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 :مقدمه

ياز به بـازنگري نوتواني بيماران، نپيشرفتهاي سريع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکي و تغيير و تحوالت مستمر در اقدامات پيشگيري تا        

تواننـد بصـورت ادي است کـه بو تربيـت بخصـوص آمـوزش پزشکي را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آينده ايران نيازمند افردر اهداف غائي تعلـيم 

شجويان بـر کسـي هاي علمي دانخالقانه و گروهي به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاههاي کشور براي شناسايي، هدايت و پرورش استعداد

ارند؛ از يـ  رـرف ار بر عهده ددانشگاههاي علوم پزشکي به عنوان متوليان سالمت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدپوشيده نيست. به عالوه، 

م سـالمت و همسـو اي را براي رهبـري ناـابايستي نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سالمت را توليد کنند و از ررف ديگر، مديران شايسته

اي بـراي رنامـههاي اين ناام با جهت گيري کلي توسعه در کشور عرضه نمايند. متاسفانه دانشگاههاي علوم پزشـکي بيريسازي حرکتها و تصميم گ

ع مخلـــوري از ـــتر مواقـــپرورش مهارت حل مساله و کار تيمي در ناام سالمت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشـــگاهها در بيش

قـادي ظهور که الزمه تفکر انتدهـد، امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت بندي و سازماندهي دانش نودانشجويان ارائه ميارالعات و مفاهيم را به 

 گذارد. بوده و منجر به يادگيري موثر و با معني خواهد گشـت، به حال خود مي

اثير رت تيمـي جـزا ارزشـهاي آن باشـد. در مـورد تـحل مساله بصو اي کشوري است که مهارتيکي از روشهاي رفع اين نقيصه رراحي مسابقه      

يـاد اي در هلند در مورد تـاثير المپالمپيادهاي علمي بر افزايش مهارتهاي دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفي انجام شده است. مطالعه

نـه و کتابهايي در زمي ند و مقاالتها در تحصيالت دانشگاهي خود موفق بوده ارياضي در شکوفايي استعداد رياضي دانش آموزان، نشان داد که المپيادي

دهد ن مياين امر نشا شان کم  کرده بود.رياضي چاپ کرده اند. المپياد همچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آينده

 ي فرد کم  کند.اتواند به رشد فردي وحرفهکه شرکت در مسابقات علمي مي

اقدامات اوليه بـراي رراحـي  1385در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مطرح گرديد. از حدود سال  1379ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در سال 

 زي برگزار شده اسـت.مواي دانش آآن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم انديشي با حضور استادان، کارشناسان و دانشجويان حائز رتبه در المپياده

ت قـدرت تفکـر و ر لـزوم تقويـبـبا توجه به تفاهم به وجود آمده در ميان اکثر دانشگاهها و مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني 

 استدالل بين دانشجويان علوم پزشکي، هم اکنون بستر مناسبي براي برگزاري اين المپياد فراهم آمده است.

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 :رگزاری المپیاداهداف ب

هداف مشخص امايد، ولي نتواند شکافهاي متعددي از ناام آموزش علوم پزشکي را ترميم اگرچه برگزاري المپياد به صورت بالقوه مي     

 زير براي آن متصور است:

 ساله  20تالش در جهت جنبش نرم افزاري و رسيدن به چشم انداز  .1 

 شناسايي افراد مستعد علمي .2

 غيب و تشويق افراد مستعد علميتر .3

 جهت دهي به فعاليتهاي علمي فوق برنامه .4

 ايجاد روحيه و نشاط علمي .5

 تبادل فرهنگي بين دانشگاهي .6

 

 :ارزشهای حاکم بر المپیاد

هيجان  ووي صميمي هاي مختلف علوم پزشکي از دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور در جدر المپياد دانشجويي تيمها از رشته 

م  کند. کتواند به پيشرفت ناام سالمت کشور و يا علوم پزشکي در جهان پردازند که ميانگيز بصورت خالقانه به حل مسائلي مي

 بنابراين ارزشهاي زير در رراحي و اجراي المپياد حاکم خواهد بود:

  
 توجه به تفکر خالق و انتقادي .1

 توجه به اهداف ناام سالمت  .2

 کار تيميتشويق  .3

 ايتشويق فعاليتهاي بين رشته .4

 ايجاد ي  محيط شاد رقابتي .5

 قدرشناسي از عالمان و توجه به فرهنگ اسالمي .6

 حیطه های المپیاد

هدف عالي دانشگاههاي علوم پزشکي، تربيت نيروهايي است که در قالب تيم سالمت به حفظ و ارتقاي سالمت جامعه کم  کنند. حيطه 

در اين تيم هم افراد  .بر اساس مهارتهاي مختلفي است که از تيم سالمت در راستاي ارتقا و گسترش سالمت انتاار مي رود هاي المپياد



   

به توليد دانش مورد نياز مي پردازند)علوم پايه و باليني(، هم آن را به کار مي برند)تصميم گيري باليني(، و هم اجزاي مختلف ناام 

ظ و ارتقاي سالمت مردم مديريت مي کنند)مديريت ناام سالمت(. استدالل باليني، تفکر علمي در علوم پايه سالمت و جامعه را براي حف

که هر سال با موضوعات متنوعي مورد بررسي قرار  باشند مي المپياد اصلي حيطه سه سالمت ناام مديريت در گيري تصميم و استدالل و

  .خواهند گرفت

 

 مسئولین هر حیطه:اعضای کمیته  دهمین المیاد و 

 اعضاه 

 نام و نام خانوادگي اساتيد همکار سمت نام و نام خانوادگي مسئولين حيطه ها

  معاون آموزشي آقاي دکتر روستازاده

مدير مرکز توسعه و مسئول حيطه آموزش  خانم دکتر نجفي پور

 پزشکي

لي آقاي دکتر ع -سرکارخانم دکتر مصلي نژاد 

 دهقاني

 اساتيد حيطه علوم پايه مسئول کل حيطه ها  جناب آقاي حامدي

 قاي دکتر رئوفيا -خانم دکتر خارره دهقاني مسئول حيطه استدالل باليني خانم دکتر حق بين

اقاي دکتر  -اقاي حامدي -مفضلآقاي دکتر  مسئول حيطه علوم پايه آقاي دکتر جوشقاني

رکارخانم س -قاي دکتر عليپورا -هاشمي رير

 عرفانيان 

اقاي سهند  -آقاي دکتر نوروزي از دانشگاه تهران  مسئول حيطه فلسفه پزشکي ي تفويضيآقا

