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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  معاونت آموزشی 

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات وتوسعه 

 

 حمایت از دانشجویان برگزیده المپیادعلمیشیوه نامه 
 

 برگزیده المپیادعلمیدانشجویان حمایت از و کار اجرای آئین نامه ساز 

 مقدمه 

پيشرفتهاي سريع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکي و تغيير و تحوالت مستمر در اقدامات پيشگيري تا 
نوتواني بيماران، نياز به بازنگري در اهداف غائي تعلـيم و تربيـت بخصـوص آمـوزش پزشکي را بـه شدت مطرح 

خالقانه و گروهي به حل مسائل کشور بپردازند. سـاخته اسـت. آينده ايران نيازمند افرادي است که بتوانند بصورت 
هاي علمي دانشجويان بر کسي پوشيده نيست. به رسالت دانشگاههاي کشور براي شناسايي، هدايت و پرورش استعداد

عالوه، دانشگاههاي علوم پزشکي به عنوان متوليان سالمت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدار بر عهده دارند؛ 
بايستي نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سالمت را توليد کنند و از طرف ديگر، مديران  از يک طرف

هاي اين نظام با جهت گيري کلي توسعه اي را براي رهبري نظام سالمت و همسو سازي حرکتها و تصميم گيريشايسته
پرورش مهارت حل مساله و کار تيمي در اي براي در کشور عرضه نمايند. متاسفانه دانشگاههاي علوم پزشکي برنامه

نظام سالمت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشــگاهها در بيشــتر مواقــع مخلــوطي از اطالعات و مفاهيم 
ظهور که الزمه دهـد، امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت بندي و سازماندهي دانش نورا به دانشجويان ارائه مي

 گذارد. ر انتقادي بوده و منجر به يادگيري موثر و با معني خواهد گشـت، به حال خود ميتفک
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اي کشوري است که مهارت حل مساله بصورت تيمي جزء ارزشهاي يکي از روشهاي رفع اين نقيصه طراحي مسابقه      
ت کننده در آنها مطالعات مختلفي آن باشد. در مورد تاثير المپيادهاي علمي بر افزايش مهارتهاي دانش آموزان شرک

اي در هلند در مورد تاثير المپياد رياضي در شکوفايي استعداد رياضي دانش آموزان، نشان داد انجام شده است. مطالعه
که المپياديها در تحصيالت دانشگاهي خود موفق بوده اند و مقاالت و کتابهايي در زمينه رياضي چاپ کرده اند. المپياد 

دهد شان کمک کرده بود. اين امر نشان مياعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آيندههمچنين ب
 اي فرد کمک کند.تواند به رشد فردي وحرفهکه شرکت در مسابقات علمي مي

 تخاذ يکبا در نظر گرفتن اين نکته که نخبگان هر کشور منابع آن کشور براي توسعه پايدار محسوب مي شوند، ا
سياست يکپارچه در جهت ايجاد موقعيت هايي در خور شأن اين عزيزان در کشور، افزايش دلبستگي و درگير نمودن 
آنان در فرآيند توسعه پايدار کشور اهميت بسزايي دارند. با افزايش توجه و ايجاد حمايتهاي همه جانبه براي 

 مي توان از خالقيت و توان راهبري نخبگان در جهت توسعه و شکوفايي کشور استفاده نمود. المپيادهاي علمي

وجود  برگزيدگان المپياد هاي علميدرمجموع دو هدف تأييد شده براي آموزش خاص به جوانان پرتوان و حمايت از 
وانان تأمين شود و هدف دوم  دارد. هدف اول اينکه فرصت هاي ممکن براي حداکثر رشد شناختي و خودباوري براي ج

اينکه منابع انساني جامعه افزايش يابد تا مشکالت  موجود از طريق توليد دانش حل شود ، و نه صرفاً استفاده از اطالعات 
موجود ، که اين دو هدف در راستاي تقويت يکديگر هستند . برنامه ها و خدمات ويژه دانشجويان در صورتي مي توانند 

کردن نيازهاي دانشجويان ، ارتقاي سطح آنان و پيشرفت جامعه شوند که بتوانيم توانايي هاي بالقوه  موجب برآورده
 . و خاص دانشجويان را شناسايي کنيم و خدمات آموزشي را به اين توانايي ها متمرکز نماييم

 

ح گرديد. از حدود سال در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مطر 9731ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در سال 
اقدامات اوليه براي طراحي آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم انديشي با حضور استادان، کارشناسان و  9731

دانشجويان حائز رتبه در المپيادهاي دانش آموزي برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در ميان اکثر 
شت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر لزوم تقويت قدرت تفکر و استدالل بين دانشگاهها و مسووالن وزارت بهدا

