
در نهایت توانایی تغییر داده ها و تحلیل نتایج مورد آزمون قرار 

 .خواهد گرفت

در بخش گروهی از دانشجویان خواسته می شود پروپوزالی در *

  .بنویسند ، مورد موضوع حیطه معرفی شده

آزمون در مرحله انفرادي که   حیطه مدیریت در نظام سالمت

به سنجش توانایی هاي تحلیل انتقادي،  ،دو روز به طول می انجامد

سپس به سنجش . حل مسئله و تصمیم بنیادي اختصاص دارد

  :شامل که می پردازندي بیشتر توانایی ها

مطالعه سریع، درك مطلب، (خالصه نویسی  -١

شناسایی موارد مهم، تحلیل منطقی و نگارش 

  .است )روان

 اشتباه یابی یک متن بر اساس متغیرهاي علمی -٢

، توانایی دانشجویان در استنباط مدیریتی -٣

  .ع مستندات و تغییر مطلبیتحلیل سر

 توانایی تصمیم گیري بر اساس نظرات متفاوت -۴

پس یک آزمون تحلیلی با سواالت مرحله به س -۵

  .مرحله ارائه می شود

  تعالی بسمھ

این جمع آوري اطالعات شامل مراحل شرح حال گیري، معاینه 

داده هاي جدید فرضیه هاي . فیزیکی و پاراکلینیک می باشد

رده و باعث تضعیف یا تقویت آنها می تشخیصی قبلی را ارزیابی ک

بر این اساس این آزمون در دو شکل انفرادي و گروهی . شوند

است که سواالت آن مجموعه اي از امتحانات بالینی عینی و 

در این آزمون ها توانایی هاي زیر . سناریوهاي بالینی می باشد

  سنجیده می شود؛

  .قابل اعتمادگرفتن شرح حال و بدست آوردن داده هاي   - 1

  .ساختن فرضیه هاي تشخیصی - 2

  .ارزیابی فرضیه هاي تشخیصی - 3

  .حل مسئله و تصمیم گیري - 4

این آزمون، استدالل علمی   تفکر علمی درعلوم پایه

ی که نقش مهمدر حوزه تحقیقات پایه زیست پزشکی، دانشجویان 

  .را می سنجددر توسعه توانمندي هاي طب دارد، 

  :ر حیطه علوم پایهبخش اول امتحان د

بررسی توانایی مرور متون علمی با محوریت خاص که هر سال ) 1

  .اعالم می گردد

  (Concept map) ارائه یک نقشه مفهومی) 2

بر اساس منابع ) فرضیه(پیدا کردن حداقل سه سوال بدون پاسخ ) 3

  .مقاالتی که به دانشجویان ارائه می شودو ارائه شده 

دانشجویان خواسته سپس فرضیاتی مشخص ارائه می شود و از ) 4

بین لیست متغیرهاي ارائه شده انتخاب  می شود متغیرهاي مهم را از

 .و روش اندازه گیریشان را بیان کنند

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور زیر نظر وزارت 

ساالنه برگزار 

دو در دانشجویان علوم پزشکی 

کشوري در دو بخش 

از هر در مرحله دانشگاهی 

که جهت شرکت در 

در ادامه 

. توضیحاتی در رابطه با چگونگی آزمون هر حیطه بیان شده است

امید داریم با مطالعه آن تا حدودي با نحوه برگزاري آزمون المپیاد 

پزشک است که در تمام 

مراحل از ارزیابی بیمار تا اقدامات تشخیصی و درمانی باید بر 

خطاهاي پزشکی را 

بطور کلی عملکرد تیم سالمت را بهبود می 

استدالل بالینی فقط مختص پزشکان نیست، بلکه هر عضو 

، اعم از پزشک، 

در هر . با استدالل بالینی سر و کار دارد

برخورد پزشک و بیمار، پزشک ابتدا با تعدادي سرنخ یا داده از 

این داده هاي اولیه باعث فعال شدن دانش 

ي تشخیصی در ذهنش 

سپس با هدایت این فرضیه ها و دانش قبلی، پزشک 

  "بسمه تعالی"

