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وارستگانالمپیاد کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشک� کارگروه



آشنایی با ساختار المپیاد
آشنایی با شش حیطه المپیاد
 مزایای قبول� در المپیاد
 نحوه مطالعه
معرف� منابع المپیاد
اقدامات دانشگاه برای دانشجویان المپیادی

آموزیمم� وبینارآن چه در این 



!چرا المپیاد؟
ر اقدامات و تحوالت مستمر دتغييرپزشک� و علـومو روزافزون علوم، خصوصا سريعهای پيشرفت

آمـوزشـوصخصبه تربيـتو تعلـيمبه بازنگری در اهداف غائ� نياز، بيماراننوتوان�تا پيشگيری
.اسـتسـاختهشدت مطرح بـهپزشک� را 

بر دانشجويانعلم� استعداد هایو پرورش هدايت، شناسايیرسالت دانشگاه های کشور برای 
ساله برای پرورش مهارت حل مبرنامه ایمتاسفانه دانشگاه های علوم پزشک� .نيستپوشيدهکس� 
ــع مواقــتربيشدر دانشــگاه ها در نت�ســوزشــآمدر واقع روش . در نظام سالمت ندارندتيم�و کار 
، تحليلو تجزيهرا در آنـانامـا، م� دهـدارائه دانشجويانرا به مفاهيماز اطالعات و وط�مخلــ

موثر و با يادگيریکه الزمه تفکر انتقادی بوده و منجر به نو ظهوربندی و سازمانده� دانش اولويت
.م� گذارد، به حال خود گشـتمعن� خواهد 



المپیاداهداف
ترویج تفکر خالق و انتقادی
�تشویق کار تیم
های بین رشته ایتقویت فعالیت
�تشویق تبادالت علم� بین دانشگاه
تالش جهت ارتقای توانمندی دانشجویان در نقد و حل مسائل نظام

سالمت کشور در جوی صمیم�، اخالق� و پر نشاط
های دانش� های علم� و توسعه حوزهتالش در جهت ده� به فعالیت

هاجدید در دانشگاه
علوم هایبسترسازی برای ارتقای آموزش و ارزیابی فراگیران در دانشگاه

پزشک�



شرایط شرکت در المپیاد

هاشگاهای دانکلیه دانشجویان مقاطع کارشناس�، کارشناس� ارشد و دکترای حرفه  /
گان�آموختهای علوم پزشک� سراسر کشور شاغل به تحصیل و یا دانش دانشکده

آزمون ( کشوری المپیاد هایآزمونکه تا تاریخ برگزاری اولین آزمون از مجموعه 
د، آنها گذشته باشالتحصیل�کمتر از شش ماه از فارغدر هر دوره) غربالگری 

.کنندبدون در نظر گرفتن معدل کل و سال تحصیل در المپیاد شرکتتوانندم�
 در �کارآفرین"و حیطه " علوم انسان� و سالمترشته ایمطالعات میان "در حیطه

و PhDدانشجویانعالوه بر دانشجویان فوق،" بستر دانشگاه های هزاره سوم
.هم م� توانند شرکت کنند)پزشک�، دندانپزشک� و داروسازی(دستیاران 



مزایای شرکت در المپیاد
اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به امضای وزیر یا معاون آموزش� محترم وزارت بهداشت برای 

منتخبین و مدال آوران کشوری

گاهو ویژه به منتخبین و مدال آوران کشوری از طرف ریاست محترم دانشاهدای جوایز نقدی ارزنده

عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروه� کشوری در دفتر استعدادهای درخشان

استفاده منتخبین و مدال آوران کشوری از مزایا و تسهیالت بنیاد مل� نخبگان

ل� طبق استفاده منتخبین و مدال آوران کشوری از تسهیالت ادامه تسهیل در مقاطع باالتر تحصی
آیین نامه های مربوطه

تحصیل همزمان مدال آوران المپیاد کشوری در دو رشته طبق آیین نامه استعداد درخشان



سخت� های المپیاد

رقابت دشوار با برترین دانشجویان کشور
�هستندبیشتر آن ها به زبان انگلیس/ مطالعه حجم قابل توجه� کتاب که بعض �.
 پایانترمتداخل مطالعه برای المپیاد با دروس دانشگاه و امتحانات
طوالن� بودن مسیر المپیاد و خستگ� و استهالک



حیطه های المپیاد

�استدالل بالین
تفکر علم� در علوم پایه
مطالعات میان رشته ای علوم انسان� و سالمت
مدیریت نظام سالمت
�آموزش پزشک
�در بستر دانشگاه های هزاره سومکارآفرین



سهمیه دانشگاه ها



مسیر المپیاد
 �همیه معرف� افراد برتر هر دانشگاه با توجه به س( غربالگری درون دانشگاه