 گودرزي دانشجوي پزشکي جهرم

 ---- مسئول حيطه مديريت ناام سالمت آقاي دکتر کوهپيما

 

 



   

 

 

 

اعضای کمیته یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه 

 : 1397علوم پزشکی جهرم در سال

 1397دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال همین المپیاد علمی دانشجوییکمیته یازداعضای 

 سمت نام و نام خانوادگی سمت نام و نام خانوادگی

 مسئول حيطه استدالل باليني سرکارخانم دکتر زاهدی رياست دانشگاه جناب آقای دکتر رحمانیان

 مسئول حيطه کارآفريني جناب آقای دکتر موسوی معاون آموزشي  آقای دکتر روستازادهجناب 

و مسئول حيطه مدير مرکز توسعه  صدیقه نجفی پورخانم سرکار
 آموزش پزشکي

همکار حيطه عضو هيات علمي  جناب آقای دکتر علی پور
 تفکر علمي در علوم پايه

و مسئول  المپياد يازدهممسئول  جناب آقای حامدی
 حيطه تفکر علمي درعلوم پايه

همکار حيطه عضو هيات علمي   جناب آقای دکتر جوشقانی
 تفکر علمي در علوم پايه

مسئول حيطه مديريت ناام  جناب آقای دکتر کوهپیما
 سالمت

عضو هيات علمي همکار حيطه  جناب آقای دکتر دهقانی
 آموزش پزشکي

عضو همکار حيطه  جناب آقای تفویضی  humanitiesمسئول حيطه  سرکارخانم دکتر مصلی نژاد
humanities 

    رابط کميته المپياد خانم کرم زادهارسرک

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 شكی:وم پزاساتید همكار با مرکز مطالعات وتوسعه در المپیاد اول تا دهیمن المپیاد علمی دانشجویان عل

 سرکارخانم صديقه نجفي پور

 جناب آقاي دکتر اباذر روستازاده

 جناب آقاي دکتررحيم رئوفي

 سرکارخانم دکتر ليلي مصلي نژاد

 آقاي منصور تفويضي جناب

 جناب آقاي پژمان حامدي

 جناب آقاي دکتر وحيد کوه پيما

 سرکارخانم سعيده عرفانيان

 جناب آقاي ياسر ساريخاني 

 جناب آقاي دکترحاج لطف اله دژکام

 جناب آقاي دکتر محمدحسين مدبر

 سرکارخانم دکتر مرضيه حق بين

 سرکارخانم دکتر خارره دهقاني

 جوشقاني  جناب آقاي دکتر دانش

 جناب آقاي دکتر علي هقاني

 جناب آقاي دکتر ميرزاعلي مفضل

 جناب اقاي دکتر اکبرهاشمي رير 

 جناب اقاي دکتر محسن عليپور

 سرکارخانم دکتر افسانه رنجبر

 متينسرکارخانم دکترسارا 

 جناب آقاي دکتر اسماعيل رعيت دوست

 جناب آقاي دکتر عبدالعلي سپيدکار

 جناب آقاي دکتر محمد شجاعي

 جناب آقاي دکتر احسان رحمانيان

 جناب آقاي مهندس شاهسوني

 جناب آقاي سعيد سبحانيان

 جناب آقاي دکتر وحيدمقرب

 سرکارخانم دکترفريده مقرب

 سرکارخانم دکتر ترابي

 تر اقدس شادمهرسرکارخانم دک

 جناب آقاي دکتر اسدي

 جناب آقاي دکترمحمدحسن عابدي

 جناب آقاي دکتر حسن ضابطيان

 سرکارخانم يلداکاظمي

 جناب آقاي مهندس محسن رحمانيان

 جناب آقاي رسول بهارلو

 سرکارخانم دکتر شهال ظهيري

 سرکارخانم دکتر ريبه عزيزي



   

 جناب آقاي دکتر سيداسماعيل مناقب

 جناب آقاي دکترحجت اله کريمي

 جناب اقاي دکتر عليرضا يوسفي

 سرکارخانم دکتر مريم جاللي

 خري نياجناب آقاي دکتر ف

 سرکارخانم دکترسودابه صادقي

  

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی : شورای عالی و کمیته های المپیاد

ظيفه برگزاري يف گردد و وکي تعررت بهداشت، درمان و آموزش پزشبه مناور رراحي و اجراي مناسب اين المپياد، الزم است ساختار تعريف شده اي در وزا

 مناسب و مطلوب المپياد را برعهده گيرد. 

  : باالترين مرجع برگزاري المپياد است که وظيفه تدوين و تاييد سياستهاي کلي المپياد را برعهده دارد.شورای عالی

ه گانه المپياد ي  ز حيطه هاي ساباشد. هر ي  مشاورين علمي المپياد و هياتهاي رراحي سوال مي : باالترين مرجع علمي المپياد است و متشکل ازکمیته علمی

ي المپياد مسئول اين د. دبير علمواهد شخهيات رراحي سوال دارد. از استادان برجسته دانشگاههاي علوم پزشکي کشور به عنوان مشاورين علمي المپياد استفاده 

 ز استادان و صاحبناراناها ارسال و انشگاهناوين هر حيطه، ري نامه اي اين عناوين به همراه الگو و دستورالعمل رراحي سواالت به دکميته است. پس از تعيين ع

، راحي سواالترر حيطه براي گردد. مطابق با ميزان فعاليت اين استادان در هبرجسته آن دانشگاه جهت رراحي سواالت مناسب در قالب رراحي شده دعوت مي

 امتيازي از ماده هاي آيين نامه ارتقا لحاظ خواهد گرديد.

