي -1

 جامع بودن و ديدن كليه ابعاد طرح تحول -2

 مبتني بر شواهد بودن -3

 كاربردي بودن و قابليت اجرا -4

  : آدرس ايميل جهت طرح هرگونه سئوال و ارسال گزارش
olympiad.management@gmail.com 
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  فصل پنجم
  

  روش اجراي 
  پزشكي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم

  در سطح ملي
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  پزشكي دانشجويان علوم المپياد علمي هفتمين ياجرا روش :پنجم فصل
  ملي سطح در

 

 دانشجويان علمي المپياد در تحصيل به شاغل دانشجويان شركت شرايط

 علوم يها دانشگاه undergraduate مقاطع دانشجويان همه مخصوص المپياد :مقطع و رشته -الف
 هم و دهند مي تشكيل را كشور دانشجويان از عظيمي خيل هم چون آنها .است شده طراحي كشور پزشكي
 مقاطع اين يآموزش هاي برنامه در پررنگي نقش مسأله حل و تفكر ،تكميلي تحصيالت طعامق برخالف

  .ندارد
  
 از پس( اي حرفه دكتراي و كارشناسي مقاطع دانشجويان كليه دانشجويان، حداكثري ورود منظور به - ب

بدون در نظر گرفتن  توانند مي كشور سراسر پزشكي علوم يها دانشگاه )پايه علوم جامع آزمون گذراندن
 بايد درخشان استعدادهاي و نخبگان تسهيالت از استفاده براي .كنند شركت المپياد اين در ،كلمعدل 
 بودن دارا علمي، المپياد در رتبه كسب بر عالوه مثال براي .گردد تأمين نيز مذكور هاي نامه آيين شرايط
   .است الزامي درخشان استعدادهاي دفتر در عضويت براي 16 كل معدل حداقل
 در تواند مي اًمجدد باشد، نموده كسب قبلي المپيادهاي در را انفرادي 3 يا 2 هاي رتبه كه فردي هر :1تبصره
 كسب قبل يها سال از باالتري انفرادي رتبه كه گردد مي لحاظ او رتبه صورتي در نمايد، شركت المپياد
  .ندارد وجود بعد يها سال در ها حيطه ساير در شركت براي منعيهمچنين  .باشد نموده
 صورت در( دارند را مختلف ياه حيطه در شركت امكان دانشجويان ،دانشگاهي مرحله در :2تبصره
  .دارد را حيطه يك در شركت امكان تنها ،فرد هر كشوري مرحله در ولي )دانشگاه موافقت
  .باشند تحصيل به شاغل بايد دانشگاهي مرحله در غربالگري آزمون برگزاري زمان در دانشجويان :3تبصره

  
 برگزاري دانشگاه، مند هعالق دانشجويان كليه به آموزش ارائه اوليه، نام ثبت مراحل كليه :مهم تذكر -ج

 در برگزيده دانشجويان از تقدير و متبوع وزارت در علمي المپياد ستاد به تيم معرفي و غربالگري آزمون
   .پذيرد مي انجام كشور پزشكي علوم يها دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه مراكز توسط دانشگاه سطح
 دانشجويان كليه به رساني اطالع ضمن است الزم ها دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه مراكز :1تبصره

 ساز آينده و خالق نسل تربيت و ها دانشگاه پزشكي آموزش بهبود جهت در فرصت اين از مشمول،
  .آورند عمل هب حداكثري برداري بهره
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  روش انتخاب دانشجويان
  .شود المپياد علمي در دو سطح دانشگاهي و ملي برگزار مي

  :روش انتخاب دانشجويان در سطح دانشگاه
پزشكي كشور، آزمون غربالگري در سطح دانشگاه  زياد دانشجويان علومتعداد  شود در صورت توصيه مي

   .هاي المپياد برگزار گردد متناسب با اهداف و حيطه
  .باشد كننده مي انتخاب و معرفي تيم هر دانشگاه، رأساً بر عهده دانشگاه معرفيدر نهايت مسئوليت  :توجه

  
  :ملي سطح در المپياد برگزاري روش

ي علوم پزشكي برگزار ها دانشگاهالمپياد ترجيحاً به مدت سه الي پنج روز در يكي از  )اصلي(مرحله دوم 
هاي تعيين شده براي المپياد علمي به  مجزا در حيطه صورت به ها دانشگاههاي  در اين مرحله تيم. گردد مي

  . پردازند رقابت مي
هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيِ 

  . گردد برگزار مي هاي رازي  ي، در محل سالن همايشوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
  

   اي حرفه اخالق
در طول طرح خود و عدم افشاي آن ها و اصول  پذيرند ضمن حفظ ايده كننده مي هاي شركت ه تيمكلي

  :اي قابل انتظار عبارتند از  حداقل اصول حرفه. اي را رعايت نمايند ، اصول اخالقي و حرفهآزمونفرآيند 
  حفظ اعتبار و همبستگي تيم و افراد آن) الف
  هاي آنها استفاده از ايدهمرجع دادن به ديگران در صورت ) ب
   مقدم دانستن مصالح جمعي نسبت به احساسات و ساليق فردي) ج
  توجه به روح و ايده برگزاري مسابقه و رقابت علمي) د
  استفاده از تبليغات مثبت و اجتناب از تبليغات منفي) هـ
  

  تخلفات
مرحله از مسابقه و اثبات آن  كننده در هر هاي شركت برداري از ساير تيم در صورت اثبات تقلب و كپي

هاي بعدي را هم  براي كميته علمي، تيم از دور مسابقات حذف خواهد شد و اجازه شركت در دوره
  .نخواهد داشت
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  مستندسازي
گردد  طوركلي توصيه مي به. مستندسازي مورد نياز براي هر مرحله، صرفاً مربوط به آن مرحله خواهد بود

  .به تدريج و همگام با آن صورت گيرد مپيادبرگزاري الكه مستندسازي 
و  كيها، اطالعات دموگراف شامل نمرات آزمون علمي ادياطالعات المپ يمعنو تيمالك: 1تبصره  

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  شده است با ، تكميلكنندگان كه توسط شركت اي نامه پرسش
 مقاله، آنها در قالب ةارائ ايخواهد بود و هرگونه انتشار  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت پزشكي
 اي يخوارزم ي،مطهرمانند  يياه عرضه به جشنواره اي يخارج اي يداخل يها شيپوستر در هما اي يسخنران
 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي زير نظر از يممنوع و منوط به كسب مجوز كتب يفاراب

 .باشد يهداشت موزارت ب يمعاونت آموزش
االت ؤممنوع است و س يگريهر نهاد د ايتوسط دانشگاه برگزار كننده  ادياالت المپؤشار ستان: 2تبصره 

وزارت  يمعاونت آموزشمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در  االتؤدر بانك س اديالمپ
  .االت استؤانتشار س يمتول اديالمپ يفن ةتيدر صورت لزوم كم .شود يم ينگهدار بهداشت
باشد و  دهيرس يفن هتيبه تأييد كم ديبا يبرگزار نيپرسشنامه در ح اي يانجام هرگونه نظرسنج: 3تبصره 

ي معاونت آموزشمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در با مجوز  ديآن هم با جيانتشار نتا
  .باشد وزارت بهداشت

  
  امتيازدهي نحوه

 انفرادي و تيميسطح  دودر هاي المپياد  آزمون. شود ها، امتيازدهي انجام مي پس از مطالعه مستندات تيم
  . شود انجام مي

نامه المپياد،  مقررات تعيين سطح قبولي در سطوح انفرادي و گروهي همه ساله توسط كميته فني در شيوه
  . رسد انتشار و به اطالع همگان مي

  
  ها هزينه

توسط خود آن  سرپرستدانشجو، مربي، ناظر و  از يك دانشگاه اعمكنندگان  هزينه سفر تمامي شركت
تا لحظه خروج،  محل برگزاري المپياد علمياما هر دانشگاه از لحظه ورود به . شود دانشگاه پرداخت مي

برگزاركننده سط ها و غيره تو هايي شامل اقامتگاه، غذا، رفت و آمد، گردش ميهمان است، يعني هزينه
آزمون و اهداي جوايز ها، اجراي  ها شامل طراحي سئوال، تصحيح پاسخ ساير هزينه .شود پرداخت مي

   .باشد عهده كميته اجرايي المپياد ميبر
  
  
  



 7th  National Medical Science Student Olympiad          130 صفحه

 

 

  اطالع رساني
) سايت اينترنتي(از طريق صفحه الكترونيكي كشوري در زمان برگزاري، رساني اخبار و برنامه المپياد  اطالع

  . شود دبيرخانه مركزي المپياد علمي انجام مي
  

  : رساني دبيرخانه المپيادهاي علمي دانشجويان علوم پزشكي آدرس سايت اطالع
 http://medolympiad.behdasht.gov.ir 

  
  بهداشت وزارت در كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد واحد با ارتباط جهت ايميل آدرس

 medicalolympiad@behdasht.gov.ir 
    

  
 پزشكي خانه المپيادهاي علمي دانشجويان علومسايت اطالع رساني دبيري از وب تصوير



  131 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  

  فصل ششم
  

  گزارش برگزاري و نتايج 
  هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
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  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين گزارش برگزاري و نتايج :ششم فصل
  

  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمينمرور اجمالي برگزاري 
در محل مركز  1394شهريور ماه  26لغايت  21هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور از 

شش دوره المپيادهاي قبلي زير نظر معاونت آموزشي وزارت بهداشت، . هاي رازي برگزار شد همايش
پزشكي اصفهان، شيراز، تهران، تبريز، كرمان و ايران،  ي علومها دانشگاهدرمان و آموزش پزشكي و توسط 

