
:گردآوري  
 خانم زهرا مرادي 

 كارشناس المپياد هاي علمي دانشجويي
 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي بابل    

آشنايي با    
 المپيادهاي علمي دانشجويي 

 دانشگاه هاي علوم پزشكي



پزشكي آموزش 
باليني استدالل 
پايه علوم در علمي تفكر   
هزاره هاي دانشگاه بستر در كارآفريني 

 سوم
سالمت نظام مديريت 
و انساني علوم اي رشته ميان مطالعات 

 سالمت

 هاي حيطه تمام با آشنايي
   المپياد



 اهميت برگزاري آزمون هاي المپياد
متخصص انساني نيروي تربيت به تنها پزشكي علوم هاي دانشگاه نقش امروزه 

 توجه آن به بايستي و است ما جامعه فرداي و امروز نياز آنچه.شود نمي محدود
 تربيت و دانشجويان علمي هاي استعداد پرورش و هدايت شود ويژه

 به قادر كه است العمر مادام يادگيري توانايي با و گر تحليل متخصصاني
 .باشند اجتماعي و علمي مسائل حل و نقد پردازي، نظريه استدالل، تفكر،

ساز زمينه تواند مي كه است كارهايي راه از يكي علمي المپيادهاي برگزاري 
  پزشكي علوم آموزش نظام در تحليلي و فكري مفاهيم بيشتر هرچه تلفيق
 .باشد

دانشجويان، هاي مهارت افزايش بر عالوه توانند مي علمي المپيادهاي 
 آنان اي حرفه و فردي رشد به و شوند آنان بنفس اعتماد افزايش باعث همچنين

 .كنند كمك



 آزمون المپياد پزشكي چيست؟ 
به ديگري و انفرادي صورت به يكي است آزموني دو المپياد اين  

 .گردد مي برگزار گروهي صورت
 شركت المپياد اين در توانند مي ها دانشگاه دانشجويان تمامي 

 اين در حضور براي معدل جمله من شرطي پيش هيچ يعني(كنند
  .)باشد نمي مدنظر المپياد

 اين در شركت خواهان دانشجويان از  زيادي تعداد اينكه علت به 
 غربالگري آزمون يك منطقه يا دانشگاه هر ساله هر هستند المپياد

   .كند مي برگزار دانشجويانش بين



 حيطه هاي المپياد 
 :باشد مي حيطه 6 شامل المپياد
پزشكي آموزش حيطه 
باليني استدالل حيطه 
سالمت نظام مديريت حيطه 
پايه علوم در علمي تفكر حيطه 
سالمت و انساني علوم اي رشته ميان مطالعات حيطه 
سوم هزاره هاي دانشگاه در كارآفريني حيطه 



 شرايط شركت كنندگان
عمومي دكتري و ارشد كارشناسي كارشناسي، مقاطع دانشجويان  

 .باشند مي ها حيطه تمامي در شركت به مجاز
مقاطع دانشجويان phd حيطه در شركت به مجاز ها رزيدنت و 

 مي سالمت و انساني علوم اي رشته ميان مطالعات و كارآفريني هاي
 .باشند

زمان تا دانشجو التحصيلي فارغ تاريخ از المپياد، در شركت جهت 
 نگذشته ماه 6 از بيشتر كشوري غربالگري آزمون اولين برگزاري

 .باشد
خصوص در محدوديتي تحصيلي رشته و تحصيلي سال كل، معدل  

 .كند نمي ايجاد ها حيطه انتخاب و المپياد در شركت



 تسهيالت و مزايا  
دارندگان بر عالوه امتياز تخصيص و نخبگان ملي بنياد با مكاتبه 

 .بنياد آن تسهيالت از استفاده براي برنز و نقره به طال مدال
براي پزشكي آموزش رشته ارشد كارشناسي در تحصيل امكان 

 طالي مدال و پزشكي آموزش حيطه برنز و نقره طال، مدال دارندگان
 .ها حيطه ساير

طرح از قبل پزشكي دستياري آزمون در شركت اجازه امكان 
)straight(، و انفرادي طالي سوم تا اول مدال دارندگان براي 

 المپياد هاي حيطه از هريك در گروهي طالي مدال
افتخار ديپلم و برنز و نقره طال، مدال دارندگان براي امتياز تخصيص 

 هاي استعداد سهميه از استفاده براي امتيازي چهل جدول در المپياد
 پزشكي دستياري آزمون در درخشان



 تسهيالت و مزايا
و انفرادي برنز و نقره طال، مدال دارندگان براي امتياز تخصيص 

  از آزمون بدون ورود امتيازبندي جدول در المپياد گروهي همچنين
 .ارشد كارشناسي به كارشناسي مقطع

دانشگاه طرف از مادي جوايز.  
و دانشگاهي درس دركالسهاي المپيادي موفق دانشجويان حضور 

 و تدريس صدورگواهي و المپياد زمينه در پاسخ و پرسش همچنين
 .ها آن براي مشاركت

ساير با دانشجويان فرهنگي و علمي هاي زمينه در اطالعات تبادل 
 .ها دانشگاه



 معرفي و آشنايي با حيطه ها



 معرفي حيطه آموزش پزشكي
 مي درس بلند بلند ها بعضي !ايد؟ كرده توجه خود خواندن درس ي نحوه به حال به تا آيا  

  !دهند مي گوش موسيقي به ها بعضي و روند مي راه خواندن درس  حين ها بعضي خوانند،

  چه كنيم؟ ترك را آنها بايد يا كنند مي ما خواندن درس به هاكمكي محرك اين راستي به

   دارد؟ وجود مطالب تر طوالني ماندگاري براي بهتري تكنيكهاي

 

اين در را خود تالش شكست، از بعد كه هست اي گونه به يادگيري براي شما انگيزه آيا  

  كرد؟ ايجاد را انگيزه اين ميتوان چگونه روانشناسان نظر به بنا  دهيد؟ ادامه نهايت بي راه