 

ي المپياد تشکيل از روح علم صيانت : متشکل از کارشناسان آموزشي و دبير علمي و دبيران هياتهاي ررح سوال المپياد است و به مناور حفاظت وکمیته فنی

 گردد.مي

 

ي در وزارت متبوع خدمات آموزش گردد. محل دبيرخانه المپياد مرکزشوراي عالي المپياد تشکيل مي : براي ايجاد هماهنگي و اجراي مصوباتدبیرخانه المپیاد

 .باشدمي

ست ضمن پيش ف اظدبيرخانه مو است. : مستقر در يکي از دانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور)دانشگاه مجري(کمیته اجرایی المپیاد

 نياز، المپياد را به نحو احسن زير نار کميته هاي علمي و فني اجرا کند.بيني و تامين اعتبار مورد 

 

http://www.medolympiad.org/site/Default_page.aspx?pid=87
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 المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشورموضوع دهمین 

  

 عنوان حیطه

 ماژور پزشکی عمومی استدالل بالینی

 سلول درمانی ایهتفکر علمی در علوم پ

 هاي نظام سالمتمدیریت هزینه مدیریت نظام سالمت

مطالعات میان رشته اي سالمت 

 )فلسفه پزشکی(

 چیستی پزشکی

 ارزشیابی استاد و دانشجو آموزش پزشکی

کارآفرینی در بستر دانشگاههاي 

 هزاره سوم

 از نوآوري تا کارآفرینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي
 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 دستور العمل اجرائي برگزاری آزمون مرحله انفرادی دهمین دوره 

 المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشکي کشور

 

 1397فروردین  31

 یلبسمه تعا

یه دست به منظور مشخص كردن شرح وظایف كلدستورالعمل این اه رجب و شعبان، ضمن تبریک سال جدید و اعیاد مبارک م

رپرستان گاهها و ستهیه شده است و رعایت مفاد آئین نامه براي كلیه همكاران اعم از نمایندگان دانش آزمون اندركاران اجرایي

 باشد.هاي امتحاني الزامي ميحوزه

 شاركتي امتحان مري ، تالش و عنایت كلیه عزیزاني كه در مسئولیتهاي خطیر اجراامید است با یاري خداوند متعال و با همكا

 باشیم . این مسابقه علمينمایند، شاهد برگزاري هر چه بهتر و موفق تر مي

خواهد   31/1/97جمعه صبح روز  9ساعت المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشكي كشور  آزمون مرحله انفرادي زمان برگزاري -1

 بود.

 شود.آوري ميو جمع گیردمينترچه سواالت پس از برگزاري آزمون در اختیار دانشجویان قرار دف -2

دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور خواهد بود. از آنجا كه دانشجویان  50هاي قبلي در رسانيهاي آزمون طبق اطالعمحل -3

د دقت شود ه این موراه علوم پزشكي دیگري آزمون دهند، لذا ببرخي دانشگاهها )نظیر دانشجویان دانشگاههاي آزاد( باید در دانشگ

 و اقدامات الزم در این خصوص انجام پذیرد.  

 



   

  

  مرکز مجری آزمونالف : وظایف 

هاي در اختیار دانشگاه 26/1/97هاي ورود به جلسه آزمون از طرف مركز سنجش آموزش پزشكي از روز یكشنبه فایل كارت -1

وزیع ها مسئول تگرفت و براي سرپرستان المپیاد هر دانشگاه از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. دانشگاهمحل آزمون قرار خواهد 

 باشند. ه آزمون به داوطلبان و الصاق عكس داوطلبان بر روي كارت ميهاي ورود به جلسكارت

هاي حوزه زارتخانه به دانشگاهز طریق سیستم محرمانه حراست وا 29/1/97شنبه سواالت، كه روز چهار فایلپس از دریافت  -2

م سته بندي سواالت اقدابنسبت به تكثیر و هماهنگي مسئولین آموزشي و حراست دانشگاهها گردد، با برگزاري آزمون ارسال مي

یر بایست سواالت را تكثاي امكان تكثیر سواالت را ندارد دانشگاه قطب آن منطقه آمایشي ميشود.  در صورتیكه به هر دلیلي حوزه

  گردد.نگهداري رسال نماید. سواالت بایستي در محل مناسب ها(  بصورت پلمپ شده احوزه) بندي و به آنو بسته

در اختیار  28/1/97شنبه لغایت سه 26/1/97ها از طریق مركز سنجش آموزش پزشكي طي روزهاي یكشنبه پاسخنامه -3

هاي برگزار كننده آزمون واقع در آن منطقه آمایشي ارسال تمام حوزه گیرد و از طریق دانشگاه قطب بههاي قطب قرار ميدانشگاه

ها بر عهده همین گیرد و مسئولیت بازگشت پاسخنامهها تنها در اختیار فرد معرفي شده توسط دانشگاه قرار ميگردد. پاسخنامهمي

ها به مركز سنجش نسبت به تحویل پاسخنامه ربایست در روزهاي فوق الذكفرد خواهد بود. نماینده معرفي شده توسط دانشگاه مي

 آموزش پزشكي مراجعه نماید. 

ن قبل از زما روز سالنهاي محل برگزاري امتحانات و یادآوري موارد الزم جهت رفع نواقص و كمبودهاي احتمالي یکبررسي  -4

 .انجام پذیردبرگزاري امتحان 

باز  ینده حراستو نماآموزشي دانشگاه و یا نماینده ایشان با حضور معاونت  پاكت سواالت در زمان شروع امتحان حتماً -5

 شود.

 وئي ، متنگردد و سپس نماینده دانشگاه ضمن خوش آمدگمجید آغاز مي ...جلسه امتحان با قرائت آیاتي از كالم ا -6

ه هنگام این فاصله ب ردقیقه قبل از آزمون براي داوطلبان قرائت نماید. توزیع پاسخنامه و دفترچه سواالت نیز د 15پیوست را 

 قرائت متن انجام گیرد.

گاه و دانشنماینده  با نظر دقیقه بعد از شروع  آزمون چنانچه داوطلبي با تاخیر به جلسه آزمون مراجعه كند ، 15تا حداكثر  -7

 حق شركت در جلسه آزمون را خواهد داشت.مركز قطب  نماینده موافقت

 . و دفترچه سواالت غائبین جمع آوري و به قرنطینه منتقل گردددقیقه بعد از شروع آزمون پاسخنامه ها  20 -8

ید ز خروج باپایاني حق خروج از جلسه آزمون را ندارند. داوطلبان  در ساعات مجا دقیقه 15 ان یک ساعت اول وداوطلب -9

 هند.تحویل دمراقب خود پس از كنترل صفحات آن دفترچه سواالت را به 



   

 

 

 وظفند كمالمده نماینده مركز مجري آزمون بوده و سایر نهادهاي اجرایي مرتبط حسن نظارت بر اجراي آزمون برعه -10

 همكاري را داشته باشند.