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور زیر نظر وزارت 

ساالنه برگزار  1388از سال  درمان و آموزش پزشکی، بهداشت

دانشجویان علوم پزشکی آزمون هاي المپیاد  ؛می گردد

کشوري در دو بخش مرحله در  مرحله دانشگاهی و کشوري؛ و

در مرحله دانشگاهی . می شود انفرادي و تیمی برگزار

که جهت شرکت در دانشگاه سه نفر در هر حیطه انتخاب شده 

در ادامه . آزمون کشوري به وزارت بهداشت معرفی می شوند

توضیحاتی در رابطه با چگونگی آزمون هر حیطه بیان شده است

امید داریم با مطالعه آن تا حدودي با نحوه برگزاري آزمون المپیاد 

  .علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آشنا شوید

پزشک است که در تمام روند تفکر یک  استدالل بالینی

مراحل از ارزیابی بیمار تا اقدامات تشخیصی و درمانی باید بر 

خطاهاي پزشکی را  این مهارت ها، ارتقا .اساس آن عمل کند

بطور کلی عملکرد تیم سالمت را بهبود می  و کاهش می دهد

استدالل بالینی فقط مختص پزشکان نیست، بلکه هر عضو  .بخشد

، اعم از پزشک، استبا بیمار  در ارتباطنوعی  از تیم سالمت که به

با استدالل بالینی سر و کار دارد... پرستار، دندانپزشک و 

برخورد پزشک و بیمار، پزشک ابتدا با تعدادي سرنخ یا داده از 

این داده هاي اولیه باعث فعال شدن دانش . بیمار مواجه می شود

ي تشخیصی در ذهنش می شود و اولین فرضیه ها  قبلی پزشک

سپس با هدایت این فرضیه ها و دانش قبلی، پزشک . نقش می بندد

 . شروع به جمع آوري اطالعات بیشتر از بیمار می کند



  

  واحد علوم پزشکی تهران              

  

  

  

  

  

  

  

 

  علمی المپیادآشنایی با 

  دانشجویان علوم پزشکی 

  

  دانشگاه آزاد اسالمی 

  تهرانعلوم پزشکی واحد 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  

  

  :تهیه و تنظیم

  پور جهرمی دکتر مهسا هادي

  فریبا حق نژاد

  آزاده صنعی

که هرسال در رابطه با کلیاتی علمی و مورد نیاز 

در المپیاد مطرح می شود و از سال سوم المپیاد به حیطه هاي سه 

شیوه آن در هر سال بیان می شود و بصورت 

بعنوان مثال در سال گذشته حیطه فلسفه 

امیدواریم این آشنایی اولیه راه شما را براي انتخاب و ثبت نام در 

هشتمین المپیاد که در سه موضوع اصلی زیر برگزار می گردد؛ 

  حیطه هاي ماژور پزشکی عمومی

  تارزیابی عملکرد نظام سالم

(Performance Evaluation of Health 

  

که هرسال در رابطه با کلیاتی علمی و مورد نیاز  حیطه نوآورانه

در المپیاد مطرح می شود و از سال سوم المپیاد به حیطه هاي سه 

شیوه آن در هر سال بیان می شود و بصورت . گانه افزوده شده است

بعنوان مثال در سال گذشته حیطه فلسفه . مدون قابل ارائه نیست

  .ارائه شده بود پزشکی و در دو سال قبل هنر در پزشکی

امیدواریم این آشنایی اولیه راه شما را براي انتخاب و ثبت نام در 

هشتمین المپیاد که در سه موضوع اصلی زیر برگزار می گردد؛ 

 .هموار نماید

حیطه هاي ماژور پزشکی عمومی: ستدالل بالینیا

 تفکر علمی در علوم پایه

ارزیابی عملکرد نظام سالم: مدیریت نظام سالمت

Performance Evaluation of Health 

System) 