اما در هفتمين دوره و براي اولين بار، برگزاري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي . بود برگزار گرديده 
به عهده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته 

  . شد
بيني  ريزي و پيش برنامه. رساني شد تعيين و اطالع 1393هفتمين المپياد علمي آبان ماه سال  هاي حيطه

نفر از مديران، مسئوالن  25روزي  با تالش شبانه در بخش اجرايي برگزاري هفتمين المپياد علمي تمهيدات
بهداشت، درمان و و كارشناسان معاونت آموزشي و مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت 

نفر از اعضاي هيأت علمي كه در حيطه خود  57وقفه  و در بخش علمي با تالش بي آموزش پزشكي
جلسات و  1394 شروع شد و از ابتداي شهريور ماه 1393ماه سال  بهمن از تجربه هستند، با نظر و صاحب

هاي  ه نفر از مسئوالن مركز همايشهاي الزم براي برگزاري هرچه بهتر هفتمين المپياد علمي، با د هماهنگي
  . رازي و دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شد

  

  
  
  

در برگزاري هفتمين المپياد علمي، سعي شد تا با مروري بر نقاط قوت و ضعف برگزاري المپيادهاي قبلي، 
اين المپياد هم از نظر محتواي علمي آزمون و هم از نظر شيوه برگزاري و اجرا با كيفيت بهتر و پربارتر از 

  . المپيادهاي قبلي باشد

هاي رازي مركز همايش  
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فتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در چهار رساني شده بود، ه همانگونه كه قبالً اطالع
اي سالمت،  در  حيطه استدالل باليني، تفكر علمي در علوم پايه، مديريت نظام سالمت و مطالعات ميان رشته

   .دو مرحله انفرادي و گروهي برگزار گرديد
معرفي  جويان علوم پزشكيهفتمين المپياد علمي دانشدانشگاه براي شركت در  56نفر دانشجو از  605
كمترين تعداد دانشجوي معرفي شده از طرف دانشگاه، سه نفر و بيشترين تعداد دانشجوي معرفي . شدند

ها،  يك از حيطه پزشكي در هيچ دانشكده علوم/دانشگاه 6. باشد شده از طرف دانشگاه، دوازده نفر مي
نفر سرپرست، دانشجويان  62در اين دوره . بودند  دانشجويي براي شركت در المپياد علمي، معرفي نكرده

  .كردند پزشكي را همراهي مي علوم
  

  هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشورها و موضوعات  حيطه

 عنوان محور حيطه

 هاي ماژور پزشكي عمومي حيطه استدالل باليني

 Aging تفكر علمي در علوم پايه

 مديريت نظام سالمت
  عملكرد نظام سالمت ارزيابي

Performance Evaluation of Health system 

 فلسفه پزشكي مطالعات ميان رشته اي سالمت
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  هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي رساني اطالع )سايتوب (صفحه اينترنتي 
اولين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي و در آستانه برگزاري دومين المپياد علمي،  پس از برگزاري

  : پزشكي كشور به آدرس سايت اطالع رساني دبيرخانه المپيادهاي علمي دانشجويان علوم
 http://medolympiad.behdasht.gov.ir   

اندازي  عه صفحه اينترنتي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راهدر زير مجمو
رسانيِ  در هر دوره از برگزاري المپيادهاي علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، مطالب سايت اطالع. شد

  . گردد المپياد علمي روزآمد شده و اطالعات آن تكميل مي
ادهاي علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، در حال حاضر هاي مختلف صفحه اينترنتي المپي بخش

  :عبارتند از
لمپياد، كتابچه، شوراي هاي ا نامه آزمون ، شيوههاي، اخبار، برگزيدگان مفاهيم و تعاريف، اركان، حيطه

  . باشد آوري اطالعات مي هاي جمع ، پرسش و پاسخ، سئواالت رايج و فرمها عالي و كميته
الذكر، مطالب به تفكيك هر يك از المپيادهاي علمي  هاي فوق ك از بخشهاي هر ي در زيرصفحه

  . پزشكي كه تا كنون برگزار شده، درج گرديده است دانشجويان علوم
ها، اخبار و مطالب مورد نياز  اطالعيه ه اصلي نيز همواره آخرينهمچنين عالوه بر بخش اخبار، در صفح

كننده و سرپرستان آنها در  رساني به دانشجويان شركت العدرخصوص المپياد در حال برگزاري، براي اط
  . باشد صفحه اصلي سايت قابل دسترسي مي

 آدرس بهداشت وزارت در كشور پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد واحد با ارتباط جهتهمچنين 
  .اعالم گرديد   medicalolympiad@behdasht.gov.ir ايميل

     
پزشكي خانه المپيادهاي علمي دانشجويان علومسايت اطالع رساني دبيري از وبتصوير  
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  تاالر گفتمان براي ايجاد كانال ارتباطي قبل از آزمون براي دانشجويان
  

دانشجويان علوم پزشكي فرصت بي نظيري براي گردهم آمدن دانشجويان نخبه سراسركشور است و المپياد 
صـورت فرصـتي جهـت افـزايش      باخـت تلقـي شـود، بـه     -عنوان يك رقابت بـرد   هبايست بيش از آنكه ب مي

. هاي نخبگان درآيد هاي آنها و تشكيل شبكه ارتباط بين اين دانشجويان مستعد و استفاده از پتانسيل برقراري
براي ايجاد كانال ارتباطي قبـل از آزمـون   تاالر گفتمان، در هفتمين المپياد علمي همانند المپياد علمي ششم، 

و تبادالت علمي در خصوص در قالب يك وب سايت با هدف ايجاد بستري جهت تعامل بيشتر دانشجويان 
  .شده در حيطه هاي مختلف المپياد ايجادگرديد تخصصي مشخص اتموضوع

  آدرس تاالر گفتمان هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي

http://www.olympiadstu.com 
  

دانشگاهها در خصوص ابعاد مختلف  ساير با دانشجويان دانشجو اين تاالر محل مناسبي جهت تبادل تجربه
كمك به بهبود برگزاري المپياد در دانشجويان براي  المپياد و انعكاس نظراتهاي  ات و حيطهموضوع

   .باشد ميمباحث علمي 
 :عبارتند ازبرخي از قابليت هاي اين سامانه 

  موضوعايجاد  )1

 موضوعات مطرح شده به پاسخ )2

 گذاري فايلاشتراك  )3

 پنل اختصاصي كاربر )4

 تقويم رويدادها )5

  هاي مجازي ارائه كنفرانس )6
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  ها جلسات علمي و اجرايي جهت هماهنگي برگزاري المپياد به تفكيك كميته
  

هفتمين المپياد علمي كشور، جلسات متعدد در به منظور برگزاري با كيفيت باال و هماهنگي برگزاري 
  .المپياد علمي برگزار گرديدسطوح مختلف اركان 

  
  جدول تعداد جلسات برگزار شده سطوح مختلف اركان هفتمين المپياد علمي

  
  تعداد جلسات  اركان المپياد

  1  شوراي سياستگزاري

كميته علمي به 
  ها تفكيك حيطه

  5  استدالل باليني

  5  پايه تفكر علمي در علوم

  6  مديريت نظام سالمت

  5  فلسفه پزشكي

  1  كميته فني

  20  كميته اجرايي

  
  

   
06/1394/ 22 –جلسه كميته فني هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي   
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 ها طراحي سئواالت و داوري آزمون 

 

نفر از اعضاي هيأت علمي كه در  56هاي مرحله انفرادي و گروهي توسط  طراحي سئواالت آزمون
  . باشند، انجام گرديد نظر مي حيطه مربوطه صاحب تجربه، برجسته و صاحب

نظر  نفر از اعضاي هيأت علمي كه در حيطه مربوطه برجسته و صاحب 57ها نيز توسط  داوري آزمون
  . باشند، انجام گرديد مي
 

  

  
هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي - فضاي قرنطينه تصحيح اوراق       
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  1394شهريور  –برنامه كلي برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي 
  

  برنامه  تاريخ  روز

  خوابگاهها به اعزام – ها تيم ورود  21/06/1394  جمعه

  انفرادي آزمون  21/06/1394  شنبه

  انفرادي آزمون  22/06/1394  يكشنبه

  انفرادي آزمون نتايج اعالم  23/06/1394  دوشنبه

  گروهي آزمون  24/06/1394  شنبه سه

  25/06/1394  چهارشنبه
   گروهي آزمون

  جوائز اهداي و نتايج اعالم با همراه اختتاميه مراسمو 
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 انفرادي مرحله هاي برگزاري آزمون

در چهار حيطه  هاي مرحله انفرادي حاضر بوده و در جلسه آزموندانشگاه  56از نفر دانشجو  588
 اي سالمت استدالل باليني، تفكر علمي در علوم پايه، مديريت نظام سالمت و مطالعات ميان رشته

به  در دو روز متوالي ،1394و يكم شهريور ماه  صبح روز شنبه بيست 9از ساعت ، )فلسفه پزشكي(
   . رقابت با يكديگر پرداختند

با ، ماه شهريور 22و  21صبح و عصر روزهاي  ،بالينياستدالل آزمون انفرادي حيطه چهار جلسه 
  .برگزار شد علوم پزشكي دانشگاه 50از دانشجو  149شركت 

با  ،شهريور ماه 21، صبح و عصر روز پايه تفكر علمي در علومدو جلسه آزمون انفرادي حيطه 
  .دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد 51دانشجو از  143شركت 