ز رمایند تا امسئولین محترم دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني درخواست شود ترتیبي اتخاذ فاز  -11

 ون( .اجراي آزمغیراز مسئولینه )ب شودجلوگیري  آزمون جداً مربوطه درجلسهاعضاء محترم هیات علمي دانشگاه حضور

 .ظارت دقیق در هنگام برگزاري امتحان و كنترل كلیه سالنهاي امتحانين -12

 در طول برگزاري آزمون، به هیچ عنوان سؤال علمي پاسخ داده نخواهد شد. -13

عالم پایاني ا وقت سخنامه،ضمن تذكر به داوطلبان در خصوص انتقال پاسخ ها به پا دقیقه قبل از پایان امتحان، 15 -14

در  كنند.ند را ترک گردد و از داوطلبان خواسته شود تا قبل از جمع آوري كامل پاسخنامه ها و شمارش آنها و اعالم آن صندلي خو

 هنگام ترک جلسه به همه داوطلبان تاكید شود برچسب صندلي خود را جهت پیگیریهاي بعدي به همراه خود ببرند.

شمارش و ت با حضور نمایندگان مركز، دانشگاه و حراسان امتحان، پاسخنامه ها جمع آوري شده پس از پایان زم  -15

 مركزبه  ولین فرصتابسته بندي و الک مهر شده و در  یبانتعداد آنها  كنترل گردد و پس از مرتب نمودن ، همراه با پاسخنامه غا

 منتقل و تحویل گردد.قطب 

ورت مه ها در حضور نمایندگان حراست و دانشگاه اسکن )تصویر( گرفته و به صتذکر: در کلیه دانشگاهها پاسخنا 

مون الك و مهر شده به نماینده دانشگاه تحویل داده شده و اصل پاسخنامه ها توسط نماینده به مرکز قطب مجری آز

 تحویل گردد.

 .گیردميندر اختیار داوطلبان قرار خاتمه جلسه آزمون دفترچه سواالت پس از  -15

ي از انجام امتحان، تعداد عنوان صورتجلسه اجرائي امتحان مي باشد كه الزم است شرح مختصره فرم هاي پیوست ب -16

نشگاه ، دامركز حاضرین و غائبین و همچنین مشخصات غائبین و پاسخنامه هاي دستي در این فرم درج شده و به امضاء نمایندگان

 و حراست برسد.

وق الذكر اء افراد فاص مي توان از صفحه پشت فرم نیز استفاده نموده و كلیه موارد مي بایست به امضدر ضمن براي ذكر موارد خ

 برسد.

 

 

 



   

 

 :وظیفه نماینده حراست:  ب

گردد ولي بصورت اعم، نظارت و كنترل اختیارات و وظائف نماینده حراست توسط دفتر مركزي حراست تعیین و ابالغ مي 

ستعالم اهار نظر، خواهد بود. غیر از موارد فوق الذكر در صورت بروز مشكل و اعالم هرگونه اظ حفاظتي امور با نماینده مذكور

  موضوع از ستاد مركزي برگزاري آزمون الزامي است.

 حوزه آزمون: : مسئولیت ها و وظایف حوزه معاونت آموزشي دانشگاهج

توسط  اقبین و رابطین و همكاران دیگر( به تفكیک وظایفت اجرایي ) مرأ، اعضاي هیزمونآالزم است یک هفته قبل از اجراي -1

ب یک نفر تعیین داوطل 40الي  20بسته به فضاي محل امتحان به ازاي هر  انمعاونت آموزشي دانشگاه تعیین گردد. تعداد مراقب

 گردد.

گي در كلیه مراحل هماهنروري است با حراست دانشگاه جهت تامین امنیت حوزه امتحاني و محل نگهداري سواالت امتحان ض-2

 الزم بعمل آید.

طلبین با متحان بایستي داراي كلیه امكانات الزم از قبیل نور مناسب، تهویه و سیستم صوتي باشد و صندلي داوامحل برگزاري -3

 ود.شصب ها ن يفاصله مناسب ) حداقل یک متر ( از یكدیگر قرار گیرد و شماره داوطلبي شركت كنندگان به ترتیب بر روي صندل

ي ردد غیر ضرور در حین برگزاري آزمون جلوگیرتداوطلب چیده نشود.از هر گونه براي هاي پر تردد به هیچ وجه صندلي در محل

 شود.

 اه تكثیر مناسب هم در آن محل قرار گیرد.ده و یک دستگآماده ش محل نگهداري سواالت قبالً-4

وز برگزاري رماره داوطلبي در مكان هاي مناسب نصب گردیده و  در برگزاري آزمون بر اساس ش تابلوهاي راهنماي محل-5

 آزمون تعدادي از كاركنان جهت راهنمایي داوطلبان در مبادي ورودي محل هاي برگزاري آزمون قرار گیرند.

 دد. فاده بهینه از زمان توصیه مي شود پاسخنامه هاي داوطلبان در زمان مناسب بازگشایي و تفكیک گربه منظور است-6

  .رقهدد افراد متفبه منظور جلوگیري از ترو همه دست اندركاران حوزه آزمون صدور كارت شناسائي براي رابطین و مراقبین  -7

 باز شود. آزموندقیقه قبل از اجراي  45درب هاي ورودي سالن هاي امتحاني حدود  -8

یا  وداراي كارت دانشجوئي ه بر كارت ورود به جلسه ، وهنگام ورود به جلسه عالالزم است كلیه دانشجویان شركت كننده  -9

 به سینه خود نصب نمایند.كارت ورود به جلسه را بوده و در زمان برگزاري امتحان ملي كارت 

 .مفاد آئین نامه شرایط شركت دانشجویان به اطالع كلیه دانشجویان رسانده شود-10

 ارک پذیرایي از داوطلبان اقدام الزم بعمل آید.هت تدبایستي با توجه به طوالني بودن زمان امتحان ج -11



   

 

شود تمهیدات الزم ها نیز حضور خواهند داشت، توصیه ميها داوطلباني از سایر دانشگاهینكه در برخي از حوزهابا توجه به  -12

 جهت تهیه امكانات و محل استراحت این داوطلبان نیز اندیشیده شود. 