   مطالعه؟ ميزان يا دارد تري پررنگ نقش هوش دانشجويان، موفقيت در



 معرفي حيطه آموزش پزشكي
دانشجويان براي خواستيد مي و بوديد خود دانشكده آموزشي ريزي برنامه مسئول شما اگر  

 در را نكاتي چه بگذاريد، زودرس باليني مواجهه روزه چند برنامه يه پزشكي جديدالورود

  نهايت در و كرديد؟ مي استفاده آموزشي راهبردهاي و ها روش چه از گرفتيد؟ مي نظر

  كوچكي هاي نمونه باال هاي سوال كرديد؟ مي ارزشيابي چگونه را خود فراگيران و برنامه

 مي فكر هم شما اگر شوند مي بررسي و ثحب پزشكي آموزش در كه هست مسايلي از

 در كنيد، ايجاد خود دانشكده آموزش يا خود يادگيري نحوه  در تغييري است الزم كنيد،

  و يادگيري مباني با آشنايي بر عالوه تا كنيد شركت امسال پزشكي آموزش علمي المپياد

  پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز به را خود هاي ايده و ها حطر آموزشي، مباني

 .دهيد انتقال آموزشي كوريكولوم بهبود يا حاصال جهت

 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بابل مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

كارآفريني در بستر 
دانشگاهه هاي 

 هزاره سوم
تفكر علمي 

در علوم 
 پايه

مديريت نظام 
 سالمت

استدالل 
مطالعات ميان رشته  باليني

اي علوم انساني و 
 سالمت

  در بار اولين براي پزشكي آموزش حيطه
 هاي حيطه مجموعه به 1396 سال

  پزشكي علوم دانشجويان علمي المپياد
  بسيار گستره حيطه اين .شد افزوده
  تواند مي كه دارد دربر را وسيعي

 خرد سطح از را آموزش موضوعات
  نظام مديريت( كالن تا )فردي يادگيري(

 آموزش راه نقشه تدوين و آموزشي هاي
 .بربگيرد در)كشور پزشكي علوم

  ترجيح حيطه، اين بودن نو به توجه با
 در ،1396 سال در كه شد داده

  منابع و پزشكي آموزش حيطه تعريف
  با مرتبط مسائل به تنها انفرادي آزمون

  دانشجو، ارزشيابي انگيزش، يادگيري،
 فرد سطح در آموزش خرد ريزي برنامه

 .شود بسنده كالس و

۱ ۲ ۳ 

 آموزش پزشكي



 انواع سؤاالت

  معموال كه( سؤال يك شامل آزمون اين
  )12( گزينه چند و )است ناقصي سناريوي

  صحيح از مورد 3   بايد دانشجو و است
  انتخاب ها گزينه ميان از را ها جواب ترين
  هر ازاي به .بگيرد را كامل امتياز تا كند

  امتياز يك مجاز، حداكثر بر اضافه انتخاب
   .گرفت خواهد تعلق دهنده پاسخ به منفي

Extended Matching 

Key Features 

  ارائه متعددي هاي گزينه آزمون اين در
  سناريو يا سؤال به پاسخ در و شود مي

  مي انتخاب مختلف هاي گزينه يا گزينه
   .شوند

 سؤاالت سناريو

 واژه كليد پنج يا چهار شامل سؤال هر
  توسط راهكار دو بايد آن براي كه است

 از هركدام براي و شود مطرح شونده آزمون
  200 حداكثر سناريوي يك راهكارها

  بوده واقعي بايد سناريو .بنويسند اي كلمه
   .باشد داشته را عمل در كاربرد قابليت و

.كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري عمومي مجاز به شركت در اين حيطه مي باشند  

Crossword Puzzle 

  كلمات جدول از استفاده با آزمون اين در
  شيوه و مفاهيم از داوطلب درك متقاطع،

  .گيرد مي قرار سنجش مورد ارزشيابي هاي
 هاي سؤال به بايد مسابقه اين در دانشجويان

  انگليسي صورت به جدول در شده مطرح
   .دهند پاسخ

 (Essay)سؤاالت تشريحی 

 نوع اين به پاسخ در شوندگان آزمون
 ايشان نظر به را آنچه تا هستند آزاد سؤاالت
  كلمات محدوده در( است مفيد و منطقي

 .دهند ارائه را )شده اعالم قبول مورد

۴ ۵ ۶ 



 معرفي حيطه استدالل باليني
شود مي توجه آن به كمتر پزشك يك تربيت روند در كه است موضوعي  باليني استدالل.  

  و محفوظات سري يك تعليم ما، هاي دانشگاه در پزشكي سنجش و آموزش معمول روند
 از استفاده صحيح نحوه آموزش به كمتر و است آزمون يك قالب در ها آن بازخواست

  پس دانشجويان از بسياري شود؛ مي پرداخته بيمار به استاندارد Approachو نقاد تفكر
  خود جا آن در و شوند مي آزاد كاري فضاي وارد كه هنگامي و خود تحصيل دوره پايان از
 .برند مي پي باليني استدالل مساله اهميت به تازه يابند، مي تنها را

 
  روند بر منطقي نظارت و امكانات كثرت علت به آموزشي بزرگ هاي بيمارستان در 

 امكانات ساير و ها آزمايش از خود بيماران ارزيابي براي تواند مي درمان كادر ها، هزينه
  كه مناطقي در كه حالي در كنند، استفاده متنوع هاي تصويربرداري قبيل از پاراكلينيك

 شوند مجبور بيماران است ممكن برداري تصوير يك انجام براي است محدودتر امكانات
  بعضي انجام پايين درآمد با فرد يك براي يا و كنند طي سختي به را زيادي مسافت