 دانشجويان علوم پزشکي، هم اکنون بستر مناسبي براي برگزاري اين المپياد فراهم آمده است.
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 دانشگاهی  اصلی اعضاء کمیته

 اعضای کمیته  دهمین المیاد و مسئولین هر حیطه:

 اعضاه 

 نام و نام خانوادگی اساتید همکار سمت مسئولین حیطه هانام و نام خانوادگی 

  معاون آموزشی آقای دکتر روستازادهجناب 

مدیر مرکز توسعه و مسئول حیطه  خانم دکتر نجفی پورسرکار 

 آموزش پزشکی

 سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 اساتید حیطه علوم پایه مسئول کل حیطه ها  جناب آقای حامدی

 اقای دکتر رئوفیجناب  مسئول حیطه استدالل بالینی آهیخانم دکتر سرکار 

اقای دکتر جناب  -جوشقانیآقای دکتر جناب  مسئول حیطه علوم پایه جناب آقای حامدی

  علیپور

 جناب آقای تفویضی  مسئول حیطه فلسفه پزشکی سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 ---- مدیریت نظام سالمتمسئول حیطه  آقای دکتر کوهپیماجناب 

 بستر در  کارآفرینیحیطه  جناب آقای دکتر موسوی فرد

 هزاره دانشگاههای

                                           سوم

 

----- 

 شامل :  برگزاری المپیاداهداف كلی 

تواند شکافهای متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید، ولی اهداف مشخص اگرچه برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می     

 زیر برای آن متصور است:

 ساله  02تالش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز  .1 

 شناسایی افراد مستعد علمی .0

 تعد علمیترغیب و تشویق افراد مس .3
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 جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه .4

 ایجاد روحیه و نشاط علمی .5

 تبادل فرهنگی بین دانشگاهی .6

 

 :ارزشهای حاکم بر المپیاد

های مختلف علوم پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جوی صمیمی و هیجان انگیز در المپیاد دانشجویی تیمها از رشته 

تواند به پیشرفت نظام سالمت کشور و یا علوم پزشکی در جهان کمک کند. بنابراین پردازند که میخالقانه به حل مسائلی میبصورت 

 ارزشهای زیر در طراحی و اجرای المپیاد حاکم خواهد بود:

  
 توجه به تفکر خالق و انتقادی .1

 توجه به اهداف نظام سالمت  .0

 تشویق کار تیمی .3

 ایفعالیتهای بین رشتهتشویق  .4

 ایجاد یک محیط شاد رقابتی .5

 قدرشناسی از عالمان و توجه به فرهنگ اسالمی .6

 حیطه های المپیاد

هدف عالی دانشگاههای علوم پزشکی، تربیت نیروهایی است که در قالب تیم سالمت به حفظ و ارتقای سالمت جامعه کمک کنند. حیطه 

در این تیم هم افراد به  .مختلفی است که از تیم سالمت در راستای ارتقا و گسترش سالمت انتظار می رودهای المپیاد بر اساس مهارتهای 

 وتولید دانش مورد نیاز می پردازند)علوم پایه و بالینی(، هم آن را به کار می برند)تصمیم گیری بالینی(، و هم اجزای مختلف نظام سالمت 

 و استدالل ردم مدیریت می کنند)مدیریت نظام سالمت(. استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه وجامعه را برای حفظ و ارتقای سالمت م

  .که هر سال با موضوعات متنوعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت باشند می المپیاد اصلی حیطه سه سالمت نظام مدیریت در گیری تصمیم

 المپیادعلمی :غربالگری دستورالعمل آزمون 

 يلتعابسمه 

تهيه شده است و رعايت مفاد  آزمون به منظور مشخص كردن شرح وظايف كليه دست اندركاران اجراييدستورالعمل اين 

 باشد.هاي امتحاني الزامي ميآئين نامه براي كليه همكاران اعم از نمايندگان دانشگاهها و سرپرستان حوزه
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 و عنايت كليه عزيزاني كه در مسئوليتهاي خطير اجراي امتحان مشاركتاميد است با ياري خداوند متعال و با همكاري ، تالش 

 باشيم . اين مسابقه علمينمايند، شاهد برگزاري هر چه بهتر و موفق تر مي

 60/60/99جمعه صبح روز  9ساعت المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور  آزمون مرحله انفرادي زمان برگزاري -1

 خواهد بود.