با  ،شهريور ماه 22و  21صبح و عصر روزهاي ، مديريت نظام سالمتچهار جلسه آزمون انفرادي 
  .دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد 51از دانشجو  145شركت 

 151با شركت  ،شهريور ماه 22و  21، صبح روزهاي فلسفه پزشكيدو جلسه آزمون انفرادي 
  .دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد 51از دانشجو 

  

  
 21/06/1394و 22هاي رازي  مركز هماييش –آزمون انفرادي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي    
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 مرحله انفرادي  هاي نتايج آزمون  
 .اعالم شد به شرح زيرهاي مرحله انفرادي، استخراج و  شهريور ماه نتايج آزمون 23روز دوشنبه 

  

  )بر حسب حروف الفبا(ها  به تفكيك حيطه هاي راه يافته به مرحله گروهي اسامي تيمجدول 

  فلسفه پزشكي  مديريت نظام سالمت  پايه علومتفكر علمي در   استدالل باليني

  اصفهان .1
  بابل .2
  تبريز .3
  تهران .4
  شاهد .5
  شهيدبهشتي .6
  شيراز .7
  مشهد .8

  اصفهان .1
  تبريز .2
  تهران .3
  شهيدبهشتي .4
  شهيد صدوقي يزد .5
  مشهد .6

  اصفهان .1
  البرز .2
  ايران .3
  بابل .4
  تهران .5
  جندي شاپور اهواز .6
  شهيدبهشتي .7
  شاهرود .8
  كرمان .9

  اروميه.1
  اراك.2
  تهران.3
  تبريز.4
  شيراز.5
  شهيدبهشتي.6
  گلستان.7
  مشهد.8
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  هاي مرحله گروهي برگزاري آزمون
  

  روند برگزاري آزمون گروهي حيطه استدالل باليني

تيم اول دانشگاهي، بر حسب امتياز ميانگين اعضاي تيم آن دانشگاه  8پس از اعالم نتايج مرحله انفرادي، 
 24در اين آزمون كه عصر روز . براي شركت در مرحله تيمي آزمون حيطه استدالل باليني، انتخاب شدند

منتخب با هم   د، هشت تيمپزشكي ايران برگزار ش هاي باليني دانشگاه علوم شهريور در محل مركز مهارت
ها مورد ارزيابي  گيري باليني تيم رقابت نمودند و توانايي استدالل و حل مسأله گروهي و قضاوت و تصميم

  . داوران قرار گرفت

در هر ايستگاه، هر تيم با يك بيمارنما يا سناريوي يك بيمار مواجه . بود OSCEآزمون شامل پنج ايستگاه 
در . هاي استاندارد قرار گرفت ليست گام هر تيم مورد ارزيابي داوران براساس چكشدند و رويكرد گام به 

بندي تيم ها بر اساس آن انجام شده و  ايستگاه براي هر تيم محاسبه شده و رتبه 5نهايت، مجموع امتيازات 
  .هاي برتر معرفي شدند تيم

  
  روند برگزاري آزمون گروهي حيطه تفكر علمي در علوم پايه

تيم دانشگاهي اول، بر حسب امتياز ميانگين سه نفر عضو تيم آن  6پس از اعالم نتايج مرحله انفرادي، 
در مرحله تيمي، تالش شد كه دانشجويان در . دانشگاه، براي مرحله تيمي آزمون المپياد انتخاب شدند

  . تر به طراحي يك مطالعه بپردازند شرايطي واقعي
در قسمت كتبي . در علوم پايه، در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار شد آزمون گروهي حيطه تفكر علمي

ساعت در قرنطينه  7شهريور ماه برگزار شد، دانشجويان به مدت حدود  24شنبه  سهكه صبح و عصر روز 
قرار گرفتند و افراد هر تيم به كمك يكديگر و با استفاده از رايانه و اينترنتي كه در اختيارشان قرار گرفت، 

 Research(ر رابطه با موضوعي كه به آنها اعالم شد، بايد به نوشتن پيش نويس يك طرح تحقيقاتي د

Proposal) (هايي كه توسط دانشجويان بازديد مي  در طول اين مدت، سايت. پرداختند مي) پروپوزال
هاي  به پست گرديد و دانشجويان به هيچ وجه حق ورود شد، توسط افرادي مستقردر اتاق سرور، كنترل مي

الكترونيك و اتاقهاي چت را نداشتند و اصوالً هر نوع برقراري ارتباط با افراد خارج از مجموعه آزمون 
شد به  هايي كه در هر پروپوزال بايد نوشته مي در شروع اين مرحله، قسمت. مرحله تيمي ممنوع گرديد

بيان مسئله، مروري بر منابع اطالع دانشجويان رسيد و شامل عنوان انگليسي و فارسي، خالصه، 
)Literature Review(با توجه به زماني . يا فرضيات، روش اجرا، جدول متغيرها و منابع بود/، اهداف و

ها مفصل نوشته شوند و از فرمت  كه دانشجويان در اختيار داشتند، اعالم شد كه الزم نيست پروپوزال
هاي  اده گرديد و حدود حجم هر كدام از قسمتاستاندارد يك دانشگاه براي نوشتن پروپوزال استف
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همچنين به اطالع دانشجويان رسانده شد كه ايده طرح . پروپوزال در فرمت ارائه شده، اعالم گرديد
صورت تكراري بودن، تيم مربوطه از ادامه رقابت  تحقيقاتي نوشته شده به هيچ وجه نبايد تكراري باشد و در

ده شد كه در صورت كپي برداري براي نوشتن بيان مسئله نيز از امتياز تيم ضمناً تذكر دا. باز خواهد ماند
ها را  دهنده، كار تصحيح پروپوزال سپس اعضاي تيم امتياز. مربوطه به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد

ها  روپوزالمعيارهايي كه براي امتيازدهي به پ. نام بود ها كامالً بي در اين قسمت نيز پروپوزال. شروع نمودند
بودن و تكراري نبودن عنوان پروپوزال، ارزشمند بودن از  نو: در نظر گرفته شدند، شامل مواردي همچون

مروري "لحاظ علمي، طراحي هوشمندانه، مستند بودن و داراي روال منطقي بودن بيان مسئله، وجود بخش 
يا فرضيات واضح، روش /اهداف و كه به خوبي نشان دهنده جايگاه مطالعه پيشنهادي باشد، "بر منابعي

گذاري  يا فرضيات پروپوزال باشد، رفرنس/هاي الزم را دارا باشد و متناسب با اهداف و اجرايي كه حداقل
مناسب در متن و وجود جدول متغيرها و قسمت منابع در انتهاي پروپوزال، قابل انجام بودن مطالعه و در 

ذكر است كه دانشجويان در اين مرحله نبايد كمبود امكانات، الزم به . نهايت رعايت اصول اخالقي، بود
گرفتند اما الزم بود كه تحقيق پيشنهادي توسط آنان قابل انجام باشد و به  وسايل و بودجه را در نظر مي

عنوان مثال داراي آزمايشي نباشد كه در هيچ يك از مراكز تحقيقاتي دنيا قابل انجام نباشد يا تأمين حجم 
همچنين . باشد) حتي در بهترين مراكز تحقيقاتي دنيا(شنهادي توسط آنان غيرممكن يا بسيار مشكل نمونه پي

الزم به ذكر است كه معيارهاي دقيق امتيازدهي براي اين قسمت نيز، توسط تيم طراحي آزمون قبل از 
نامه آزمون،  هاي شركت كننده رسيد و با معيارهاي ذكر شده در شيوه شروع مرحله تيمي به اطالع تيم

  . قدري متفاوت بود
شهريورماه، قسمت شفاهي مرحله تيمي و ارائه  25ها و در روز  پس از اتمام كار تصحيح پروپوزال

در اين قسمت، اگر فردي از افراد امتياز دهنده در استخدام . هاي مربوطه برگزار گرديد پروپوزال توسط تيم
در اين مرحله نيز . وپوزال توسط آن تيم، نبايد نمره مي داددانشگاه مربوط به يك تيم بود، به ارائه پر

معيارهايي نظير ميزان تسلط علمي اعضاي تيم بر پروپوزال ارائه شده، توانايي آنان در پاسخ به سئواالت 
هايي كه احياناً در نسخه كتبي پروپوزال وجود دارد، گويا بودن  مطرح شده و رفع ابهام از ابهام

PowerPoint اده شده براي ارائه پروپوزال و نحوه ارائه در نظر گرفته شد اما در اين مورد نيز استف
هاي  معيارهاي دقيق امتيازدهي، توسط تيم طراحي آزمون المپياد، پس از اتمام قسمت كتبي به اطالع تيم

  . شركت كننده رسيد كه با معيارهاي ذكر شده در شيوه نامه آزمون، كمي متفاوت بود
با هم ) درصد 30(و شفاهي ) درصد 70(امتيازهاي كسب شده توسط هر تيم در مراحل كتبي در نهايت 

  . هاي برتر المپياد به ترتيب اعالم شد جمع شده و اسامي تيم
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  روند برگزاري آزمون گروهي حيطه مديريت نظام سالمت
ميانگين امتيازات اعضاي تيم تيم اول دانشگاهي براساس  9نتايج مرحله آزمون انفرادي، بعد از اعالم 
 24مرحله آزمون گروهي حيطه مديريت نظام سالمت در سه جلسه صبح و عصر روز . انتخاب شدند

هاي شركت كننده درخواست شد در خصوص  از تيم. شهريور ماه برگزار شد 25شهريورماه و صبح روز 
ها و  ، تعيين شاخصبراي اجرا هاي ابالغي مقام معظم رهبري چارچوب مناسبي را سازي سياست اجرايي