 تصوير از بسياري مانند اقدامات اين از بعضي چنين هم و باشند دشوار بسيار آزمايشات
 اين كه كنيد تصور حاال و كنند تحميل جانبي عوارض بيمار بر است ممكن ها برداري

   !!!باشد بوده مورد بي اساس از اقدام



 معرفي حيطه استدالل باليني
 
 
 
بيمار يك در شود؟ توجه بيشتر بايد مسائلي چي به معاينات و حال حشر روند در بيمار هر در 

 طور به بايد هايي بيماري چه به و عالئمي چه به چيست؟ درماني و تشخيصي هاي اولويت
 بين از را آن چگونه و چيست نهايي تشخيص به رسيدن براي منطقي روند شود؟ رسيدگي اورژانسي
     بيابيم؟ متنوع افتراقي هاي تشخيص

كنيم طبابت چگونه«: است اين دهيم مي پاسخ آن به حيطه اين در ما كه اصلي سوال نهايت در« 
 

 
 

  آموزش رسمي برنامه به حيطه ترين شبيه باليني استدالل
 .نباشد شبيه هم خيلي شايد جهتي از  ولي .است پزشكي

 



 كه است اين آموزشي نظام هر مسئوليت اولين
  صرف يادسپاري مرحله از را يادگيرندگان

 خالقانه حل و استدالل سمت به مطالب
 .دهد سوق مشكالت

 در مهارت كسب شيوه بهترين باليني استدالل
  باليني استدالل حيطه اساس براين است طبابت
 .است شده طراحي
  با كردن كار خالل در حيطه اين در مهارت
 همراه آموزش نوعي كه شود مي كسب بيماران

  از و است فعال يادگيري نيازمند و است تفكر با
 متفاوت )محور استاد( فعال غير يادگيري روش
   .است

  و هدف يكي كه مهم عنصر دو حيطه اين در
   .دارد وجود هدف به رسيدن فرآيند ديگري

 اين منبع(شود مي اخذ بيمار از اطالعاتي ابتدا
 .)است پاراكلينيك يا معاينه حال، شرح اطالعات
 به را پزشك كه است تفكري روند باليني استدالل
  هدف به رسيدن جهت عاقالنه هاي قدم برداشتن
  مي رهنمون بيماران درمان و تشخيص در مطلوب

  مراحل از بيمار ارزيابي مراحل تمام در و سازد
  بيمار پيگيري و درمان تا حال شرح گرفتن اوليه

 .دارد حضور
 چهار( تستي روش از سؤاالت آزمون اين در

 دانشجو تفكر به نياز و شود مي خارج )جوابي
  مي فيزيوپاتولوژي دوره شروع از دانشجويان.است
 ترجيحا البته.كنند شركت حيطه اين در توانند

  باليني هاي بخش كه اينترني مقطع در دانشجويان
 و تحقيق روش به مند عالقه البته و اند گذرانده را

   .بود خواهند تر موفق باشند پژوهش

 استدالل باليني

 آموزش پزشكي

۱ ۲ ۳ 



 سناريو نويسی

 sign( ها نشانه و عالئم تعدادي آزمون اين در
symptoms( او از و شود مي داده داوطلب به  

 ها نشانه و عالئم اين براساس شود مي خواسته
 كه اي گونه به شود نوشته بيماري يك سناريوي

  شود گنجانده سناريو اين در ها نشانه و عالئم
  را سناريو نهايي تشخيص نهايت در همچنين
 .بنويسد

  شامل قسمت چند به بيماران پرونده آزمون اين در
  قبلي، پزشكي سابقه فعلي، بيماري و اصلي شكايت

  .است شده تفكيك پاراكلينيك نتايج و معاينه
  و كند جور را ريخته هم در قطعات بايد دانشجو

  انتخاب تشخيص يك فقط باليني تابلوي هر براي
  باهم را پرونده مختلف قطعات شود موفق تا كند
 .كند جور

Puzzle 

  ارزش اطالعات همه باليني، مشكل و مسئله يك در
 كه دارد وجود كليدي نكات بلكه ندارند يكساني
  اين در .كند مي ايفا مسئله حل در را اهميت بيشترين

  سناريو شود، مي مطرح سناريو يك ابتدا آزمون
  آوري جمع اصلي هدف كه چرا است كوتاه معموال

  مي ارائه گزينه تعدادي ادامه در .است بيشتر اطالعات
  ها آن به مربوط اطالعات كه )عدد16 معموال( شود

  هستند مجاز دانشجويان .است نيامده سناريو متن در
 .كنند انتخاب را گزينه 4 حداكثر گزينه 16 بين از

Key Feature  

 هاي فرضيه ساختن مهارت ارزيابي جهت آزمون اين
   .گيرد مي صورت تشخيصي

  آن سناريو اين ويژگي .شود مي مطرح سناريويي ابتدا
  كافي نهايي تشخيص براي آن اطالعات كه است

 داوطلب از .است محتمل تشخيص چند و نيست
  يك تشخيص، هاي گزينه بين از كه شود مي خواسته

 و دارد وجود تشخيص 6 حداقل(كند انتخاب را مورد
  ها گزينه ميان در درست تشخيص دو حداقل بايد

 بصورت كه بيمار هاي يافته ميان از بايد سپس)باشد
 با كه را مورد پنج حداكثر اند شده مرتب هايي گزينه

  است مرتبط يا دارد خواني هم شده انتخاب تشخيص
 عالمت نظر مورد تشخيص براساس و كند انتخاب

 .دهد منفي يا مثبت

Clinical Reasoning Problem 

  سؤال متن در تشخيصي هاي فرضيه آزمون اين در
 فرضيه ارزيابي دهنده آزمون وظيفه و شود مي ارائه

  داده اهميت و وزن آزمون اين در ترتيب اين به.هاست
  .شود مي سنجيده سناريو براساس سؤال متن در ها

  كمي معموال كه شود مي آغاز سناريو يك با آزمون
  هاي فرضيه براي را متعددي هاي راه و است مبهم