 شود.آوري ميو جمع گيردميندفترچه سواالت پس از برگزاري آزمون در اختيار دانشجويان قرار  -0

دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور خواهد بود. از آنجا كه  06هاي قبلي در رسانيهاي آزمون طبق اطالعمحل -3

شگاه علوم پزشكي ديگري آزمون دهند، لذا به اين دانشجويان برخي دانشگاهها )نظير دانشجويان دانشگاههاي آزاد( بايد در دان

 مورد دقت شود و اقدامات الزم در اين خصوص انجام پذيرد.  

  مركز مجري آزمونالف : وظايف  

در اختيار  60/60/99شنبه ف مركز سنجش آموزش پزشكي از روز دوهاي ورود به جلسه آزمون از طرفايل كارت -1

هاي محل آزمون قرار خواهد گرفت و براي سرپرستان المپياد هر دانشگاه از طريق ايميل ارسال خواهد شد. دانشگاهها دانشگاه

 باشند. هاي ورود به جلسه آزمون به داوطلبان و الصاق عكس داوطلبان بر روي كارت ميمسئول توزيع كارت

هاي از طريق سيستم محرمانه حراست وزارتخانه به دانشگاه 60/60/99شنبه رسواالت، كه روز چها فايلپس از دريافت  -0

 نسبت به تكثير و بسته بندي سواالتهماهنگي مسئولين آموزشي و حراست دانشگاهها گردد، با حوزه برگزاري آزمون ارسال مي

سواالت  بايستاه قطب آن منطقه آمايشي مياي امكان تكثير سواالت را ندارد دانشگاقدام شود.  در صورتيكه به هر دليلي حوزه

  ردد.گنگهداري ها(  بصورت پلمپ شده ارسال نمايد. سواالت بايستي در محل مناسب بندي و به آن حوزه)را تكثير و بسته

در اختيار  63/60/99شنبه لغايت سه 60/60/99 دوشنبهها از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي طي روزهاي پاسخنامه -3

هاي برگزار كننده آزمون واقع در آن منطقه آمايشي گيرد و از طريق دانشگاه قطب به تمام حوزههاي قطب قرار ميهدانشگا

ها بر گيرد و مسئوليت بازگشت پاسخنامهها تنها در اختيار فرد معرفي شده توسط دانشگاه قرار ميگردد. پاسخنامهارسال مي

ها بايست در روزهاي فوق الذكر نسبت به تحويل پاسخنامهي شده توسط دانشگاه ميعهده همين فرد خواهد بود. نماينده معرف

 به مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه نمايد. 

روز قبل از  سالنهاي محل برگزاري امتحانات و يادآوري موارد الزم جهت رفع نواقص و كمبودهاي احتمالي يكبررسي  -0

 .انجام پذيردزمان برگزاري امتحان 

و نماينده حراست با حضور معاونت آموزشي دانشگاه و يا نماينده ايشان  سواالت در زمان شروع امتحان حتماًپاكت  -0

 شود.باز 
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گردد و سپس نماينده دانشگاه ضمن خوش آمدگوئي ، متن مجيد آغاز مي ...جلسه امتحان با قرائت آياتي از كالم ا -0

ائت نمايد. توزيع پاسخنامه و دفترچه سواالت نيز در اين فاصله به دقيقه قبل از آزمون براي داوطلبان قر 10پيوست را 

 هنگام قرائت متن انجام گيرد.

گاه دانشبا نظر نماينده  دقيقه بعد از شروع  آزمون چنانچه داوطلبي با تاخير به جلسه آزمون مراجعه كند ، 10تا حداكثر  -7

 هد داشت.حق شركت در جلسه آزمون را خوامركز قطب  نماينده و موافقت

 دقيقه بعد از شروع آزمون پاسخنامه ها و دفترچه سواالت غائبين جمع آوري و به قرنطينه منتقل گردد.  06 -9

يد پاياني حق خروج از جلسه آزمون را ندارند. داوطلبان  در ساعات مجاز خروج با دقيقه 10 ان يك ساعت اول وداوطلب -9

 هند.تحويل دحات آن مراقب خود پس از كنترل صفدفترچه سواالت را به 

حسن نظارت بر اجراي آزمون برعهده نماينده مركز مجري آزمون بوده و ساير نهادهاي اجرايي مرتبط موظفند كمال  -16

 همكاري را داشته باشند.