ظر علمي خدشه ، ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از ن 1384اسالمي  مطابق مصوبه مجلس شوراي -13

حرومیت و ار موجب مدار سازد و یا استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكي و دستگاههاي حافظه د

 سال بعد خواهد شد. 10تا ابطال قبولي در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون هاي آتي 

 دم وجود تلفن همراه قبل از ورود به سالن هاي امتحان.ع -14

 صب دستگاه بلوكر در فواصل مناسب در سالن هاي امتحان.ن -15

 ي آزمون.ضور یک دستگاه آمبوالنس مجهز اورژانس و پرسنل مربوطه در حوزهح-16

 گیرد.مينشجویان قرار داندفترچه سواالت پس از برگزاري امتحان در اختیار -17

ود، لذا با توجه به اینکه در حیطه تفکر علمي در علوم پایه تعدادی از صفحات سؤال باید بصورت رنگي چاپ ش-18

  دستگاه چاپگر رنگي برای تکثیر سؤاالت در نظر گرفته شود.

 تذکر مهم:

ر به قطب های مجری آزمون ضروری در راستای واگذاری امر آزمون المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشکي کشو

است تمامي مفاد دستورالعمل برگزاری آزمون ابالغي معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع، توسط حوزه های 

 برگزاری آزمون، تحت نظارت قطب های مجری آزمون به طور دقیق و کامل اجرا شود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 راهنماي آزمون استدالل بالینی

 دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور

 مي باشد. script concordance  ,CRP  , Puzzle  ,KF آزمون استدالل بالیني شامل چهار نوع سئوال

 در نظر گرفته شده است. 13صبح الي 9ساعت از ساعت  4مدت زمان كل آزمون 

ر دفترچه و پایان یابد همچنین هر چها 13و رأس ساعت صبح شروع شده  9لطفاً ترتیبي اتخاذ نماییدكه آزمون رأس ساعت 

 چهار پاسخنامه همزمان دراختیار دانشجویان قرارگیرد.

 رد.صبح ( پذیرایي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت گی 11تا  30/10در بین آزمون )بین ساعت 

سایر  المانع است لیکن آوردن لپ تاپ و موبایل و( توسط دانشجویان بفارسي و انگلیسيبه همراه داشتن کتابهای )

 وسایل الکترونیکي ممنوع مي باشد.

 راهنماي آزمون آموزش پزشکی

 دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور

 و  MCQ  Key Feature ,اي از سواالت، با فرمت آزمون آموزش پزشكي شامل سه نوع سوال  به صورت مجموعه

Extended Matching گیرد.در یک دفترچه طراحي شده است و تصحیح آزمون به صورت ماشیني )كامپیوتري( صورت مي 

( ، مدت Extended Matchingسوال  22و  Key Feature سوال MCQ  33 ,سوال  15سوال )  70براي پاسخگویي به   

 در نظر گرفته شده است. 12صبح الي 30/9دقیقه از ساعت  150ساعت ونیم یعني 2زمان 

ک دفترچه و یپایان یابد.  همچنین  12صبح شروع شده و رأس ساعت   30/9لطفاً ترتیبي اتخاذ نماییدكه آزمون رأس ساعت 

 پاسخنامه مربوطه همزمان دراختیار دانشجویان قرارگیرد.

 د.یرصبح ( پذیرایي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت گ 11تا  30/10در بین آزمون )بین ساعت 

سط ضمنا به همراه داشتن هر گونه کتاب  فارسي یا انگلیسي،  لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل الکترونیکي تو 

 دانشجویان ممنوع است.



   

 

 راهنماي آزمون فلسفه پزشکی

 دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور

 باشد.سوال و یک پاسخنامه مي آزمون دانش فلسفي شامل یک دفترچه

 در نظر گرفته شده است. 30/11صبح الي  9دقیقه از ساعت  150زمان كل آزمون  مدت

فترچه سواالت و پایان یابد. همچنین د 30/11صبح شروع شده و رأس ساعت  9لطفاً ترتیبي اتخاذ نمایید كه آزمون رأس ساعت 

 پاسخنامه همزمان دراختیار دانشجویان قرارگیرد.

 رد.صبح ( پذیرایي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت گی 11تا  30/10در بین آزمون )بین ساعت 

 نوعمم(، آوردن لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل الکترونیکي فارسي و انگلیسيبه همراه داشتن کتابها و جزوات )

 باشد.مي

 راهنماي آزمون تفکر علمی در علوم پایه .

 شوردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی ک

پاسخنامه  1ل( و سوا 50دفترچه سوال )حاوي  1مرحله اول آزمون انفرادي حیطه تفكر علمي در علوم پایه  )غربالگري(  شامل 

 و ... است.   MCQ ،KF، script concordanceمي باشد. این آزمون شامل طیفي از سواالت نظیر 

 ( در نظر گرفته شده است.12اليصبح  9:30دقیقه )از ساعت  30ساعت و  2مدت زمان كل آزمون  

ترچه سواالت و همچنین دفپایان یابد.  12صبح شروع شده و رأس ساعت  9:30لطفاً ترتیبي اتخاذ نمایید كه آزمون رأس ساعت 

 پاسخنامه همزمان دراختیار دانشجویان قرارگیرد.

 د.ا برگزاري امتحان صورت گیرصبح( پذیرایي درمحل امتحان و همزمان ب 11تا  10:30در بین آزمون )بین ساعت 

نیکي به همراه داشتن دیکشنری توسط دانشجویان بالمانع است لیکن آوردن لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل الکترو

 ممنوع مي باشد.

 



   

 

ود، توجه: با توجه به اینکه در حیطه تفکر علمي در علوم پایه تعدادی از صفحات سؤال باید بصورت رنگي چاپ ش

 اپگر رنگي برای تکثیر سؤاالت در نظر گرفته شود.لذا دستگاه چ

 راهنماي آزمون مدیریت نظام سالمت

 دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور

  MCQ, script concordance , Puzzle , KFمدیریت نظام سالمت شامل چهار نوع سوالمرحله اول آزمون انفرادي حیطه 

 مي باشد.

كه  . لطفا ترتیبي اتخاذ نماییددر نظر گرفته شده است 30/12صبح الي  9از ساعت  ساعت5/3مدت زمان کل آزمون 

 همزمانه پایان یا بد و همچنین هر چهار دفترچه و چهار پاسخنام  30/12صبح شروع شده و راس ساعت  9آزمون راس ساعت 

 در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

 یرد.یرایي در محل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت گصبح ( پذ 11تا 30/10در بین آزمون ) بین ساعت 

 به همراه داشتن هر گونه جزوه، کتاب، لپ تاپ و موبایل و سایر وسایل الکترونیکي ممنوع مي باشد.