  تعدادي آن از پس.گذارد مي باز درماني و تشخيصي
 دارندكه بخش سه هركدام كه شود مي پرسيده سؤال

 .شود مي پرداخته ها آن به ذيل در
  »كرديد فكر... به شما اگر« عبارت با اول بخش
 يا تشخيصي گزينه يك شامل كه شود مي آغاز

 اين به و«عبارت با دوم بخش .است مرتبط درماني
  يك به كه ميابد ادامه  »كرديد برخورد بيمار در يافته
  اشاره پاراكلينيك يا معاينه حال، شرح در جديد يافته
  است تايي 5 ليكرت مقياس شامل سوم خشب.دارد
 گزينه بر  جديد يافته تاثير بايد دهندگان آزمون كه

 تاثير شدت و )منفي يا مثبت( درماني يا تشخيصي
 .كنند مشخص را )2-1-0(

  حل در توفيق عدم.است طبابت همان باليني استدالل
  درماني و تشخيصي اشتباهات به باليني مسائل درست

 .شود مي منجر

.ترجيحا دانشجويان رشته پزشكي در مقطع اينترني در اين حيطه موفق تر خواهند بود  
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 معرفي حيطه تفكر علمي در علوم پايه
براي كه ميدونيد ؟دانشمند ميگن يكي به ميشه چجوري كه كرديد فكر اين به حال به تا 

   كنيد؟ طي بايد رو هايي راه چه و بديد انجام بايد كارهايي چه مقاله يك نوشتن
 
محور رفرنس چون داره زياد كننده شركت كه هست هايي حيطه از يكي پايه المپياد 

 در چون طرفي از .ميسنجه دانشجويان در رو نقادانه و خالقانه تفكر هاي توانايي و نيست
  پزشكي از مقطعي هر دانشجوهاي هست نوشتن و خواندن مقاله و تحقيق روش با ارتباط

 جذاب هم شما براي ميتونه المپياد از حيطه اين كه خالصه .هستند اون در شركت به مايل
   باشه

است اصلي مرحله 4 داراي المپياد اين: 
اين ارتباطات كه ميخوان شما از و شه مي داده اصلي مقاله 3 شما به كه اينه اول مرحله  

  بديد نشون مفهومي نقشه يك رسم با رو ها اون در موجود دانشي هاي شكاف و ها مقاله
  خوندن در سرعت افزايش قبيل از هايي توانايي به داريد نياز شما مرحله اين توي بنابراين
 ها نمودار از ها داده استخراج و مفهومي نقشه رسم هاي مفاهيم،روش استخراج و مقاالت

   .... و



 معرفي حيطه تفكر علمي در علوم پايه
ميكنيد مشاهده مقاالت در كه است تناقضاتي با رابطه در فرضيات خلق لشام دوم مرحله 

  اين ديگري مقاله در كه حالي در است بوده مهاريA تاثيرماده مقاله يك در مثال براي
  باال را خود نقاد تفكر بايدتوانايي مورد اين در دانشجو . است شده عنوان ريكيحت تاثير
  مثال شود سازي فرضيه اصول اساس بر منطقي و متنوع هاي پاسخ دادن به سعي و برده

 .باشد dose dependent ماده اين تاثير شايد بگويد
 
در اماده هاي فرضيه شايد يا2 بخش فرضيه همين براي مطالعه طراحي لشام سوم مرحله 

 و مطالعات انواع و ها پارامتر شناخت مطالعه طراحي توانايي كه باشد سوال صورت
   .هست مورد همين در هم اماري هاي تست شناخت .هست كدوم هر كاربرد

 
است هايي نمودار روي از منطقي استنباط و اطالعات تحليل و تجزيه توانايي آخر مرحله 

  بيني پيش را نتايج قياسي استدالل با عموما بايد شما كه ميدهند سوال صورت در شما به كه
 كنيد

 



  كشوري چرا كه است مطرح سؤال اين همواره
 از حتي كه ديگري كشور كه حالي در كرده پيشرفت

 شرايط داراي وري بهره امكانات و اوليه منابع نظر
  مهمي عامل چه .است مانده عقب است، بوده بهتري

 كشور،( موفقيت و پيشرفت باعث مشابه شرايط در
 عملكرد و ماندگي عقب باعث و)فرد گروه،

 اما عامل، تنها نه اگر .شود مي ديگر بعضي نادرست
 خالقيت، در تفاوت عوامل، مهمترين از يكي مطمئنا

 خالقيت سه، اين بين از .است نوآوري و پردازي ايده
 نوآوري و پردازي ايده كه چرا است تر مهم همه از

 خالق تفكر و خالقيت هاي شانه روي بر را خود پاي
 .گذارند مي

 يا مسائل درك فرآيند مختصرا توان مي را خالق تفكر
 سازي فرضيه اطالعات، در موجود هاي كاستي
 آزمودن و ارزيابي ها، كاستي رفع و مسائل حل درباره
  سرانجام و ها آن بازآزمايي و بازنگري ها، فرضيه
 .كرد تعريف ديگران به نتايج انتقال

 به و پزشكي علوم آموزش ماهيت وجود اين با
 ارزيابي براي رايج هاي آزمون ماهيت خصوص

 است ترتيبي به ما كشور در پزشكي علوم دانشجويان
 تدريس مطالب مورد در دانشجو تفكر ميزان كمتر كه

 .گيرد مي قرار سنجش مورد شده

آموزش 
 پزشكي

 تفكر علمي در علوم پايه
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مفهومي نقشه طراحي  

در اين قسمت كه در مقايسه با ديگر قسمت هـاي مرحلـه   
انفرادي آزمون حيطـه تفكـر علمـي در علـوم پايـه زمـان و       
درصــد بيشــتري از نمــره را بــه خــود اختصــاص مــي دهــد، 
توانايي دانشجو در فهم مطالب، استخراج مفـاهيم از متـون   
ــراي       ــف ب ــاهيم مختل ــين مف ــاط ب ــراري ارتب ــي و برق علم
پاسخگويي به يك سؤال و نيز بيان مفاهيم اسـتخراج شـده   
از متون علمي و ارتباطات بين آن ها مورد ارزيابي قرار مـي  