به (پاسخ به سئواالت هر بخش، ارايه نتيجه : ها، عبارتند از معيارهاي امتيازدهي به تيم. پيشنهاد دهندارزيابي 
ها و  بندي تيم رتبه. كار گروهينحوه انجام و نهايتاً بازديد از  Powerpoint Presentation)صورت 

  .  شده توسط هر تيم، انجام گرديدنتايج بر اساس مجموع امتيازات كسب 
  

 

 06/1394/ 24هاي رازي   مركز هماييش –هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي   - گروهي    آزمون   



  145 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  روند برگزاري آزمون گروهي فلسفه پزشكي
ميانگين  هاي مرحله انفرادي و اعالم نتايج آن، هشت تيم اول دانشگاهي كه امتياز بعد از اتمام آزمون

 24آزمون گروهي فلسفه پزشكي صبح روز . اعضايش باالترين بوده به مرحله آزمون گروهي راه يافتند
در هر مباحثه ابتدا يك مسئلة فلسفي طرح . هاي منتخب انجام شد شهريور ماه به شكل مباحثه ميان تيم

ن مقرر ابتدا به بيان مواضع و در مباحثه در زما) به صورت دو به دو(هاي شركت كننده  گرديد و سپس تيم
داوران همه جريان مباحثه را . مقابل پرداختند  براهين خود پرداخته و سپس به تحليل مواضع و براهين تيم

  . آن را ارزيابي نمودند ليست استاندارد زير نظر داشتند و براساس چك
ها برگزار گرديد، در مرحله اول  جلسه مباحثه و در سه مرحله، به صورت دو به دو ميان تيم 7مباحثات طي 

چهار جلسه مباحثه ميان هشت تيم منتخب در چهار گروه كه هر گروه متشكل از دو تيم دانشگاهي بود 
برتر مرحله اول، در دو گروه كه هر گروه متشكل از دو تيم   در مرحله دوم، چهار تيم. گرديدبرگزار 

دانشگاهي بود، با يكديگر مباحثه نمودند و نهايتاً در مرحله سوم، دو تيم برتر مرحله دوم به مباحثه با 
سب نمود به عنوان رتبه اول در مرحله سوم، تيمي كه باالترين امتياز را در مباحثه هفتم ك. يكديگر پرداختند

هايي كه در مرحله قبل  براي تعيين رتبه سوم و چهارم تيمي، تيم. عنوان رتبه دوم تعيين شد و تيم دوم به
  .بندي شدند ، باالترين امتياز را داشتند، به ترتيب امتياز، رتبه)مباحثه پنجم و ششم(

  
 

  
  

   
 مباحثه

 هفتم

 تيم برتر 
 پنجممباحثه

 تيم برتر 
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 مباحثه
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 مباحثه
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 مباحثه
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 تيم برتر 
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 تيم برتر 
سوممباحثه  

 تيم برتر 
مباحثه 

 مباحثه

 پنجم
 تيم برتر 
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 تيم برتر 

دوممباحثه   
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 06/1394/ 24و 25هاي رازي  مركز هماييش –هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي   - هاي گروهي  آزمون    



  147 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  اعضاي هيأت علمي و ي برگزار شده براي آموزشهاي  هورها و د كارگاه
  در هفتمين المپياد علمي  دانشجويان شركت كننده

، در هفتمين المپياد علمي دانشجويان سالمتاي  مطالعات ميان رشته موضوع تعيين شده براي حيطه
كنفرانس علمي با توجه به جديد بودن مطالب موضوع فلسفه پزشكي، . بود "فلسفه پزشكي"پزشكي،  علوم

در . برگزار گرديد 1393اعضاي هيأت علمي، پانزدهم بهمن ماه سال  توجيه يكروزه فلسفة پزشكي با هدف
ي علوم پزشكي در محل وزارت ها دانشگاهاز اعضاي هيأت علمي  نفر 50اين كنفرانس علمي كه با حضور 

مباحث سپس فلسفه پزشكي تعريف شده و  ابتدا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار گرديد،
  . سالمت و بيماري، تشخيص و درمان، تفكر پزشكي و قضاوت باليني مورد بحث قرار گرفت

  

  
  
  

 11/1393/ 15وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   –كارگاه حيطه فلسفه ويژه اعضاي هيأت علمي 



 7th  National Medical Science Student Olympiad          148 صفحه

 

 

براي آشنايي بيشتر دانشجويان با مبحث فلسفه پزشكي كارگاه آموزشي در تاريخ سي و يك ارديبهشت با 
ازي برگزار هاي ر دانشكده علوم پزشكي در محل مركز همايش/حضور سه نفر دانشجو از هر دانشگاه

  . گرديد
هاي هفدهم و  ، كارگاه تكميلي دو روزه در تاريخارديبهشت 31 با توجه به استقبال دانشجويان از كارگاه

  . هاي رازي براي دانشجويان و سرپرستان آنها برگزار گرديد در محل مركز همايش1394هجدهم مرداد ماه 
دانشجويان علوم پزشكي، كارگاه فلسفه علم، براي المپياد علمي همزمان با برگزاري هفتمين همچنين 

شهريورماه در محل مركز همايش هاي رازي برگزار  25دانشجويان شركت كننده، صبح روز چهارشنبه 
  .گرديد

  

  
  
  

02/1394/ 31هاي رازي  مركز همايش –كارگاه حيطه فلسفه  ويژه دانشجويان



  149 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

كننده در حيطه  دانشجويان علوم پزشكي، براي دانشجويان شركتبرگزاري هفتمين المپياد علمي همزمان با 
محوريت آينده پژوهي در با  start up)نشست ( خالقانهپردازي  كارگاه ايده مديريت نظام سالمت،

آينده "پژوهشكده  با حمايت مالياين نشست . نفر از دانشجويان برگزار گرديد 145با حضور سالمت، 
هاي  يدهته شد تا ااز دانشجويان خواسبعد از ارايه درخصوص خالقيت،  و شدهبرگزار  "سالمتدر پژوهي 

 ششاز بين ايده هاي مطرح شده توسط دانشجويان، . وهي سالمت، مطرح نمايندخود را در زمينه آينده پژ
شد تا بر اساس نظرات درخواست و از دانشجويان راتي در خصوص تكميل آنها داده شد انتخاب و نظ ،ايده
همچنين براي . هاي مربوطه را تا آخر مهر ماه ارسال نمايند ه شده، ايده ها را كاملتر نموده و پروپوزالداد

جهت تكميل عنوان كار و قرارگرفتن در فرآيند تصويب  هاي مطرح شده هم بازخوردهايي تمام ايده
شده و حداقل سه پروپوزال بعد از اتمام مهلت تعيين شده، پروپوزال ها داوري . شدخواهد داده  پروپوزال

  . ، انتخاب خواهند شدو اجرا براي عملياتي شدن

  

  
 06/1394/ 23مركز همايش هاي رازي   –هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي   - كارگاه حيطه مديريت نظام سالمت   
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  هاي جانبي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي برنامه
  

  هاي آموزشي برگزار شده براي سرپرستان  كارگاهها و دوره
نفر سرپرست، دانشجويان را همراهي  62 ،در زمان برگزاري هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي

استفاده بهينه از وقت، دو كارگاه آموزشي براي سرپرستان دانشجويان، در طبقه هشتم براي  .كردند مي
شگاه علوم پزشكي ايران، برگزار گرديد كه با استقبال خوب سرپرستانِ دانشجويان كتابخانه مركزي دان

  . مواجه شد
برگزار گرديد،  "دانشجو و استاد روابط بهسازي"شهريور ماه، با عنوان  21كارگاه اول كه صبح روز شنبه 

مباحثي در خصوص ها و وظايف استاد و دانشجو را تشريح نمود و در ادامه  مدرس كارگاه ابتدا نقش
كنندگان گذاشته  رعايت نكات اخالقي و رفتاري در روابط استاد و دانشجو به بحث و تبادل نظر شركت

  .شد
  Plagiarism  ادبي سرقت"شهريور ماه با عنوان  22صبح روز يكشنبه  ،كارگاه دوم با حضور دو مدرس

ابتدا كليات مربوط به مبحث سرقت ادبي و . برگزار گرديد "آن افزارهاي تشخيص نرم با كار و چگونگي
. افزارهاي تشخيص سرقت ادبي معرفي شد اي از سايتها و نرم انواع سرقت ادبي مطرح شد و در ادامه نمونه

هايي در خصوص شناسايي مصاديق  سپس مصاديق سرقت ادبي مورد بحث قرار گرفت و در انتها تمرين
  . كنندگان، انجام شد شركتسرقت ادبي با همكاري 

  
هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، براي مسابقه جانبي  برگزاري

 دانشجويان شركت كننده در حيطه مديريت نظام سالمت 

  
ارايه " هاي جانبي هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، برگزاري مسابقه با عنوان از برنامه

كننده در حيطه مديريت نظام  براي دانشجويان شركت ")در حوزه درمان(ارزيابي طرح تحول سالمت مدل 
با مذاكرات انجام شده، مقرر گرديده كه . بود ،سسه ملي تحقيقات سالمت كشورؤمبا حمايت سالمت، 

ن دانشجويا هاي ارايه شده در قالب مسابقه باشد و به ، حامي مالي طرحسسه ملي تحقيقات سالمت كشورؤم
به پروپوزال پيشنهادي را در قالب چارچوب اعالمي براي مسابقه  تا شد  ، فرصت داده1394تا دهم مهرماه 
هاي ارسالي  پروپوزال. ، ارسال نمايند olympiad.management@gmail.com آدرس ايميل