مسئولين محترم دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني درخواست شود ترتيبي اتخاذ فرمايند تا از از  -11

 اجراي آزمون( .غيراز مسئولينه )ب شودجلوگيري  آزمون جداًمربوطه درجلسهمحترم هيات علمي دانشگاهاعضاء  حضور

 .ظارت دقيق در هنگام برگزاري امتحان و كنترل كليه سالنهاي امتحانين -10

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

 وقت پاياني اعالم ضمن تذكر به داوطلبان در خصوص انتقال پاسخ ها به پاسخنامه، دقيقه قبل از پايان امتحان، 10 -10

 گردد و از داوطلبان خواسته شود تا قبل از جمع آوري كامل پاسخنامه ها و شمارش آنها و اعالم آن صندلي خود را ترك نكنند.

 پيگيريهاي بعدي به همراه خود ببرند.در هنگام ترك جلسه به همه داوطلبان تاكيد شود برچسب صندلي خود را جهت 

شمارش و تعداد با حضور نمايندگان مركز، دانشگاه و حراست پس از پايان زمان امتحان، پاسخنامه ها جمع آوري شده   -10

 كزمربسته بندي و الك مهر شده و در اولين فرصت به  يبانآنها  كنترل گردد و پس از مرتب نمودن ، همراه با پاسخنامه غا

 نتقل و تحويل گردد.مقطب 

تذكر: در كليه دانشگاهها پاسخنامه ها در حضور نمايندگان حراست و دانشگاه اسکن )تصوير( گرفته و به صورت  

الك و مهر شده به نماينده دانشگاه تحويل داده شده و اصل پاسخنامه ها توسط نماينده به مركز قطب مجری 

 آزمون تحويل گردد.

 گيرد.ميندر اختيار داوطلبان قرار خاتمه جلسه آزمون  دفترچه سواالت پس از -10
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عنوان صورتجلسه اجرائي امتحان مي باشد كه الزم است شرح مختصري از انجام امتحان، تعداد ه فرم هاي پيوست ب -10

، مركزحاضرين و غائبين و همچنين مشخصات غائبين و پاسخنامه هاي دستي در اين فرم درج شده و به امضاء نمايندگان 

 دانشگاه و حراست برسد.

در ضمن براي ذكر موارد خاص مي توان از صفحه پشت فرم نيز استفاده نموده و كليه موارد مي بايست به امضاء افراد فوق 

 الذكر برسد.

 :وظيفه نماينده حراست:  ب

گردد ولي بصورت اعم، نظارت و كنترل اختيارات و وظائف نماينده حراست توسط دفتر مركزي حراست تعيين و ابالغ مي 

حفاظتي امور با نماينده مذكور خواهد بود. غير از موارد فوق الذكر در صورت بروز مشكل و اعالم هرگونه اظهار نظر، استعالم 

  زامي است.موضوع از ستاد مركزي برگزاري آزمون ال

 حوزه آزمون: : مسئوليت ها و وظايف حوزه معاونت آموزشي دانشگاهج

ت اجرايي ) مراقبين و رابطين و همكاران ديگر( به تفكيك وظايف أ، اعضاي هيآزمونالزم است يك هفته قبل از اجراي -1

داوطلب يك  06الي  06بسته به فضاي محل امتحان به ازاي هر  انتوسط معاونت آموزشي دانشگاه تعيين گردد. تعداد مراقب

 نفر تعيين گردد.

ضروري است با حراست دانشگاه جهت تامين امنيت حوزه امتحاني و محل نگهداري سواالت امتحان در كليه مراحل -0

 هماهنگي الزم بعمل آيد.

 ور مناسب، تهويه و سيستم صوتي باشد و صندلي داوطلبينمحل برگزاري امتحان بايستي داراي كليه امكانات الزم از قبيل ن-3

ا نصب ه با فاصله مناسب ) حداقل يك متر ( از يكديگر قرار گيرد و شماره داوطلبي شركت كنندگان به ترتيب بر روي صندلي

برگزاري آزمون داوطلب چيده نشود.از هر گونه تردد غير ضرور در حين براي هاي پر تردد به هيچ وجه صندلي در محل شود.

 جلوگيري شود.

 ده و يك دستگاه تكثير مناسب هم در آن محل قرار گيرد.آماده ش محل نگهداري سواالت قبالً-0

برگزاري آزمون بر اساس شماره داوطلبي در مكان هاي مناسب نصب گرديده و  در روز برگزاري  تابلوهاي راهنماي محل-0

 اوطلبان در مبادي ورودي محل هاي برگزاري آزمون قرار گيرند.آزمون تعدادي از كاركنان جهت راهنمايي د

 به منظور استفاده بهينه از زمان توصيه مي شود پاسخنامه هاي داوطلبان در زمان مناسب بازگشايي و تفكيك گردد. -0

  .قهتردد افراد متفر به منظور جلوگيري ازو همه دست اندركاران حوزه آزمون صدور كارت شناسائي براي رابطين و مراقبين  -7