ــرد ــويري بــراي      . گي ــزاري تص ــومي، اب ــاي مفه ــه ه نقش
در نقشــه مفهــومي . ســازماندهي و ارائــه اطالعــات هســتند

مفاهيم معموال داخل كادر قرار مي گيرند و ارتباطات بـين  
نوع ارتبـاط  . آن ها با خطوط جهت دار نشان داده مي شود

بــه صــورت واژه هــايي روي خطــوط ارتبــاطي نوشــته مــي 
 .  شوند

 ساختن فرضيه
  مورد فرضيه ساخت براي دانشجويان توانايي قسمت اين در

  براي توضيح » فرضيه« تعريف، طبق .گيرد مي قرار ارزيابي
 رخداد چند چگونه اينكه براي پيشنهادي يا است رخداد يك

 براي قسمت اين در كه روشي معموال.دارند رابطه يكديگر با
 اين گيرد مي قرار استفاده مورد سازي فرضيه توانايي ارزيابي

  به كه شود مي داده آزمايش يك نتايج دانشجو به كه است
 بحث مورد موضوع مورد در تاكنون كه مطالبي با ظاهر
 يك با دانشجو اصطالح به و نيست توجيه قابل شده گفته

 شود مي خواسته دانشجو از سپس .شود مي مواجه پارادوكس
 در كه مفهومي نقشه به توجه با نتايج اين توجيه براي كه

   .دهد ارائه علمي فرضيات يا فرضيه دارد اختيار

 انتخاب متغير و طراحي مطالعه 

 براي دانشجويان توانايي ارزيابي آزمون، از قسمت اين هدف
  رد يا اثبات جهت مطالعه طراحي و مناسب متغيرهاي انتخاب

 فرضيه يك قسمت، اين در .است مشخص فرضيه يك
  به مفهومي نقشه در بحث مورد موضوع با ارتباط در مشخص

 مراحل جريان در دانشجويان سپس .شود مي داده دانشجويان
 عنوان به( فرضيه اين آزمون براي مطالعه يك طراحي ابتدائي

 مي قرار )گروه هر تيمارهاي و بندي گروه فقط مثال
 در كه مفهومي نقشه از استفاده با بايد دانشجويان.گيرند
 را هايي آن پيشنهادي متغيرهاي سري يك بين از دارند اختيار

 مي كمك بحث مورد فرضيه رد يا اثبات به كه كنند انتخاب
 دليل كه شود مي خواسته دانشجويان از همچنين .كنند

   .كنند ذكر نيز را متغير هر انتخاب عدم يا انتخاب

 تحليل يافته ها

 نتايج تحليل در دانشجويان توانايي قسمت اين در
  مي قرار ارزيابي مورد فرضيه يك اثبات يا رد جهت
 و مطالعه يك انجام از پس معموال توانايي اين .گيرد

 بحث« بخش نوشتن هنگام مثال عنوان به
)Discussion(« به مطالعه يك از مستخرج مقاله  

 در را خود هاي جواب بايد دانشجويان .آيد مي كار
  + وضعيت سه داراي كه ليكرت شبه مقياس يك

 قبول نه و رد نه( 0 و )فرضيه رد( - ،)فرضيه تاييد(
 .كنند وارد )فرضيه
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 معرفي حيطه مديريت نظام سالمت
 
و پرستار داروساز، دندانپزشك، پزشك، يك اينكه از پيش كه كنيد مي فكر هم شما آيا  

 صاحب را خود شما آيا ديگر، بيان به ؟ هستيد كاريزماتيك مدير يك باشيد؛ ماهر تكنسين
 عده يك بتوانيد كه آمده پيش برايتان بحال تا مثال ؟ دانيد مي مديريت حوزه در ذاتي استعداد

  منصرف تصميمي از را آنها كنيد،ويا كاري انجام به ترغيب را هايتان همكالسي يا دوستان از
 جمع يك براي خوبي هفته آخر يا دورهمي پول؛ كمي مبلغ با باشيد توانسته اينكه يا ...كنيد

 كنيد؟ ايجاد را ممكن فايده بهترين هزينه، كمترين با" قولي؛ به و بدهيد ترتيب خانوادگي
 
باشد روزانه زندگي در مديريت علم كاربرد از اي ساده مثالهاي تواند مي فوق موارد همه. 

 سرَك مهندسي علوم و انگيزشي و رفتاري مالي، و اقتصادي مختلف هاي حوزه در كه علمي
 حوزه علوم از استفاده با ديگر؛ بيان به .دارد ها حوزه اين كردن كاربردي در سعي و كشيده
 راهبردهاي ارائه در سعي مهندسي، علوم همينطور و انساني و اجتماعي علوم مالي، و اقتصاد

  و علوم همه نيز كاربرد در مديريت دانش .دارد كارها انجام براي تر كيفيت با و صرفه به
  و انساني علوم پايه؛ علوم ،مهندسي علوم مختلف هاي حوزه .گيرد مي بر در را ها فرآيند

   .هستند مديريت دانش از استفاده عرصه اجتماعي



 معرفي حيطه مديريت نظام سالمت

بستر كه سالمتي نظام .است "سالمت نظام" ها؛ عرصه اين مهمترين از يكي  
  بنابراين؛ .است بهداشتي و پزشكي حوزه دانش توليد و خدمات ارائه

 علوم از اي مجموعه پركاربرد، دانش يك عنوان به "سالمت نظام مديريت"
  سيستم لِك يححص اداره و سياستگذاري به منجر كه است اي رشته بين