موضوعي، جامع بودن و ديدن كليه ابعاد طرح تحول، مبتني بر شواهد بودن و  معيارهاي انسجامبراساس 
، براي اجرايي شدن هاي منتخب پروپوزال. ، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتكاربردي بودن و قابليت اجرا

 . ، قرار خواهد گرفتسسه ملي تحقيقات سالمت كشورؤمتحت حمايت مالي 

 
  

   



  151 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  هاي تفريحي  بازديد از مكان
و تا زمان اعالم هاي مرحله گروهي،  هاي مرحله انفرادي و آزمون فاصله زماني بين برگزاري آزمون در

تماشاي فيلم (مانند سينما آزادي  هاي بازديد از مكان هاي تفريحي شهر تهران، نتايج مرحله انفرادي، برنامه
يالد، مركز خريد كوروش و ، پارك طبيعت، پارك آب و آتش، دلفيناريوم برج م))ص( ...ا محمدرسول

ها  برنامهكننده و سرپرستان آنها كه عالقمند به شركت در اين  براي دانشجويان شركت پارك جمشيديه،
  .بودند، ترتيب داده شد

  

  
 1394شهريور ماه  25الي  21 –هفتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي   -هاي تفريحي  برنامه  
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در هفتمين المپياد علمي دانشجويان   شركتدانشجويان معرفي شده براي تعداد 
  و جنس به تفكيك حيطه پزشكي علوم

  

  حيطه
  كنندگان تعداد شركت

  جمع  زن  مرد

  149  77  72  باليني استدالل

  152  73  79  پايه علوم در علمي تفكر

  153  98  55  سالمت نظام مديريت

  151  73  78  پزشكي فلسفه

  605  321  284  جمع

  
  

  
  

    
 محل تحويل وسايل دانشجويان قبل از برگزاري آزمون



  153 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

 يي كه دانشجو معرفي شده ها تفكيك حيطه و ها دانشگاهتعداد دانشجويان معرفي شده از 

 علوم پايه مديريت فلسفه  استدالل باليني تعداد دانشجوي معرفي شده نام دانشگاه  رديف

      12 آزاد اسالمي  1

      12 اراك  2

      12 ارتش  3

        6 اردبيل  4
      12 اروميه  5

        6 اسفراين  6
      12 اصفهان  7

      11 البرز  8

      12 ايران  9

      12 ايالم  10

      12 بابل  11

       9 ...بقيه ا  12
      11 بم  13

      12 بوشهر  14

         3 بهبهان  15
      12 بيرجند  16

      12 تبريز  17

         6 تربت حيدريه  18
      12 تهران  19

      12 جندي شاپور اهواز  20

      12 جهرم  21

      12 جيرفت  22

      12 خراسان شمالي  23

         6 دزفول  24
      11 رفسنجان  25

      12 زابل  26

      12 زاهدان  27

      12 زنجان  28

       9 ساوه  29
      12 سبزوار  30

      12 سمنان  31

         9 شاهد  32
      12 شاهرود  33

      11 شهركرد  34

      12 شهيدبهشتي  35
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  ... ادامه ... 
 يي كه دانشجو معرفي شدهها تفكيك حيطه و ها دانشگاهتعداد دانشجويان معرفي شده از 

 علوم پايه مديريت فلسفه  استدالل باليني تعداد دانشجوي معرفي شده نام دانشگاه  رديف

      12 شهيد صدوقي يزد  36

      12 شيراز  37

      9 علوم بهزيستي  38

      12 فسا  39

      12 قزوين  40

      12 قم  41

      12 كاشان  42

      12 كردستان  43

      12 كرمان  44

      12 كرمانشاه  45

      12 گلستان  46

      12 گناباد  47

     9 گيالن  48

       9 لرستان  49

      12 مازندران  50

     9 مراغه  51

      12 مشهد  52

     3 نيشابور  53

      12 هرمزگان  54

      12 همدان  55

      12 ياسوج  56

 

 

 
   



  155 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  تعداد داوران به تفكيك حيطه و جنسيت
  جمع  زن  مرد  حيطه

  16  10  6  استدالل باليني

  7  2  5  پايه تفكر علمي در علوم

  22  1  21  مديريت نظام سالمت

  12  2  10  فلسفه پزشكي

  57  15  42  جمع

  
  
  

  تعداد داوران به تفكيك حيطه و جنسنمودار 
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  برگزيدگان
  علمي المپياد هفتمين

  كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان
  

  1394شهريور ماه 
  

  گروهي و فردي مرحله نهايي نتايج
   



  157 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
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  عمومي پزشكي ماژور هاي حيطه موضوع با باليني استدالل حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين

  

دانشكده /دانشگاه  خانوادگي نام  نام
  مدال  پزشكي علوم

  طال  هرمزگان  جهانمير  ارمغان

 طال  مشهد  درويش  افروز

 طال  تهران  شفيعيون  آرزو

 طال  كرمان  لشكري زاده  محمدمهدي

 طال  شيراز  حاصلي خانكهداني  سارا

 طال  شهيدبهشتي  زند  امين

  نقره  اصفهان  متين فر  مهديه

 نقره  اصفهان  ميرفصيحي  راحله السادات

 نقره  همدان  دبيريان  رضا

  برنز  اصفهان  حجتي  مرضيه

 برنز  بابل  ذوالفقاري  فرشته

 برنز  شيراز  محمدي  سيدسعيد

 برنز  كرمانشاه  فتحي  مرضيه

 برنز  تهران  وثوقي  فرديس

 



  159 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

با موضوع  استدالل بالينيحيطه  انفراديمرحله  كننده لوح تقديرنفرات دريافت اسامي 
  پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم هفتمين  هاي ماژور پزشكي عمومي حيطه

  دانشگاه علوم پزشكي نام و نام خانوادگي رديف دانشگاه علوم پزشكي نام و نام خانوادگي  رديف
 جندي شاپور اهواز عبدالحسن لفته اي  29 مشهد كيانوش شهركي  1

 شاهد زهرا ايماني  30 كاشان ژگان عمو علي    م  2

 سمنان سيد مصطفي پور حسيني   31 تبريز رضا پيري  3

 ارتش پيمان خزاعي  32 شاهرود نيلوفر احمديان شياده  4

 كرمان سعيد اسماعيليان  33 جهرم اميرحسين حيدر نژاد  5

 بابل مهدي مقصودي  34 تبريز سيد حامد غفاري  6

 ارتش 35اشكان كرمي  35 ايران سيما شيخ قمي  7

 سبزوار الهام ايزانلو  36 ايران سعيدرضا مشفقي  8

 كاشان اعظم مهر مزين  37 جهرم شعله خسروي  9

 اروميه سروين پاشاپور  38 شيراز مهسا كهندل شيرازي  10

 يزدشهيد صدوقي  گلناز محمدزاده  39 ايالم وحيد حاتمي  11

 كردستان سعيد شيرواني  40 اراك فرزانه فوالدي طرقي  12

 ايالم هادي تيموري  41 شهيد صدوقي يزد علي محمد فالح تفتي  13

 ياسوج سجاد جهانگيري  42 شاهد فرزانه شجاع شفيعي  14

 تبريز رامين فرج پورملكي  43 قم مريم رفيعي  15

 فسا سيد محمد موسوي  44 كاشان سميه زماني فرد  16

 گناباد آرين امين زاده واحدي  45 شهيد بهشتي ياسمن كتابي  17

 هرمزگان حميده دوزنده  46 مشهد عماد الدين حسينجاني  18

 اراك  هرمين مكريان   47 گلستان امينه كشيري  19

 زاهدان محمدرضا پوران فر  48 شاهد حانيه خيري دوست لنگرودي  20

 مازندران اصغر عالميانعلي   49 شهيد بهشتي محمود لطفي نيا  21

 زنجان آرزو آرمين پور  50 تهران ريحانه اتحادي  22

 مازندران محمد رئيسيان   51 جندي شاپور اهواز شهاب الدين ستاري  23

 )عج... (بقيه ا صبا امامي  52 بابل آريا قاسمي  24

 رفسنجان  مينا چگيني  53 جندي شاپور اهواز تارا برات  25

 بوشهر سوسن احمدزاده  54 سمنان بافعلي دانشمند شعر  26

 فسا بابك سميعي زاده  55 بيرجند سيد عليرضا جوادي نيا  27

     آزاد اسالمي حسن لنگري  28
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  1394شهريور  - آزمون انفرادي -استدالل باليني حيطه توزيع نمرات
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  161 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

 هفتمين   Aging موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد

  

دانشكده / دانشگاه  خانوادگي نام  نام
  مدال  پزشكي علوم

  طال مشهد قدسي  حميدرضا

  طال شهيد صدوقي يزد نظري  ارسالن

  طال شهيد صدوقي يزد ذوالفقاري  محمد

  طال تهران شعباني  مهسيما

  طال بيرجند ربيعي  نويد

  طال شهيد بهشتي گلكار پروين  محسن

  طال تبريز تلسچيان تبريزي  نگار

  نقره  شيراز  فرهمند نيا  محمد

  نقره  شهيد بهشتي  طاهريان  رضا

  نقره  مشهد  طوسيان شانديز  حوريه

  نقره  تبريز  فرشباف  سعيده

  نقره  مشهد  شاهرخي  يحيي

  نقره  تهران  خرمالي  معين

  نقره  جندي شاپور اهواز  بختياري  محمد

  برنز  اصفهان  شاه مرادي  مجيد

  برنز  شهيد صدوقي يزد  روزبه  مهرداد

  برنز  دانشگاه آزاد اسالمي  حاتمي  نازآفرين

  برنز  اروميه  بابايي  شادي

  برنز  شهركرد  صباغي والشاني  جمال

  برنز  تبريز  بوته ساز حكم آبادي  سحر

  برنز  كرمان  خدادادي  زهرا

  برنز  كرمانشاه  سنجري نيا  نازنين

  برنز  ايران  رحمان زاده  رضا
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با  تفكر علمي در علوم پايهحيطه  انفراديمرحله  نفرات دريافت كننده لوح تقديراسامي 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علوم هفتمين   Agingموضوع 