)آن
 نفر1000ال� 500رقابت (مرحله اول انفرادی(
 �نفر برگزیده 90رقابت ( مرحله اول گروه(
مرحله دوم انفرادی
�مرحله دوم گروه



مسیر المپیاد

.مهم ترین مرحله، مرحله اول انفرادی است
.نمرات مرحله اول انفرادی بر مرحله گروه� هم تاثیر دارد

.مدال های انفرادی و گروه� مجزا هستند
.نمیتوان تنها در انفرادی یا تنها در گروه� شرکت کرد



2مرحله 
گروه�

2مرحله 
انفرادی

1مرحله 
انفرادی

1مرحله
گروه�

مراحل المپیاد پس از غربال درون دانشگاه�



خب هر توسط دانشگاه برگزار شده و افراد منت: مرحله غربالگری درون دانشگاه�
.حیطه توسط دانشگاه اعالم م� شوند

.  نفر برگزیده م� شوند90، تنها کنندگاناز بین تمام شرکت : مرحله اول انفرادی
!مابق� افراد با المپیاد خداحافظی م� کنند

(  نفره تقسیم م� شوند3نفر باق� مانده به گروه های 90آن : مرحله اول گروه�
ر شانس هم گروه� با بچه های هم دانشگاه� بیشت). تا 10تعداد گروه ها تقریبا 

.هر گروه یک سرپرست از دانشگاه قطب دارد. است
این مجموع. نمره مرحله اول انفرادی+ یا مقاله نوشته شود پروپوزالباید یک 

.ها نمره نهایی را تشکیل م� دهد
.تیم برتر انتخاب م� شوند10در انتهای این مرحله 

نمرات هر مرحله چگونه محاسبه م� شود؟



ً تیم برتر یا 10آن : مرحله دوم گروه� ند م� نویسپروپوزالدر زمان کم، مجددا
.یا مقاله مرحله قبل را ارائه م� دهند

:معیار نمره ده� در مرحله دوم گروه�
پروپوزالدرصد میزان تسلط همه اعضا به 25
درصد توانایی در پاسخ به سوال داوران25
پاورپوینتدرصد کیفیت 25
...)زبان بدن، فارس� یا انگلیس� ارائه دادن و ( درصد نحوه ارائه 25

نمرات هر مرحله چگونه محاسبه م� شود؟



مرحله دوم انفرادی% 60+ مرحله اول انفرادی % 40: نتیجه نهایی مرحله انفرادی

مرحله دوم گروه�% 70+ مرحله اول گروه� % 30: نتیجه نهایی مرحله گروه�

نمرات هر مرحله چگونه محاسبه م� شود؟



المپیاد در این مسیرکارگروهنقش 

فراهم کردن منابع المپیاد
رفراهم آوردن امکان شرکت دانشجویان در کالس ها و دوره های برت



در مسیر المپیاد از کجا کمک بگیریم؟
تجربیات افراد منتخب دوره های قبل
دوره های آموزش� و کالس های المپیاد
بهره گیری از اساتید و سرپرست تعیین شده



نحوه ثبت نام المپیاد در دانشگاه

 فعال در دسترس نیست( مراجعه به سایت دانشگاه(
 تلگرام�پیگیری اخبار از طریق کانالEDCدانشگاه و تکمیل فرم ثبت نام المپیاد



14موضوعات هر حیطه در دوره 

موضوع حیطه
-زنان-کودکان-داخل�(دروس اصل� پزشک�

)جراح� استدالل بالین�

سالمت روانمولکول�-ابعاد سلول� تفکر علم� در علوم پایه
تحلیل و نقد پژوهش های زیست پزشک� متمطالعات میان رشته ای علوم انسان� و سال

تعارض منافع در نظام سالمت مدیریت نظام سالمت
کلیات آموزش پزشک� آموزش پزشک�

مدیریت منابع در کسب و کار های دانش 
بنیان مکار آفرین� در بستر دانشگاه های هزاره سو



14تقویم المپیاد در دوره 
موضوع تاریخ

ارسال اسام� دانشجویان از سوی دانشگاه  1401اردیبهشت 17
ثبت نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشک� 1401اردیبهشت 21تا 19

آزمون مرحله اول انفرادی 1401خرداد 19
اعالم عنوان کار گروه�-اعالم نتایج مرحله اول 1401تیر 6

دریافت پروژه  1401مرداد 15
)انفرادی و گروه�(آزمون مرحله دوم  1401شهریور 



منابع تفکر علم� در علوم پایه

!ودشنم�در این حیطه طبق روال سال های گذشته منبع� معرف� 



منابع استدالل بالین�
وم� استدالل بالین�، چهار فیلد ماژور پزشک� عمموضوع المپیاد   در حیطه