 و كاركنان به مالي پرداختهاي تا باليني، پزشكي از اعم  درمان و بهداشت
 .نگيريد كم دست اصال را سالمت نظام مديريت شود مي مردم اجتماعي بيمه

 علوم حوزه علمي المپيادهاي بنيانگذار ماكه كشور پزشكي علوم نخبگان
 المپياد دوره اولين آغازِ از و نشدند اشتباهي چنين مرتكب نيز -بودند پزشكي

 نظر مد را سالمت نظام مديريت حيطه86 سال در كشور پزشكي علوم هاي
 .دادند قرار

 



 معرفي حيطه مديريت نظام سالمت
علوم دانشجويان بهترين با شما سالمت، نظام مديريت حيطه در است قرار 

 حل براي مديريتي اي حرفه فوق راهكارهاي ارائه مدعيان كه كشور پزشكي
 هستند مردم لِك سالمت سطح ارتقاي و كشور، سالمت نظام هاي بحران
 ؟ است تر اثربخش راهكار كدام ؟ است بهتر كسي چه حل راه .كنيد رقابت
 حل راه توان مي چگونه نهايت در ؟ است صرفه به مقرون راهكار كدام

 تجربه كه سالمت نظام مديريت حوزه اساتيد بهترين ؟ كرد "اجرا" را مشكلي
 را شما هاي حل راه دارند را عرصه اين در اجرايي كار و تدريس تحقيق،
 حل راه همين از يكي اجراي براي كه نيست بعيد هيچ .كرد خواهند قضاوت

 .شود همكاري به دعوت بيشتر پردازي ايده و مشورت براي شما از ها،
 را وقت هستيد، بيمار يك مديريت از بزرگتر كاري انجام دنبال اگر ،سپ

 مي محك مهم اين براي سالمت، نظام مديريت المپياد در .نكنيد تلف
  .خوريد

 



  سازمان ها، نهاد از اي مجموعه سالمت، نظام
 در بايست مي كه است منابع و افراد ها،

  هاي نياز به يكديگر با هماهنگي نهايت
  تعريف همين شايد .دهند پاسخ مردم سالمتي

  بودن پيچيده بيانگر روشني به ابتدائي و ساده
  نظامي باشد؛ »سالمت نظام« نام به مفهومي

  جان يعني كشور هر دارايي مهمترين با كه
 قصور كوچكترين و دارد كار و سر مردمانش

  قابل غير هايي زيان به آن در ناكارآمدي و
  نظام با آشنايي .شود مي ختم جوامع در جبران

  براي هم است، ضرورت يك سالمت هاي
  توليت كه گذاراني سياست و مداران سياست

  پزشكان، براي هم و دارند عهده بر را نظام آن
  ديگري گروه هر و داروسازان پزشكان، دندان

 به خدمت ارائه در كه نظام اين همكاران از
   .كوشند مي جامعه و بيماران

 علوم هاي دانشگاه آموختگان دانش از بسياري
  و مناصب در يا تحصيل پايان از پس پزشكي

  مي قرار تدريج به اجرايي و مديريتي هاي پست
  سر مديريتي امور با نحوي به اينكه يا و گيرند

  كنار در كه است خوب چه پس دارند كار و
  مديريتي هاي مهارت دانشگاه، در خود دروس

 .بياموزند نيز را
  تا كند مي كمك مديريتي مطالب از آگاهي

  از بيشتري درك پزشكي علوم دانشجويان
 .باشند داشته خود كاري محيط شرايط

  معموال مديريت حيطه در مهم موضوعات
  و سالمت نظام مهم مشكالت كننده منعكس

  مي زمينه اين در دولت ويژه هاي برنامه يا
    .باشند

 آموزش پزشكي 

 مديريت نظام سالمت
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مهارت های 
 الزم

مهارت هاي  
 حل مساله  

 تفكر نقادانه

كار تيمي و 
همكاري بين  

 بخشي

مهارت ارائه  
 مطلب

تفكر 
 سيستمي

 چهار از يكي سالمت نظام  مديريت حيطه
  هاي دانشگاه دانشجويان علمي المپياد حيطه
  هدف با حيطه اين .است كشور پزشكي علوم

  مورد در دانشجويان نگرش و دانش سنجيدن
  هاي چالش و سالمت هاي نظام روز مسائل

  و مهارت افزايش سپس و آن روي پيش
  اين با مقابله در دانشجويان توانمندي
  طراحي مناسب راهكارهاي ارائه و معضالت

 .است شده

 راهكار كدام است؟ بهتر كسي چه حل راه
 به مقرون كار راه كدام است؟ تر اثربخش

 راه توان مي چگونه  نهايت در است؟ صرفه
  اينها كرد؟ »اجرا« را مشكلي حل

 مطرح حيطه اين در كه هستند موضوعاتي
 .شوند مي

  شركت جهت علمي المپياد سازي توانمند براي
  نظام مديريت حيطه گروهي و فردي مراحل در

  الزم مهارتهاي از سري يك  بايست مي سالمت
 .گردد كسب  )necessary skills( يا

 شركت به كه كساني براي مطرح سؤاالت از يكي
 عالقه سالمت نظام مديريت حيطه علمي المپياد در

  دانش ارتقا براي منابعي چه كه است اين هستد مند
 دارد؟ وجود من

  اين از اوليه هاي ايده كه مهمي و اي پايه منابع
  تواند مي سازد، مي مهيا فرد براي را دانشي حوزه
  هاي گزارش .باشد مطالعه براي مناسبي شروع نقطه

  گزارش ها آن راس در و جهاني بهداشت سازمان
 نظام اصالحات به معروف وكتاب  2000 سال

 به بسته همچنين .است شده پيشنهاد سالمت
 و ها كتاب خانه، وزارت توسط شده اعالم موضوع
   .شود مطالعه بايد بيشتر مرتبط مقاالت