  
  دانشگاه علوم پزشكي نام و نام خانوادگي رديف

 گيالن شادي سلمرودي  1

 قم شاهين افتخاري  2

 مازندران سياوش رحيمي  3

 اصفهان علي عزيزي  4

 اصفهان عيشيعليرضا  5

 تهران محمود خدادادگي  6

 گلستان سيدمحسن حسيني نژاد  7

 گيالن زهيرنيرومند  8

 گيالن سما نوروزي  9

 زاهدان مهران پناهي  10

 ايران ويدا تاجيك نيا  11

 شهركرد احسان ضيايي  12

 زاهدان زهرا آدينه  13

 ارتش محمد علي مومني  14

 اروميه ندا معلمي  15

 جهرم رحمانيانفاطمه  16

 شاهرود مينا دولت زاده  17

 آزاد اسالمي الهام توسلي  18

 شهيد بهشتي اشكان سلطاني  19

 شهركرد بهنام روانبخش  20

 شيراز سينا كارده  21

 رفسنجان معين كاردوست  22

 گناباد مينا رحماندوست  23

 زنجان امير حسين حيدري  24

 اراك عرفان رضايي صفا  25

  

  
   



  163 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  1394شهريور  -  آزمون انفرادي -علوم پايهحيطه تفكر علمي در توزيع نمرات 
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با موضوع ارزيابي عملكرد نظام  نظام سالمتمديريت حيطه  انفرادياسامي نفرات برتر مرحله 
المپياد علمي  هفتمين   Performance Evaluation of Health systemسالمت 

  )به ترتيب رتبه(پزشكي سراسر كشور  دانشجويان علوم
  

  مدال  پزشكي دانشكده علوم/دانشگاه  خانوادگي نام  نام

  طال  شاهرود  كالنتري  مهسا

  طال  اصفهان  قاسمي  نيما

  طال  شهيدبهشتي  كريميان راد  عماد

  طال  بابل  كرد علي وندي  فاطمه

  طال  تهران  چيوايي  داريوش

  طال  بوشهر  دهقان آزاد  فاطمه

  نقره  خراسان شمالي  رحيمي  جميله

  نقره  ايران  حاجي زاده  زهرا

  نقره  مازندران  اصغري  فاطمه

  نقره  اصفهان  رئيسي  محمدرضا

  نقره  البرز  مشاك  كيانا

  نقره  بابل  حكيمي نيا  سعيد

  برنز  شهيدصدوقي يزد  باغي يزدي  محمد

  برنز  شيراز  ميرزايي  اميد

  برنز  بيرجند  مودي  افسانه

  
    



  165 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

با موضوع  مديريت نظام سالمتحيطه  انفراديمرحله  نفرات دريافت كننده لوح تقديراسامي 
     Performance Evaluation of Health systemارزيابي عملكرد نظام سالمت 

  پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم هفتمين
  

  دانشگاه علوم پزشكي نام و نام خانوادگي رديف
 البرز فاطمه سادات پيروز  1

 تبريز فرشته فرهادي  2

 جندي شاپور اهواز فاطمه طهماسبي بلداجي  3

 ايران سيداميرسينا عالم زاده  4

 اصفهان نگار سادات نشاط  5

 كرمان نوروزيسعيد  6

 بم علي خضري  7

 شيراز نسرين ابوالحسن بيگي گله زن  8

 زاهدان علي جمشيدي  9

 گلستان حليمه كري  10

 زابل الهام شهركي  11

 سمنان پريسا خسروي  12

 ياسوج انيس نيك فطرت  13

 لرستان سهيال حسنوند  14

 كرمان كيانوش ايرانمنش  15

 شهركرد صدرا انصاري پور  16

 بيرجند نگار درويشي  17

 همدان مريم منصور  18

 قزوين سيما كيخاني  19

 كرمان فرشته خضري  20

 كردستان فرشيد مرادي  21

 شهيد بهشتي مهران عرب احمدي  22

 ايران سيده سمانه ميراسمعيلي  23

 رفسنجان ارش قنبرزادگان  24

 جهرم سيما خردمند  25

 اراك سمانه مسعودي  26

 جندي شاپور اهواز الله قراچه  27

 علوم بهزيستي و توانبخشي فاطمه قدبيگي  28

 آزاد اسالمي شادي عرفانيان  29

 قزوين هوشنگ شاهمرادي  30

 كاشان زينب محمد زاده  31

 تبريز مهديه نجفي  32

 گيالن شهين جوادپور  33
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1394شهريور  – آزمون انفرادي -نظام سالمت  مديريتحيطه توزيع نمرات   
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  167 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  پزشكي فلسفه موضوع با سالمت اي رشته ميان مطالعات حيطه انفرادي مرحله برتر نفرات اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين

  

دانشكده /دانشگاه  خانوادگي نام  نام
  مدال  پزشكي علوم

  طال تبريز حامدفر  هادي

 طال تهران موسوي بفرويي  سيدسجاد

 طال شهيدبهشتي شريفي  ميثم

 طال تهران رضايي سادياني  مجتبي

 طال شيراز ظاهرنسب  محمدمهدي

  نقره تبريز فروغي  پيمان

 نقره گلستان نوتج  عاطفه

 نقره شيراز بهمن زادگان جهرمي  محمدحسين

 نقره مشهد لياقت  امير رضا

  برنز اصفهان زنگنه  علي

 برنز تهران ميرزايي  محمدحسين

 برنز قزوين حيدري  فرزانه
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حيطه مطالعات ميان رشته اي سالمت با  انفراديمرحله  نفرات دريافت كننده لوح تقديراسامي 
  پزشكي سراسر كشور  المپياد علمي دانشجويان علوم هفتمين  فلسفه پزشكيموضوع 

  دانشگاه علوم پزشكي  نام و نام خانوادگي رديف دانشگاه علوم پزشكي نام و نام خانوادگي  رديف
 آزاد اسالمي صفورا صادقي  39 كرمان عاطفه هادوي  1

 آزاد اسالمي فرهاد هنرور  40 اراك كيانا بابادي   2

 نيشابور نجمه سادات زارعيان جهرمي  41 كاشان محمد كرمي  3

 زاهدان نسيبه سرگلزايي جوان   42 همدان وحيد غفاري  4

 شهركرد ناصر شيريان  43 زاهدان الهه ناز پارسي مود  5

 تبريز معصومه عباسي اصل  44 اروميه رها نازآور  6

 خراسان شمالي آرمان بهراد  45 شاهرود مهشيد مكاريان   7

 مشهد فرحناز روحاني  46 زنجان ويدا گروسي  8

 خراسان شمالي سيد ياسين نبوي  47 اراك افسانه پويا  9

 كاشان حميد رضا شجاعي فر  48 كرمان فيروزه خوردستان  10

 كردستان شاهين صارمي  49 كاشان سيد محمد مهدي مشتاقي  11

 بيرجند اميرحسين غالمي منظري  50 مشهد محمد سجاد ايمن  12

 فسا محمد سعيد غالمي  51 البرز محمدرضا منصوري  13

 بوشهر مهرناز ذاكرشهرك  52 ايران نوشين باج   14

 اراك محدثه احمدي بيدريغ  53 گلستان مونا رضاپوراصفهاني  15

 بابل سيده مهديه حسيني لرگاني  54 بابل زهرا اسمعيلي   16

 شاهد خشايار هنرآميزفهيم  55 مازندران سيد آريا كوثريان  17

 شهيد بهشتي محمد علي حاج ابراهيمي  56 شيراز حسين صابر  18

 شهركرد مهسا جمشيديان  57 اصفهان سجاد نوروزي  19

 بوشهر مريم آقاسي پور  58 اروميه مريم كريم افشارثاني  20

 هرمزگان بسطاميمحمد مهاجر   59 بيرجند امير نجفي  21

 زابل عاليه سرگزي  60 جندي شاپور اهواز پدرام نظري  22

 زابل نجمه اردوني اول  61 اروميه محمدفواد حاتمي  23

 اصفهان علي نجار نژاد  62 جندي شاپور اهواز ساناز طاهر پور  24

 نيشابور سيده بهاره موسوي  63 ايران سارا دهمرده   25

 آزاد اسالمي يزدان شفي خاني  64 زنجان سپهر گوهري  26

 جندي شاپور اهواز پژمان صالحي فرد  65 شهركرد پرتو هاللي  27

 علوم بهزيستي و توانبخشي عايشه علي يار  66 ياسوج زهرا جالل مقدم  28

 گلستان آرش رضايي  67 زنجان سعيد كيان  29

 البرز اميد طالب لو  68 بيرجند محمد نجفي  30

 مازندران رضا نصيري فرمي   69 زاهدان بهاره ذاكر هرفته  31

 خراسان شمالي نرگس وكيلي  70 زابل عليرضا سرگزي  32

 شهيد صدوقي يزد عبدالكريم حامدپور  71 كرمانشاه مسعود ملكي  33

 ايران تايماز بهادري  72 علوم بهزيستي و توانبخشي سيده زهره مرشدي  34

 سبزوار علي پاشايي  73 سمنان رضا پور علي  35

 فسا عباس شاهي  74 جهرم انيس سروستاني  36

 كرمانشاه  آرشام امجديان  75 شهيد بهشتي مهديه فهيمي  37

 اردبيل مريم خوشبخت  76 سمنان الناز سرخيل   38

  