ک� های معمول دوره پزشرفرنساست، بنابراین ) داخل�، اطفال، جراح�، زنان(
ت دقیقاً عموم� قابل استفاده م� باشد ول� این به معنای آن نیست که سواال

.طرح م� شودرفرنساز متن کتب 

ا شوید در صورت� که م� خواهید با مفاهیم استدالل بالین� و آزمونهای آن آشن
.مراجعه نماییدمنجم�استدالل بالین� نوشته دکتر علیرضا کتابم� توانید به



منابع مطالعات میان رشته ای



منابع مدیریت
:دو کتاب نیز به تازگ� اضافه شد

 �تضاد منافع و آینده پزشک
عل� اخوان –عباس وثوق مقدم : مترجمین

بهبهان�

 جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در
بخش دولت�

ویتنهاوارد : نویسنده
احمدآبادیمحمد آزادی : مترجم



منابع آموزش پزشک�
 A practical Guide for medical teacher/Harden/2021

 Basics in medical education/Zubair Amin/2009

 Understanding medical Education,Evidence,theory, and Practice/Tim Swanwick,Kirsty

Forrest,Bridget C. O’Brien/2021

 AMEE Guides

 96چاپ 7ویراست –سنجش و ارزشیابی دکتر سیف



کارآفرین�منابع 



کارآفرین�منابع 



آشنایی با هر حیطه



�داشتن سوال پژوهش
�داشتن آگاه� نسبت به چالش های روز جهان در علوم پزشک
 مقالهسرچآشنایی با روش تحقیق و پایگاه های داده و
روش طراح� مطالعه
�روحیه کار تیم� در مراحل گروه
�ترسیم نقشه های مفهوم

شک�عروق�،آلزایمر،پز -قلبیهای محیط�،چاق�،سرطان،بیماریآالینده های : موضوعات
شخص�،سالمندی،دیابت

حیطه تفکر علم�



حیطه تفکر علم�

برای چه کسان� مناسب است؟

کسان� که دنبال پرورش ذهن خالق هستند
دنبال تحقیق و پژوهش هستند
کسان� که م� خواهند همگام با علم جهان� حرکت کنند
کسان� که میخواهند چالش های روز را حل کنند



حیطه تفکر علم�

نیاز داریم؟هاییدر این حیطه چه مهارت 
�سطح خوبی از زبان انگلیس
آشنایی با اصول اولیه تحقیق و پژوهش
 آگاه� نسبت به علوم پایه

... )و ایمونولوژی،بیوشیم�،آناتوم�،فیزیولوژی،پاتوفیزیولوژی(



حیطه تفکر علم�

چگونه برای این حیطه آماده شویم؟
�مطالعه صحیح و اصول
 خواندن مقاالت با کیفیت و به روز
مدیریت زمان
 بررس� و حل سواالت سال های گذشته
�تقویت کار گروه
 پرزنتیشنتقویت ارائه دادن یا
کمک گرفتن از متخصصین و اساتید بنام کشور



 �ا مناسب را پیدشود،مقاالتباید در مورد موضوع� که هر ساله اعالم م
.را یاد گرفتترمینولوژیاطالعات آزمایشگاه� و . کرد
جود تفکر علم� باید استدالل قوی داشت چون منبع مشخص� ودرحیطه

.ندارد و فرد هر قدر بیشتر مقاله مطالعه کند، بهتر است

حیطه تفکر علم�



اریمیعن� برای حل یک مسئله نیاز به داشتن اطالعات از علوم گوناگون د  .
کرونامثال بحث واکسیناسیون 

چیست� پزشک�، علوم انسان� سالمت در : موضوعات دوره های اخیر
مصنوع� در پزشک�کرونا،هوشمواجهه با پاندم� 

حیطه مطالعات میان رشته ای



چه کسان� م� توانند در این حیطه موفق شوند؟
 ک� ، پژوهش و منتقدان به پزشسیاست،فلسفه،اخالقبه مندانعالقه

.مدرن

:حداقل های الزم برای این حیطه
�تسلط نسبی بر زبان انگلیس
داشتن مطالعات قبل� درباره فلسفه
 در حوزه علوم پزشک�فرادرس�مباحث
داشتن وقت کاف� برای مطالعه و فهم عمیق

حیطه مطالعات میان رشته ای



.تقریبا تنها حیطه ای که تمام افراد، وضعیت یکسان دارند

حیطه مطالعات میان رشته ای



حیطه استدالل بالین�
ال و استفاده از عالیم و شرح حاند،بافرض کنید یک بیمار را به بیمارستان آورده 

.تشخیص بیماری و درمان نظر داداطالعات،دربارهو تمام هیستوری
ه بالبته.استسوال شود،موردمنبع خاص� ندارد و هر آن چه در پزشک� بحث م� 

.صورت استدالل�
را هم ...)  و عفون�،نورولوژیقلب، (در عمل عالوه بر دروس ماژور باید دروس مینور 