 راهنماي آزمون حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههاي هزاره سوم

 دهمین المپیاد علمی د انشجویان علوم پزشکی کشور

 سوم )غربالگري( شامل  هزاره دانشگاههاي بستر در له اول آزمون انفرادي حیطه كارآفرینيمرح

 ون شامل طیفي از سواالت نظیرباشد. این آزمپاسخنامه مي 1سوال( و  42)حاوي دفترچه سوال  1

MCQ ،KF، script concordance   زیابي شخصیت و ... است. همچنین با توجه به ضرورت سنجش قابلیت آزمون در ار

و  گه سواالتكارآفرینانه متقاضیان، در انتهاي آزمون، پرسشنامه سنجش شخصیت كارآفرینانه نیز به دانشجویان در قالب بر

هیچگونه  پاسخنامه جداگانه داده شده و پس از تكمیل، پاسخنامه ها گردآوري خواهد شد. بدیهي است نمره این پرسشنامه

خواهد  ن استفادهد داشت و اطالعات حاصل از آن صرفاً به منظور پژوهش براي ارزیابي كیفي آزموارتباطي با نمره آزمون نخواه

 شد.

 



   

 

ر نظر گرفته د( 12:30صبح الي  9:30)از ساعت  ساعت 3مدت زمان كل آزمون با احتساب زمان الزم براي تكمیل پرسشنامه،  

 شده است. 

دفترچه  همچنینپایان یابد.  30:12صبح شروع شده و رأس ساعت  30:9لطفاً ترتیبي اتخاذ نمایید كه آزمون رأس ساعت 

و  پرسشنامه سنجش شخصیت کارآفرینانهسواالت و پاسخنامه همزمان دراختیار دانشجویان قرارگیرد. توصیه مي شود 

 در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 11پاسخنامه آن، ساعت 

 د.ایي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت گیرصبح( پذیر 11تا  10:30در بین آزمون )بین ساعت 

 باشد.به همراه داشتن کتاب، جزوه، لپ تاپ، تبلت و سایر وسایل الکترونیکي در جلسه آزمون ممنوع مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی یاز و حیطه هاي موضوع

 سراسر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی وزارت  آدرس سایت کشوري

 بهداشت،درمان و آموزش پزشکی :

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 «96کمیته المپیاد درسال کارگاه هاي برگزار شده توسط»

مدت  تعداد گروه هدف

 زمان

تعداد  تاریخ کارگاه اهداف کارگاه

 کارگاه

 ردیف عنوان کارگاه

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

آشنایی دانشجویان با انواع روشهای  2  15

 -مطالعه و مطالعه صحیح و اصولی

نحوه درس خواندن و روش مطالعه در 

 علوم پایه

  .1 مهارتهای مطالعه 1 11/02/1396

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

45 

 
 

3 

 
 

افزایش توان نگارش طرح های 

 تحقیقاتی و آموزشی 

1/8/96-1/11/96-

13/08/96 

  .2 سیپروپوزال نوی 6

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

آشنایی دانشجویان با آئین نامه های  2 20

استعداد درخشان و نیازسنجی و تغییر 

 در آئین نامه داخلی

 کارگاه هم اندیشی 2 26/09/96
 

3.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

- 1/08/1396 یافتن مقاالت مرتبط 2 15

01/09/96-

20/9/96-21/8/96 

  .4 رفتهجستجوی پیش 4

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

و  NOTE END 05/10/1396آشنایی با نرم افزار 2 15

18/9/96-

20/8/96-30/8/96 

4 END NOTE 5.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

چگونگی یافتن مقاالت و ارکان و  2 20

 اجزای مقاله

 ارکان مقاله  1 12/10/1396
 

6.  

دانشجویان استعدادهای 

 یاددرخشان و المپ

آشنایی دانشجویان با انواع سواالت  2 30

بالینی و سناریو نویسی و آمادگی جهت 

 برگزاری المپیادعلمی

 کارگاه استدالل بالینی 2 1/9/96-1/11/96
 

7.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان و المپیاد

آشنایی دانشجویان با کلید واژه های   4 40

آموزش پزشكی و آمادگی جهت 

 دعلمیبرگزاری المپیا

01/08/96-

30/11/96 

 کارگاه آموزش پزشكی 4

 

8.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان و المپیاد

و  اهداف نظام سالمتآشنایی با  12 40

 آمادگی جهت برگزاری المپیادعلمی

01/08/96-

30/11/96 

کارگاه مدیریت نظام  4

 سالمت

9.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان و المپیاد

اف و آمادگی جهت آشنایی با اهد 12 40

 برگزاری المپیادعلمی

01/08/96-

30/11/96 

کارگاه تفكر علمی در  4

 علوم پایه

10.  

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان و المپیاد

آشنایی با اهداف این حیطه و آمادگی  12 40

 جهت برگزاری المپیادعلمی

01/08/96-

30/11/96 

  .11 کارگاه فلسفه پزشكی 4

دانشجویان استعدادهای 

ان )کلیه رشته درخش

 های تحصیلی(

آشنایی دانشجویان با مهارتهای  88 80

، BP-بالینی)کنترل عالیم حیاتی

تزریقات،نمونه گیری شریانی و 

وریدی،رگ گیری،احیای 

 NGTانتوباسیون،سوچر،فولی کاتتر،،

 و...(

 لغایت1/02/1396

30/10/96 

کارگ22

اه 

ساعت4

 ه 

برگزای کارگاه آموزش 

 مهارتهای بالینی

12.  