 باز شود. آزموندقيقه قبل از اجراي  00درب هاي ورودي سالن هاي امتحاني حدود  -9
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داراي كارت دانشجوئي و هنگام ورود به جلسه عالوه بر كارت ورود به جلسه ، الزم است كليه دانشجويان شركت كننده  -9

 به سينه خود نصب نمايند.به جلسه را  كارت ورودبوده و در زمان برگزاري امتحان ملي يا كارت 

 .مفاد آئين نامه شرايط شركت دانشجويان به اطالع كليه دانشجويان رسانده شود-16

 بايستي با توجه به طوالني بودن زمان امتحان جهت تدارك پذيرايي از داوطلبان اقدام الزم بعمل آيد. -11

شود تمهيدات ها نيز حضور خواهند داشت، توصيه ميها داوطلباني از ساير دانشگاهبا توجه به اينكه در برخي از حوزه -10

 الزم جهت تهيه امكانات و محل استراحت اين داوطلبان نيز انديشيده شود. 

مون داوطلب را از نظر علمي ، ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آز 1390مطابق مصوبه مجلس شوراي اسالمي  -13

خدشه دار سازد و يا استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه دار موجب 

 سال بعد خواهد شد. 16محروميت و ابطال قبولي در همان سال و محروميت از شركت در آزمون هاي آتي تا 

 ل از ورود به سالن هاي امتحان.عدم وجود تلفن همراه قب -10

 نصب دستگاه بلوكر در فواصل مناسب در سالن هاي امتحان. -10

 ي آزمون.حضور يك دستگاه آمبوالنس مجهز اورژانس و پرسنل مربوطه در حوزه-10

 گيرد.ميندفترچه سواالت پس از برگزاري امتحان در اختيار دانشجويان قرار -17

حيطه تفکر علمي در علوم پايه تعدادی از صفحات سؤال بايد بصورت رنگي چاپ شود، با توجه به اينکه در -19

  لذا دستگاه چاپگر رنگي برای تکثير سؤاالت در نظر گرفته شود.

 تذكر مهم:

در راستای واگذاری امر آزمون المپياد علمي دانشجويان علوم پزشکي كشور به قطب های مجری آزمون ضروری 

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

 برگزاری آزمون، تحت نظارت قطب های مجری آزمون به طور دقيق و كامل اجرا شود.

در مرحله دانشگاهی دانشجویان امكان شركت در حیطه های مختلف را دارند )در صورت موافقت  :1تبصره 

 در مرحله كشوری هر فرد تنها امكان شركت در یك حیطه را دارد.دانشگاه( ولی 

 دانشجویان در زمان برگزاری آزمون غربالگری در مرحله دانشگاهی باید شاغل به تحصیل باشند.:2تبصره

: جهت استفاده از تسهیالت استعدادهای درخشان وبنیادملی نخبگان باید شرایط آئین نامه های 3تبصره 

ن گردد. برای مثال عالوه بر كسب رتبه درالمپیاد علمی، دارابودن حداقل معدل مذكور نیز تامی

 برای عضویت در دفتر استعدادهای درخشان الزامی است.11كل
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 میته حمایت های سیستم دانشگاهی از ک

 در سطح وزارتخانه و دانشگاه : مزایای شرکت در المپیاد*** 

امضای وزیریا معاون آموزشی محترم وزارت بهداشت برای منتخبین و مدال آوران اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به  -1

 كشوری

درون دانشگاهی از طرف  اهدای جوایز نقدی ارزنده  و ویژه به منتخبین و مدال آوران كشوری و منتخبین المپیاد -2

 ریاست محترم دانشگاه

 دفتر استعدادهای درخشان عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی ورتبه اول گروهی كشوری در -1

 استفاده منتخبین و مدال آوران كشوری از مزایا و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان  -2

 استفاده منتخبین و مدال آوران كشوری از تسهیالت ادامه تسهیل در مقاطع باالتر تحصیلی طبق آیین نامه های مربوطه  -3

 

 :برگزیده المپیاد علمی تسهیالت درون دانشگاهی جهت دانشجویان

 دانشجویان المپیادی :  جهت دانشجویان المپیادی آموزشی 4

 میلیون تومان5مقام اول کشوری )مدال طال(: کارت هدیه به مبلغ -

 میلیون تومان 4مقام دوم کشوری )مدال نقره(: کارت هدیه به مبلغ -

 میلیون تومان3مقام اول کشوری )مدال برنز(: کارت هدیه به مبلغ -

 تومانمیلیون 0.2یافته گان به مرحله کشوری : کارت هدیه به مبلغ راه -
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