 تمرين كردن

  در شما موفقيت رمز مهمترين كه نكنيد فراموش
  »كردن تمرين« سالمت، هاي نظام مناسب فهميدن

   .است
 روزمره اتفاقات پيوسته تحليل و مستمر تمرين تنها

  از حقيقي برداشت به را شما كه است سالمت نظام
  كه بعد دفعه تا كنيد تالش .رساند مي سيستم اين

  بيمارستان دانشگاه، در سالمت جنس از اي مسئله
 ساده كنارش از كرد جلب را شما توجه جامعه يا

  مبتني هاي ديدگاه با و بخوانيد آن مورد در .نگذريد
 .كنيد تحليل را ها آن »سالمت نظام« بر
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معرفي حيطه مطالعات ميان رشته اي علوم انساني و 
 )فلسفه پزشكي(سالمت

زندگي تمام براي اي حيطه پزشكي، فلسفه!   
المپياد مختلف هاي حيطه ميان در حيطه ترين بنيادي فلسفه حيطه شك بي 

 پيش به اي تازه پنجره و شويد مي روبرو جديدي دنياي با حيطه اين در !است
 اين در ثحب مورد اصلي موضوع دو .شد خواهد گشوده شما انديشه و ذهن

  رشته از "علم فلسفه" در  .است "نقاد تفكر" و "علم فلسفه" حيطه،
 دوباره "علم" مقوله به باال از و كنيد مي پرواز آييد، مي بيرون خود تخصصي

 مي تصور كه موضوعاتي از بسياري متفاوت، نگاهي بار اين اما ؛ميكنيد نگاه
 علمي مطلبي گوييم مي وقتي گيرند؛ مي قرار شك مورد هستند قطعي كرديم
 دهد؟ مي قطعي معرفت ما به تجربي علم آيا چيست؟ منظورمان دقيقا است،
   است؟ چيزي چه نشانگر علمي شده پذيرفته نظريات شدن ابطال

 



معرفي حيطه مطالعات ميان رشته اي علوم انساني و 
 )فلسفه پزشكي(سالمت

وهحن و مغالطات انواع با آن در كه است "نقاد تفكر" ديگر موضوع  
 .شد خواهيد آشنا ديگري جذاب مطالب و استدالل ساختار آنها، تشخيص

 زندگي براي را مهارت ده تقويت سالمت، جهاني سازمان بدانيد است جالب
 دهگانه مجموعه اين از مهارت دومين نقاد تفكر  كه است كرده توصيه سالم
 سراغ ميخواهيد يا و نداريد المپياد در شركت به تمايلي اگر حتي سپ است
 تنها فلسفه زيرا !كنيد تجربه را حيطه اين يكبار برويد، فلسفه از غير اي حيطه
 دودحم كاربردش و است مفيد زندگيتان لمراح تمام براي كه است اي حيطه

 جامعه در وسيعي گذاري تأثير آينده در ميخواهيد اگر ضمنا !نيست المپياد به
 بدانيد، فلسفه بايد شويد ظاهر پرداز نظريه يك كسوت در و باشيد داشته خود

 گوناگون، لمسائ و وارداتي هاي فلسفه اين لمقاب در انقالب رهبر قول به
 .است عقلي علوم و فلسفه بدهد را ما جواب ميتواند آنچه

 



  علوم اي رشته ميان مطالعات حيطه المپياد
  تلفيق )سابق پزشكي فلسفه( سالمت و انساني

  عملي هاي رشته با فلسفه انتزاعي تماما رشته
   .است پزشكي

  در گويي كه رشته دو اين تلفيق امر، ابتداي در
  هستند دانشگاهي هاي رشته محور انتهاي دو

  چنان اما رسد مي نظر به عجيب و ممكن غير
 در كنيم، مي نگاه فلسفه هاي شاخه به كه

  رد و ها زمينه پس توان مي علم فلسفه شاخه
  پزشكي كه ديد را علومي ساير و پزشكي پاي

  . است استوار آن پايه بر

  و انساني علوم اي رشته ميان مطالعات حيطه
  كاربردي گاه و علمي مزاياي بر عالوه سالمت

  و ايجاد جهت در كلي طور به بالين، در اش
  فلسفيدن توانايي يادآوري سقراط، بقول

  با المپياد كه هاست رشته اين در محصالن
  عنوان با موضوع اين به تر جدي رويكردي

   .است پرداخته نقادانه تفكر
 و طب فلسفه به اختصاصي طور به همچنين
  در ديگر متخصصان تمام( پزشك جايگاه

 كار و سر بيمار با كه پزشكي علوم هاي رشته
  نانوشته قوانين رعايت در )است نظر مد دارند

 .پردازد مي بيمارانش تك تك برابر در آن

آموزش 
 پزشكي 

مطالعات ميان رشته اي 
 علوم انساني و سالمت

۱ ۲ ۳ 



 پيشتر كه همانطور المپياد حيطه ديگر منابع از
 نگاه از كه .است علم فلسفه شد، اشاره

  گيري شكل ي نحوه و پزشكي به آكادميك
  فلسفي تحليل به سپس و پرداخته آن هاي پايه

 .پردازد مي دانشمندان عملكرد روند
  ياد نقاد تفكر و پزشكي فلسفه آموزش طي

  قبول قابل اي نوشته چگونه كه گرفت خواهيم
  معاني نوشتن، فلسفي در كه بنويسيم منظم و

   .كنند حفظ را خود خاص

 فلسفه علم 

 توليد روند علم فلسفه شد، اشاره كه همانطور
  حوزه اين دانشمندان فرضيات و نظريات و علم

  دنبال به و كند مي تحليل تخصصي بطور را
 .است علمي روش بهبود

 به موشكافانه طور به طرق اين از علم فيلسوف
 واقع در و هستي جهان واقعيت يافتن دنبال