  169 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  1394شهريور  - آزمون انفرادي - پزشكي توزيع نمرات فلسفه
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 ماژور هاي حيطه موضوع با باليني استدالل حيطه گروهي مرحله برتر نفراتدانشكده و /دانشگاه اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين  عمومي پزشكي

  

دانشكده /دانشگاه   رتبه
  مدال  نام خانوادگي  نام  پزشكي علوم

  مشهد  1

  درويش  افروز

  شهركي  كيانوش  طال

  حسينجاني  عمادالدين

  بابل  2

  ذوالفقاري  فرشته

  قاسمي  آريا  نقره

  مقصودي  مهدي

  شيراز  3

 حاصلي خانكهداني  سارا

  كهندل شيرازي  مهسا  برنز

  محمدي  سيدسعيد
    



  171 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

با موضوع ارزيابي  مديريت نظام سالمتحيطه  گروهينفرات برتر مرحله دانشكده و /دانشگاهاسامي 
المپياد  هفتمين   Performance Evaluation of Health systemعملكرد نظام سالمت 

  )به ترتيب رتبه(پزشكي سراسر كشور  علمي دانشجويان علوم
  

دانشكده /دانشگاه   رتبه
  مدال  نام خانوادگي  نام  پزشكي علوم

  ايران  1

 حاجي زاده  زهرا

 ميراسمعيلي  سيده سمانه  طال

 عالم زاده  سيد سينا

  شهيدبهشتي  2

 حاجي خاني  عليرضا

 كريميان راد  عماد  نقره

 عرب احمدي  مهران

  تهران  3

 چيوايي  داريوش

 پيري  سيد محمد  برنز

  كاشفي نژاد  شايان 
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 موضوع با پايه علوم در علمي تفكر حيطه گروهي مرحله برتر نفراتدانشكده و /دانشگاه اسامي
Aging   رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين(  

  

دانشكده /دانشگاه   رتبه
  مدال  نام خانوادگي  نام  پزشكي علوم

  تهران  1
  خدادادگي  دومحم

  طال
  خرمالي  معين

  شهيدبهشتي  2

  سلطاني  اشكان

  طاهريان  رضا  نقره

  گلكار پروين  محسن

  شهيدصدوقي يزد  3

  روزبه  مهرداد

  ذوالفقاري  محمد  برنز

  نظري  ارسالن

  
   



  173 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

 موضوع با سالمت اي رشته ميان مطالعات حيطه گروهي مرحله برتر نفرات دانشكده و/دانشگاه اسامي
  )رتبه ترتيب به( كشور سراسر پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد هفتمين  ،پزشكي فلسفه

  

دانشكده /دانشگاه   رتبه
  مدال  نام خانوادگي  نام  پزشكي علوم

  شيراز  1

  صابر  حسين

  زادگان جهرمي بهمن محمدحسين  طال

  ظاهرنسب محمدمهدي

  تبريز  2

  عباسي اصل  معصومه

  فروغي  پيمان   نقره

  حامدفر  هادي

شتر
م

وم
اً س

ك
  

  شهيدبهشتي  3

  فهيمي  مهديه

  ابراهيمي حاج  محمدعلي  برنز

  شريفي  ميثم

  گلستان  3

  نوتج  عاطفه

  رضاپور اصفهاني  مونا  برنز

  رضايي  آرش
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  175 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  
  

  
  

  ها پيوست
  

  
  مسئولين برگزاري 

  شش دوره المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
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  177 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  اولين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
  پزشكي سراسر كشور اولين المپياد علمي دانشجويان علوم

  )اصفهان دانشگاه علوم پزشكي(
  

  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم اولين ستادي مسئولين
  پزشكي آموزشدرمان و   وزارت بهداشت در

 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  اللهي بهرام عيندكتر 
  پزشكي آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزشمعاون 

  شوراي المپياد رئيسو 

  زاده حسنغالمرضا دكتر 
  ي وزارت متبوعآموزشمركز خدمات  رئيس

  دبير المپياد و 

  مهندس كيقباد طاهرنژاد
  مركز سنجش آموزش پزشكي  رئيس

  مسئول برگزاري آزمونو 

  حراست آزمون  عباسعلي پوربافراني

  مركزي المپياد  مسئول هماهنگي دبيرخانه  حسين افتخاري

  
  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم اولين برگزاري مسئولين

   اصفهاندر دانشگاه علوم پزشكي 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  دكتر شاهين شيراني
  اصفهانرئيس دانشگاه علوم پزشكي 

  رئيس المپياد و 

  دبير كميته علمي  دكتر پيمان اديبي

  دبير كميته فني  پروين پاساالردكتر 

  اجرايي اولين المپيادمسئول تيم   كرباسيمجتبي 

  جانشين دبير كميته علمي  همايون ناجي

  جانشين دبير كميته اجرايي  اكبر كالهدوزان
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  هاي المپياد مسئول هماهنگي  دكتر آرش حدادگر

  دبير كميته طرح سئوال حيطه استدالل باليني  دكتر عليرضا منجمي

  پايه در علومدبير كميته طرح سئوال حيطه تفكر علمي   دكتر عليرضا ماني

  دكتر فاطمه هادي زاده
گيري در مديريت  دبير كميته طرح سئوال حيطه استدالل و تصميم

  ها نظام سالمت و مسئول كارگاه

  مسئول برگزاري آزمون  شاه مرادي... ا رحمت

  مسئول كميته هماهنگي و پشتيباني  دكتر حسين اسماعيليان 

  مسئول كميته فرهنگي  سيد اميرحسين ميريان

  مسئول كميته رفاه  حسين اسماعيلي

  مسئول ارزشيابي و نظرسنجي المپياد  مهندس عادل زادهوش

  مسئول هماهنگي داوران  اكبر آقابابايي

  مسئول كارگاهها  سهيال شيردواني

  حراست آزمون  دكتر اميني

  حراست آزمون  نجارزاده



  179 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علومدومين 

  )دانشگاه علوم پزشكي شيراز( 
  

  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علومدومين  ستادي مسئولين
  پزشكي آموزشدرمان و   وزارت بهداشت در

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  علي محققيدكتر محمد
  پزشكي آموزشدرمان و  ،ي وزارت بهداشتآموزشمعاون 
  شوراي المپياد رئيس

  دكتر احمد جنيدي جعفري
  ي وزارت متبوعآموزشمركز خدمات  رئيس

  دبير المپياد در وزارتخانه

  رئيس ستاد مركزي المپياد در وزارت متبوع  حسين افتخاري

  
  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علومدومين  برگزاري مسئولين

  در دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  دكتر محمد هادي ايمانيه
  رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  علميرئيس المپياد 

  دكتر محمد باقر خسروي
  ي دانشگاه علوم پزشكي شيرازآموزشمعاون 
   دومين المپياد علمي رئيسنائب 

  دكتر جواد كجوري
  علوم پزشكي شيراز آموزشمدير مركز مطالعات و توسعه 

  دبير علمي دومين المپياد علمي 

  دكتر محمدرضا دهقاني
  علوم پزشكي شيراز آموزشمركز مطالعات و توسعه  قائم مقام

  دبير اجرايي دومين المپياد علمي

  دكتر ميترا اميني
  علوم پزشكي شيراز آموزشمعاون پژوهشي مركز مطالعات و توسعه 

  دبير هماهنگي دومين المپياد علمي 

  علوم پزشكي شيراز آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزشمعاون   بذرافكنليال 
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 مسئول برگزاري كارگاههاي دومين المپياد علمي

  دكتر علي صحرائيان
  معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  مسئول امور پشتيباني دومين المپياد علمي 

  دكتر حامد فصيحي نيا
  

  مسئول روابط عمومي دانشگاه
  مسئول روابط عمومي دومين المپياد علمي 

  دكتر كامبيز ايرجي
  مدير امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  مدير اجرايي دومين المپياد  

  فرهاد لطفي
  علوم پزشكي شيراز آموزشكارشناس ارشد مركز مطالعات و توسعه 

  مسئول برگزاري آزمون

  زهرا كريميان
  علوم پزشكي شيراز آموزشكارشناس ارشد مركز مطالعات و توسعه 

  مسئول وب سايت و تدوين كتاب دومين المپياد علمي 
  عضو كميته برگزاري آزمون

  دكتر محبوبه صابر
  علوم پزشكي شيراز آموزشكارشناس ارشد مركز مطالعات و توسعه 

  مسئول ارزشيابي و نظرسنجي از دومين المپياد علمي 

  فخرزاد مريم
  علوم پزشكي شيراز آموزشكارشناس مركز مطالعات و توسعه 
  مسئول دبيرخانه دومين المپياد علمي

  رحمت اله عربزاده
  علوم پزشكي شيراز آموزشمدير داخلي مركز مطالعات و توسعه 
  مسئول امور كامپيوتر دومين المپياد