انشجویان استعدادهای د

 درخشان

آشنایی با چگونگی مراحل ثبت اختراع  6 40

 و پتنت

  .13 ثبت اختراع و ثبت پتنت 2 8/8/96-13/8/96

دانشجویان استعدادهای 

 درخشان

مسائل اخالق در انواع مطالعات  3 20

 پژوهشی

  .14 اخالق در پژوهش 1 13/8/96

 

 

 



   

 

  رکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیم-معاونت آموزشی

 97-98نیمسال اول

 "والمپیاد علمی  لیست کارگا هاي دانشجویی جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان " 

 مکان مدرس گروه هدف ساعت تاریخ عنوان کارگاه ردیف

تفسير آزمايشات  1
 خوني

 سالن کنفرانس بيمارستان پيمانيه آقاي حامدي دانشجويان باليني 17-15 12/08/97

2 Word 13/08/97 17-15 سالن کنفرانس بيمارستان پيمانيه آقاي حامدي دانشجويان باليني 

3 Word 13/08/97 19-17 دانشکده پزشکي سارا دانيالي دانشجويان دانشکده پزشکي 

4 Power point 14/08/97 17-15 سالن کنفرانس بيمارستان پيمانيه آقاي حامدي دانشجويان باليني 

5 Power point 14/08/97 17-15 دانشکده پزشکي سارا دانيالي دانشجويان دانشکده پزشکي 

6 mendeley 15/08/97 17-15 سالن کنفرانس بيمارستان پيمانيه آقاي حامدي دانشجويان باليني 

 بيمارستان مطهري خانم دکتر زاهدي دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه هيستوري گرفتن 7

 بيمارستان مطهري خانم دکتر زاهدي دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه معاينه فيزيکي جنرال 8

 بيمارستان مطهري دکتر يزدچي دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه مستند سازي 9

پرونده نويسي)نحوه  10
 مشاوره نويسي(

کتر د-دکتر يزدچي دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه
 رئوفي

 بيمارستان مطهري

تفسير آزمايشات  11
 خوني

 بيمارستان پيمانيه آقاي حامدي دانشجويان باليني 15-17 97ماهآذر

معاينه تخصصي  12
فيزيکال اگزم )قلب و 
عروق، نورولوژي، 

 ارتوپدي(

 بيمارستان پيمانيه اساتيد باليني دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه

جستجو در پايگاه  13
 اينترنتي

 دانشکده پزشکي ديآقاي حام دانشجويان علوم پايه 17-15 19/08/97

مهارتهاي ارتباري،  14
 تيم درمان

-دانشجويان فيزيوپاتولوژي 15-17 97آذرماه
 استيودنت

-خانم نجفي پور
دکتر -دکتر صنيع
 اسکندري

 دانشکده پزشکي

اميرحسين نم   دانشجويان علوم پايه 15-17 20/08/97 پروپوزال نويسي 15
 شناس

 دانشکده پزشکي

16 End note 21/08/97 17-15 اميرحسين نم   دانشجويان علوم پايه
 شناس

 دانشکده پزشکي

خانم دکتر  دانشجويان باليني 15-17 97آذرماه رب مبتني بر شواهد 17
خانم دکتر -زاهدي
 نجفي پور

 بيمارستان مطهري

 

 



   

 

 کمیته المپیاد علمی دانشجویی

 جهرم اه علوم پزشکیتعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون درون دانشگاهی المپیاد  دانشگ

 (بدون شرط معدل  و دانشجویان سال سوم به بعد)   1392پنجمین المپیاد کشوری درسال

 نفر 30حیطه استدالل بالینی                                          -1

 نفر55حیطه علوم پایه                                                 -2

 نفر 30نظام سالمت                                حیطه مدیریت در-3

 نفر 28                                                    حیطه نوآورانه-4

 (بدون شرط معدل  و دانشجویان سال سوم به بعد)   1393ششمین المپیاد کشوری درسال

 نفر 40         حیطه استدالل بالینی                                 -1

 نفر60حیطه علوم پایه                                                 -2

 نفر 35حیطه مدیریت در نظام سالمت                               -3

 نفر 30                                                    حیطه نوآورانه-4

 (بدون شرط معدل  و دانشجویان سال سوم به بعد)   1394هفتمین المپیاد کشوری درسال

 نفر 30حیطه استدالل بالینی                                          -1

 نفر40                                                 حیطه علوم پایه-2

 فرن 30حیطه مدیریت در نظام سالمت                              -3

 نفر 30                                                    حیطه نوآورانه-4

 (بدون شرط معدل  و دانشجویان سال سوم به بعد)   1395المپیاد کشوری درسال هشتمین

 نفر 15حیطه استدالل بالینی                                          -1

 نفر20                                                 حیطه علوم پایه-2

 نفر 10حیطه مدیریت در نظام سالمت                              -3

 نفر 10                                            فلسفه پزشكیحیطه -4

 (به بعداولبدون شرط معدل  و دانشجویان سال )   1396المپیاد کشوری درسال نهمین

 نفر 5حیطه استدالل بالینی                                          -1

 نفر5                                                 حیطه علوم پایه-2

 



   

 

 

 نفر 3                                                                       حیطه مدیریت در نظام سالمت       -3

 نفر 2                                                                                           فلسفه پزشكیحیطه -4

 (به بعداولبدون شرط معدل  و دانشجویان سال )   1397المپیاد کشوری درسال دهمین

 نفر 5                                                                حیطه استدالل بالینی                            -1

 نفر5                                                                                                     حیطه علوم پایه-2

 نفر 5                                                            سالمت                    در نظامحیطه مدیریت -3

 نفر4                                                                                                 فلسفه پزشكیحیطه -4

 نفر1                                                                     یطه کارآفرینی                                 ح-5

 

 1397الی1388سالاد رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله کشوري المپی

وم پایه در المپیاد کشوری حیطه تفكر علمی در علاولین   آزمون  گروهیرتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله *

 6: رتبه1388سال 

پایه   علوم فكر علمی  درالمپیاد کشوری حیطه ت اولین آزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله *

 8رتبه :1388در سال 

سال  در حیطه استدالل بالینیالمپیاد کشوری  دومین آزمون  گروهی رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 8رتبه: 1389

: 1391الدر س علوم پایهحیطه پیاد کشوری المچهارمین آزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 7رتبه

در  استدالل بالینیحیطه المپیاد کشوری پنجمین آزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 11: رتبه1392سال

 9کسب : 1393مپیاد کشوری در سالال ششمینآزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 برنز( 7نقره و  1طال،1مدال)

 8و6م : کسب مقا1394المپیاد کشوری در سالهفتمین آزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 کشوری11و

 لوح7: کسب 1395المپیاد کشوری در سال هشتمینآزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 افتخار کشوری

نفر از 4: راهیابی1396المپیاد کشوری در سال نهمینآزمون انفرادی  رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحله*