 .است آن به شدن نزديك
  تواند مي دانشمند خود برخالف علم، فيلسوف

  علل به كامال و دهد توضيح را او كاري روند
 مي كار چه دقبقا كه اين و او هاي فعاليت انجام
 .است آگاه كند

 

  مي هنر يا و  فن علم، بين تمايز به علم فلسفه در
  را حوزه اين در استدالل روش همچنين .پردازيم
  مفاهيم از مثال عنوان به .كنيم مي مطالعه

  استقرا مسئله المپياد، منابع از شاخه اين معروف
   .برد نام توان مي را

 تفكر نقادانه  

  يعني  Critical Thinking يا نقادانه تفكر
  دنبال به نقادانه تفكر .كنيم فكر تر سنجيده چگونه

  در قاعدتا كه است هايي استدالل و ادعاها يافتن
  دنبال به همچنين و بيايند آن دنبال به بايد اصل
  در كه است مدعي شخص هاي فريبكاري يافتن

  در ديگر بيان به .گويند مي مغالطه آن به اصطالح
 نقد يا جمله يك نقد( پردازيم مي نقد به بخش اين
 )... يا مقاله يك

  ساير و سقراط اصلي رويكرد نقادانه تفكر
 .است تاريخ هاي ديالكتيكي

 و PHD ، عمومي دكتري ارشد، كارشناسي كارشناسي، مقاطع كليه
 .باشند مي حيطه اين در شركت به مجاز ها رزيدنت

  بدين .است فلسفه اصلي پايه نقادانه تفكر
  صورت به نقادانه تفكر اگر كه صورت

  مي شكل فلسفه شود، ارائه سيستماتيك
 .گيرد
 اگر شخص يك هاي استدالل و مدعاها يعني

  متناقض و بوده هم موازي ها شاخه همه در
  تفكر بودن دارا بر عالوه شخص آن نباشند،
   .هست هم فيلسوف يك نقادانه،

   پزشكي فلسفه

 مي فلسفي مفاهيم به بيشتر پزشكي فلسفه
  هاي گيري تصميم در و بالين در كه پردازد
 نقش بيمار با ارتباطش مخصوصا و پزشك
  عليت، مسئله به مثال عنوان به .دارند اساسي

  افتراق و بيماري و سالمت دقيق تعريف به يا
  تعريف و پردازد مي ... و ناخوشي از بيماري

  از بخشي .دهد مي ارائه آن از گوناگوني هاي
  اخالق مسائل با پزشكي فلسفه موضوعات

 .دارند همپوشاني فلسفي اخالق نه و پزشكي
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  هاي دانشگاه بستر در كارآفريني حيطه
  المپياد دهمين در بار اولين براي سوم هزاره
  علوم هاي دانشگاه دانشجويان علمي

  .شد برگزار )96-97 سال( كشور پزشكي
  ارزيابي حيطه اين برگزاري از اصلي هدف
  هاي حوزه در دانشجويان توانايي و دانش

   .باشد مي كارآفريني و نوآوري

 كشف بخش سه شامل مزبور حيطه
  به ايده تبديل پروري، ايده ها، فرصت

  هركدام اختصار به كه است محصول
  .شود مي داده توضيح

آموزش 
 پزشكي 

كارآفريني در بستر 
 دانشگاه هاي هزاره سوم
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كشف  
 فرصت ها

تبديل ايده به 
 محصول

 ايده پروري 

 كشف فرصت ها

 روش با بايد دانشجو مرحله اين در
  كشف هدف با محيطي تحليل هاي

  با بتواند حتي و باشد آشنا ها فرصت
 فرصت محيط درست هاي تحليل

  را جديد كارآفريني و نوآوري هاي
 .كند خلق

 ايده پروري

  مفاهيم با بايد المپياد داوطلب مرحله اين در
  مانند آن هاي بندي طبقه و پردازي ايده اوليه
  تكنيك معنوي، مالكيت اختراع، ايده، ثبت

  باشد آشنا ... و پروري ايده هاي روش و ها
  مبتني كه نوآورانه و جديد هاي ايده بتواند تا
   .نمايد ثبت و ارائه را باشد مي ها فرصت بر

 تبديل ايده به محصول

  اصول با بايد داوطلبين آخر مرحله در
  و كسب كلي مقررات و قوانين و كارآفريني

  و بازار اوليه مفهوم قبيل از مفاهيمي كارو
  باشد آشنا ها آپ استارت كار، و كسب بوم

  را كار و كسب  طرح تدوين هاي روش و
  يك بر مبتني طرح يك ارائه با بتواند تا  بداند
 طرح نگارش و بازار تحليل توانايي و ايده

  ثمره به را خود ايده بتواند كار و كسب
   .برساند ظهور

  كار و كسب مدل واقعي، دنياي در
  ذهن در كار و كسب طرح از قبل

  .شود مي متولد كارآفرين
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 سايت المپياد وزارت بهداشت
   :بهداشت وزارت المپياد دبيرخانه رسمي سايت لينك

است موجود زير اطالعات سايت اين در : 
قبل سالهاي سواالت نمونه 
 حيطه معرفي   
المپياد به مربوط اطالعيه 
دانشگاه به مربوط آموزشي برنامه اين( آرمان آموزشي برنامه 

              آدرس )است تهران
 در ميتوانند حرفهاي دكتراي و ارشد كارشناسي مقاطع دانشجويان: توجه قابل
 مقاطع دانشجويان فوق مقاطع بر عالوه همچنين. نمايند شركت حيطه همه

  ميان مطالعات هاي حيطه در ميتوانند نيز ph.Dو باليني تخصصي دكتراي
 .نمايند شركت سوم هزاره دانشگاههاي بستر در كارآفريني و رشتهاي



 دفتر المپياد دانشگاه علوم پزشكي بابل: 
 
 217داخلي  32190593: تماسشماره 

 
 لينك سايت ثبت نام و اطالع رساني المپياد دانشگاه علوم پزشكي

:بابل
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