  نهال اعرابي
  پزشكي شيرازعلوم  فناوري اطالعات دانشگاه كارشناس مركز

  كارشناس امور كامپيوتر و نرم افزار دومين المپياد 

  ناظر و مجري امور تغذيه دومين المپياد   مهندس مجيد خليقي

  مسئول اسكان   مهندس سيد مجتبي مير ابراهيمي

  مسئول تداركات   ابراهيم رعيت نژاد 

  مسئول حسابداري   عليرضا ترابي

  ه مسئول امور نقلي  حميد رضا ناصري

  
  



  181 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  سومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علومسومين 

  )دانشگاه علوم پزشكي تهران(
  

  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم سومين ستادي مسئولين
  پزشكي آموزشدرمان و   وزارت بهداشت در

  اعضاء سمت  نام و نام خانوادگي

  دكتر محمد علي محققي
 پزشكي آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزشمعاون 

  شوراي المپياد رئيس

  دكتر احمد جنيدي جعفري
 ي وزارت متبوع آموزشمركز خدمات  رئيس

  دبير المپياد در وزارتخانه 

  رئيس ستاد مركزي المپياد در وزارت متبوع  حسين افتخاري

  
  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم سومين برگزاري مسئولين

   تهراندر دانشگاه علوم پزشكي 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  دكتر باقر الريجاني
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

  علميرئيس سومين المپياد 

  دكتر حسين كشاورز
 بهداشتي درماني تهراني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات آموزشمعاون 

  سومين المپياد علمي  رئيسنائب 

دكتر سيد كامران سلطاني 
  عربشاهي

  دبير علمي سومين المپياد علمي 

  دبير اجرايي سومين المپياد علمي   دكتر ابراهيم كالنتر مهرجردي

  مسئول كميته آزمون  دكتر سيدجمال الدين شاه طاهري

  پشتيباني و ثبت ناممسئول كميته   دكتر بهنام يوسفي

  مسئول كميته داوران  دكتر محمد جليلي

  مسئول امور مالي  محمد اسماعيلي
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  مسئول كميته حراست المپياد  عباس حامديان

  مسئول كميته روابط عمومي و انتشارات  دكتر سيدمنصور گتميري

  مسئول هماهنگي ستاد  دكتر آنژيال عطايي

  ارزشيابيمسئول كميته   دكتر حسين سلمانزاده

  دكتر ژيال شجري
  دكتر مهديه معين الغربايي

  دكتر داوود نوروزي

 هاي علمي و نشست ها مسئول كميته كارگاه

  مسئول كميته روانپزشكي و اورژانس

  
   



  183 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  چهارمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
   پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علومچهارمين 

  )دانشگاه علوم پزشكي تبريز(
  

  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم چهارمين ستادي مسئولين
  پزشكي آموزشدرمان و   وزارت بهداشت در

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  علي محققيدكتر محمد
 پزشكي آموزشدرمان و  ،ي وزارت بهداشتآموزشمعاون 

  شوراي سياستگزاري المپياد علمي دانشجويي رئيس

  دكتر محمود قاضي خوانساري
 ي وزارت متبوعآموزشمركز خدمات  رئيس

  متبوع دبير المپياد در وزارت

  رئيس ستاد مركزي المپياد در وزارت متبوع  مهندس حسين افتخاري

  
  پزشكي  المپياد علمي دانشجويان علوم چهارمين برگزاري مسئولين

  تبريز دانشگاه علوم پزشكيدر 
  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

   دكتر عليرضا يعقوبي
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

  رئيس چهارمين المپياد 
 چهارمين المپياددبير علمي دكتر منوچهر خوش باطن

 دبير اجرايي چهارمين المپياد دكتر رضا دلجوان
 دبير هماهنگي المپياد عليزادهدكتر مهستي 

 رئيس دبيرخانه المپياد دكتر سوسن حسن زاده سلماسي
 معاون دبير اجرايي المپياد مهندس صالح حيدريان

 مسئول كميته اخالق پزشكي دكتر سعيد خامنه 
 مسئول كميته نظام سالمت  دكتر علي جنتي 

 مسئول كميته علوم باليني دكتر مجتبي ورشوچي
 مسئول كميته علوم پايه دكتر مرتضي قوجازاده
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  پنجمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علوم پنجمين

  )كرماندانشگاه علوم پزشكي (
  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم پنجمين گزاري اعضاي شوراي سياست

  سمت اعضاء  خانوادگي نام و نام

  شورا رئيس - بهداشت وزارت يآموزش معاون  اللهي عين بهرام دكتر

  متبوع وزارت فرهنگي  دانشجويي و پژوهشي معاونين  

  شورا دبير - يآموزش خدمات مركز رئيس  احمدي سليمان دكتر

  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس  ممتازمنش نادر دكتر

  متبوع وزارت پزشكي آموزش سنجش مركز رئيس  زاده حسن غالمرضا دكتر

  المپياد فني كميته دبير  حسيني محمدعلي دكتر

  المپياد علمي كميته دبير  هرندي فصيحي مجيد دكتر

  المپياد مركزي ستاد دبير  حسيني محمدعلي دكتر

 عربشاهي سلطاني كامران دكتر

 منجمي عليرضا دكتر

  يزداني شهرام دكتر

 و دبير پيشنهاد به ها دانشگاه علمي تهيأ اعضاي از نفر 3

  شورا ييدتأ

  
   



  185 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم پنجمين فني كميته

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  احمدي سليمان دكتر
  يآموزش خدمات مركز رئيس
  المپياد مركزي ستاد رئيس

  حسيني محمدعلي دكتر
  ها دانشگاه علمي تهيأ اعضاي از يكي
  فني كميته دبير

  المپياد علمي كميته دبير  هرندي فصيحي مجيد دكتر

  المپياد مركزي ستاد رئيس  حسيني محمدعلي دكتر

  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس  منش ممتاز نادر دكتر

 عربشاهي سلطاني كامران دكتر

 منجمي عليرضا دكتر

 يزداني شهرام دكتر

 پاساالرپروين  دكتر

 يغمايي مينو دكتر

 زاده زارع يداله دكتر 

  عشوريون وحيد دكتر

  اعضاي هيأت علمي
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  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم پنجمين اجرايي كميته

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  المپياد گزاري سياست شوراي دبير  احمدي سليمان دكتر

  متبوع وزارت يآموزش معاونت اجرايي معاون  اي افجه دكتر

  المپياد مركزي ستاد رئيس  حسيني محمدعلي دكتر

  مجري دانشگاه رئيس  صباحي عبدالرضا دكتر

  المپياد علمي كميته دبير  هرندي فصيحي مجيد دكتر

  افشار آقايي عباس دكتر
  المپياد اجرايي كميته دبير

  االختيار تام نماينده يا دانشگاه رئيس

  مجري دانشگاه حراست مدير  شكوهي ايرج دكتر

  يآموزش معاونت عمومي روابط مدير  اشراقيان

  مجري دانشگاه عمومي روابط مدير  ثمري مهندس
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  ششمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكيمسئولين برگزاري 
  پزشكي سراسر كشور المپياد علمي دانشجويان علوم ششمين

 )ايراندانشگاه علوم پزشكي (
  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم ششمين گزاري سياستاعضاي شوراي 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  ضيائي محسن امير سيد دكتر
  وزارت بهداشت يآموزش معاون

  شوراي سياستگزاري المپياد علمي رئيس 

  احمدي سليمان دكتر
  يآموزش خدمات مركز رئيس
  شوراي سياستگزاري المپياد علمي دبير

  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس  يزداني شهرام دكتر

  پزشكي آموزش سنجش مركز رئيس  پوركاظمي حسين محمد دكتر

  المپياد فني كميته دبير  حسيني علي محمد دكتر

  المپياد علمي كميته دبير  عربشاهي سلطاني كامران دكتر

 منجمي عليرضا دكتر

 يغمائي مينو دكتر

  زاده زارع يداله دكتر
  دانشگاه علمي هيات اعضاي از نفر سه
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  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم ششمين فني كميته
 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  احمدي سليمان دكتر
  المپياد مركزي ستاد رئيس
  يآموزش خدمات مركز رئيس

  فني كميته دبير  منجمي عليرضا دكتر

  المپياد علمي كميته دبير  عربشاهي سلطاني كامران دكتر

  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس  يزداني شهرام دكتر

 عشوريون وحيد دكتر

 گرجي ابوالقاسم حسن دكتر

 حسيني محمدعلي دكتر

 باطن خوش منوچهر دكتر

 پاساالر پروين دكتر

 دهنويه رضا دكتر

 رشيديان آرش دكتر

 شهابي شهرام دكتر

 چنگيز طاهره دكتر

 فردوسي مسعود دكتر

 اميني ميترا دكتر

 يغمائي مينو دكتر

  آذرپيرا نگار دكتر

  علمي تهيأ اعضاي

 
   



  189 صفحه          كشور پزشكي علوم دانشجويانعلمي  المپياد هفتمين
 

 

  پزشكي المپياد علمي دانشجويان علوم ششمين اجرائي كميته
 

  سمت اعضاء  نام و نام خانوادگي

  المپياد گزاري سياست شوراي دبير  احمدي سليمان دكتر

  وزارت يآموزش معاونت اجرائي معاون  گرجي ابوالقاسم حسن دكتر

  المپياد مركزي ستاد رئيس  حسيني علي محمد دكتر

  مجري دانشگاه رئيس  اسماعيلي مير جوادحاجي سيد دكتر

  المپياد علمي كميته دبير  عربشاهي سلطاني كامران دكتر

  المپياد اجرائي كميته دبير  تاجفر عباس مهندس

  مجري دانشگاه حراست مدير  تقوائي مهندس

  مجري دانشگاه عمومي روابط مدير  حديقي رامتين دكتر
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