 دانشجویان به مرحله کشوری و کسب مدال طالی المپیاد حیطه فلسفه پزشكی

نفر از 2: راهیابی1397المپیاد کشوری در سال دهمینآزمون انفرادی  ده توسط دانشگاه علوم پزشكی جهرم  در مرحلهرتبه های کسب ش*

 دانشجویان به مرحله کشوری و کسب مدال برنز المپیاد حیطه مدیریت نظام سالمت



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 صفحه ثبت نام الکترونیکی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی:

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 آخر آذرماه : کمیته یازدهمین المپیاد علمی در هفتهرنامه هاي ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 منابع حیطه هاي المپیاد یازدهم :

 منابع حیطه آموزش پزشکی:

Books 

Chapter19 

Articles 

AMEE Guides 

Key paper about Competency-Based Medical Education  

 منابع حیطه مدیریت نظام سالمت یازدهمین المپیاد علمی 
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Advice on :2016

effective 

education 

change 

management 

https://www.researchgate.net/publication/273997808_Change_Management_Skills ange Ch

management 
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https://education.mn.gov/mdeprod/groups/communications/documents/hiddencontent/ 

bwrl/mdu5/~edisp/mde059459~1.pdf 

PRINCIPAL 

LEADERSHIP 

CHANGE 

MANAGEMENT 

GUIDE 

http://www.iiisci.org/journal/cv$/sci/pdfs/p706915.pdf A Model for 

Systemic Change 

Management in 

Education 

https://afmc.ca/pdf/AMA-Initiative-to-Transform-Medical-Education.pdf Initiative to 

rm Transfo

Medical 

Education 

https://www2.ed.gov/programs/racetothetop/communities/ 

bfk-rttt-communications-lessons-learned.pdf 

Successfully 

Implementing 

Transformationa

nge in l Cha

Education 

http://www.canberra.edu.au/researchrepository/file/81c02a90-6a15-91ae-c7a2-

ff44c96d60b2/1/full_text.pdf 

UNDERSTANDIN

G CHANGE AND 

CHANGE 

MANAGEMENT 

ES: A PROCESS

CASE STUDY 

https://core.ac.uk/download/pdf/74395960.pdf Power and 

resistance: 

leading change 

in 

undergraduate 

medical 

education 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/8_079-096.pdf Change 

Management in 

Adult 

Educational 

Organizations: A 

Slovenian Case 

Study 

https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Ten-Guiding-Principles-of-

Change-Management.pdf 

Ten guiding 

principles of 

change 

management 

 علوم پزشكی مبتنی بر اسناد باالدستی های تحول و نوآوری آموزشبسته
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 ساعت هاي برگزاري کالس هاي المپیاد یازدهم :

 ه نبچهارش شنبه و روزهاي سهو ساير اعضاي گروه : دکتر کوهپيما : جناب آقاي  :  حیطه مدیریت در نظام سالمت

 12-14از ساعت 

 : ه هاه شنبسسرکارخانم دکتر نجفي پور و ساير اعضاي گروه : روزهاي ي  شنبه و  حیطه آموزش پزشکی 

  حیطه humainities:  13ساعت  شنبه  ازدکتر مصلي نژاد و ساير اعضاي گروه : روزهاي شنبه تا دوسرکارخانم-

 12-10و  15

 : روه: اعضاي گ ساير و دکتر جوشقاني،دکترعلي پور و آقاي حامدييان جناب آقا حیطه تفکر علمی در علوم پایه 

 ( 15-19روزهاي سه شنبه)پس از بحث در گروه متعاقبا اعالم خواهند داد. 

  از ساعت هارشنبه: روزهاي شنبه،دوشنبه و چو ساير اعضاي گروه دکتر موسوي: جناب آقاي حیطه کارآفرینی 

15-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 رگزیده درون دانشگاهی جهت آزمون غربالگری:اسامی دانشجویان ب

 حیطه المپیاد رشته تحصیلی نام خانوادگی نام

 آموزش پزشکي پزشکي راستي زاده شيدا

 آموزش پزشکي علوم آزمايشگاهي ابراهيمي سارا

 آموزش پزشکي پزشکي خورسندي نازنين

 آموزش پزشکي پزشکي اقبال سارا

 آموزش پزشکي پزشکي محمدي فارمه

 تفکرعلمي در علوم پايه پزشکي نقوي اميررضا

 تفکرعلمي در علوم پايه پزشکي عماد مريم

 تفکرعلمي در علوم پايه پزشکي باقرزاده محمد عارف

 تفکرعلمي در علوم پايه علوم آزمايشگاهي عطائيان فارمه

 تفکرعلمي در علوم پايه پزشکي فيروزي زهرا

 نياستدالل بالي پزشکي وندا محمدنويد

 استدالل باليني پزشکي حيدرنژاد محمد

 استدالل باليني پزشکي ابراهيمي فارمه

 استدالل باليني پزشکي استخر مهرداد

 استدالل باليني پزشکي گودرزي سهند

 کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم اتاق عمل زارع فرزانه

 هاي هزاره سومکارآفريني در بستر دانشگاه پزشکي محيط گندماني حسام

 کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم پزشکي دانيالي سارا

 کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم بهداشت عمومي فالمرزي فارمه

 کارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم اتاق عمل معصومي سارا

 مديريت در ناام سالمت پزشکي جمشيدي محمد

 مديريت در ناام سالمت شت عموميبهدا نجفي فروغ

 مديريت در ناام سالمت بهداشت عمومي حبيبي زهرا



   

 مديريت در ناام سالمت بهداشت عمومي اخچلو معصومه

 مديريت در ناام سالمت بهداشت عمومي اسدي راضيه

 Health and Medical Humanities-فلسفه پزشکي پزشکي نم  شناس اميرحسين

 Health and Medical Humanities-فلسفه پزشکي زشکيپ کامفيروزي شهرزاد

 Health and Medical Humanities-فلسفه پزشکي اتاق عمل کياني مقدم زهرا

 Health and Medical Humanities-فلسفه پزشکي بهداشت عمومي رضائي زهرا

 Health and Medical Humanities-فلسفه پزشکي هوشبري گودرزي فارمه

 المپیاد درون دانشگاهی :آزمون عكس های مربوط به 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 97نمونه ابالغ کمیته یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال

 

 

 97نمونه صورتجلسه کمیته یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی در سال



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