.مطالعه کرد



حیطه استدالل بالین�

مطالعه بچه های غیر پزشک� چون وارد بالین نشدند و کتاب های پزشک� را عمدتا
.، شانس کم� برای مدال آوری در این حیطه دارنداندنکرده 



آموزش�،ارزیابیها و فنون آموزش، مدیریت نظام های آموزش�،روشتدوین برنامه 
دانشجویان، ارزیابی نظام های آموزش�

حیطه آموزش پزشک�



انتخاب واحد کنیم و درترمهر دانشجو،ابتدایآیا م� خواهیم صرفا به عنوان 
!!نمره ای کسب کنیم و تمام؟پایانترمکالس ها شرکت کنیم و در نهایت 

حیطه آموزش پزشک�



حیطه آموزش پزشک�

 ین که ا. آموزش� سوال دارندکوریکولومتعداد کم� از دانشجویان هستند که درباره
؟الزم بود در برنامه آموزش� م� بوددروس�چرا باید این درس را بخوانند یا چه 

چرا روش تدریس اساتید این گونه است؟
آیا ارزشیابی و نمره ده� اساتید به شیوه فعل�، نشان دهنده سطح علم� و

توانمندی دانشجو است؟
 ندرا مشخص م� کمُصلحتفاوت یک دانشجوی منفعل با دانشجوی مطالبه گر و.

ندی ارزشیابی استاد و دانشجو، آموزش مبتن� بر توانم:موضوعات سال های گذشته
E-Learningو طراح� نظام آموزش�، آموزش مجازی یا 



کارآفرین�حیطه 
.استنسبیزیکار آفرین� یعن� توانایی باال بردن و به ثمر رساندن یک کار و 

تاب آوری کسب و کار ها در برابر مشکالت: موضوع سال گذشته
نوع خدمات را به , به سرعت19-که به خاطر کوویدهاییمثال کسب و کار 

.  صورت آنالین تغییر دادند



کارآفرین�حیطه 
ی در این حیطه شروع و راه اندازی یک کسب و کار، روش تاسیس شرکت، شرکت ها

.را یاد م� گیریمBusiness planروش نوشتن دانش بنیان،

چرا در این حیطه شرکت کنیم؟
 یادگیری یک دانش جدید و مفید
افزایش خالقیت و انجام پروژه های میان رشته ای
 آشنا شدن با نحوه مذاکره
�انجام کار تیم



کارآفرین�حیطه 

ت اسحفظیاتهمچون سایر حیطه ها، مرحله اول انفرادی آزمون عمدتا مبتن� بر 
.و پس از این مرحله بیشتر آزمون تحلیل� و خالقانه خواهد شد



حیطه مدیریت

ضعف های مدیریت� به خصوص در دانشگاه های علوم پزشک�، وزارت خانه، 
.بیمارستان را با ارائه راه حل باید برطرف کرد

:پیش نیاز های این حیطه
آشنایی با مشکالت
 اثرگذارترارائه راه حل برتر و مقرون به صرفه تر و
اگر دید سیاس� و مدیریت� دارید، این حیطه مناسب شماست.



حیطه مدیریت
:حداقل های الزم برای ورود به این حیطه

زبان انگلیس� 
نابع م. منابع نسبت به سایر حیطه ها حجیم تر و شاید حوصله سر بر باشند

!!صفحه است 1200امسال حدود 
مدیریتترمینولوژیتسلط بر 

اب م� موضوعات متفاوت انتخکند،چونتغییر م� هرسالهمنابع حیطه مدیریت 
)ارآفرین�کبرعکس .(پس سواالت دوره های قبل� خیل� بدرد بخور نیستند. شوند



حیطه مدیریت

 برای بچه های رشتهHIT م� تواند جذاب باشد.
در آزمون مرحله دوم آن، فیلم پخش م� شود پس باید توانlistening  باالیی

.  داشت
با وجود تکثر و تعدد منابع، برخ� از کتاب ها با هم همپوشان� دارند.



انواع مدل های سواالت در المپیاد
concept mapمثل نقشه مفهوم� یا  . شیوه های مختلف� از سوال مطرح م� شود

 ،key feature با بیش از چهار گزینه و تشریح�تست�، مچ کردن و سواالت.



انواع مدل های سواالت در المپیاد



انواع مدل های سواالت در المپیاد



انواع مدل های سواالت در المپیاد



انگلیس� یا فارس� بودن سواالت

 از سواالت فارس� استنصف�در مرحله اول معموال نیم یا بیش از.
در مرحله دوم اکثر یا تمام سواالت انگلیس� است.



حرف آخر



موفق باشید



Any Questions 

https://t.me/SCMED_VIMS

دانشگاه  EDCکانال

@exwiseguy

https://t.me/SCMED_VIMS
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