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 بسمه تعالي

  

 

 

دانشگاه علوم  36طور همزمان در ب 6/2/98 جمعهصبح روز  9ساعت آزمون انفرادي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور 

شركت كنندگان و ويژگيهاي آزمون  نكات مهمي برايحاوي  راهنماگردد. اين  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور برگزار مي

خواهشمند است قبل از ورود به جلسه امتحان كليه  شود. اين دوره بوده و مطالعه آن به تمامي داوطلبان شركت در آزمون توصيه مي

 مطالعه فرمائيد تا مشكلي در نحوه تكميل پاسخنامه و تنظيم وقت امتحان پيش نيايد. مفاد راهنما را دقيقاً

شـماره كـارت و محـل تحصـيل را كـه در بـرگ        ،نـام خـانوادگي   ،مشخصات خود شامل: نـام  امتحان حتماً سؤاالتشروع پاسخگويي به  قبل از -1
اطالعات صحيح را باالي پاسخنامه در محـل مربوطـه    ،ضمن اطالع به مسئوالن آزمون ،پاسخنامه درج شده است كنترل نموده و در صورت مغايرت

 درج نمائيد.

 رعايت فرماييد. وارد زير را دقيقاًانجام خواهد شد. لذا براي جلوگيري از هر گونه اشتباه م رايانهپاسخنامه ها توسط تصحيح   -2

  جواب قبلي را بطور كامل و با پاك كن پاك نمائيد. ،غيير پاسختبراي پاسخگويي از مداد مشكي نرم استفاده كنيد و در صورت  -الف

 كرده و از ضربدر زدن يا عالمت گذاري خودداري نمائيد.   سياه  خانه مربوطه را كامالً ،مطابق شكل ،سؤالخ دادن به هر براي پاس -ب

    

 �ح  صحي     � غلط          �    غلط     �         غلط

 

مراتب را به مسئوالن جلسه اطـالع    ،خودداري نموده و در صورت بروز هر يك از موارد فوق چروك و يا خيس شدن پاسخنامه جداً ،از تا كردن  -ج

  .يدده

 شود. نميداده  به شركت كنندگان الزم به ذكر است هيچگونه وقت اضافه

 باشد: ها به شرح زير مي مدت زمان، ساعت شروع و ساعت پايان آزمون هر يك از حيطه

 ساعت. 4؛ مدت كل آزمون:  13؛ ساعت پايان:  9شروع:  حيطه استدالل باليني: ساعت

 ساعت. 4؛ مدت كل آزمون:  13؛ ساعت پايان:  9حيطه آموزش پزشكي: ساعت شروع: 

 .دقيقه 110؛ مدت كل آزمون: 10:50؛ ساعت پايان:  9: ساعت شروع: اي علوم انساني و سالمت مطالعات ميان رشتهحيطه 

 اعت.س 4؛ مدت كل آزمون:  13؛ ساعت پايان:  9حيطه تفكر علمي در علوم پايه: ساعت شروع: 

 ساعت. 5/3؛ مدت كل آزمون:  12:30؛ ساعت پايان:  9حيطه مديريت نظام سالمت: ساعت شروع: 

 ساعت. 5/2؛ مدت كل آزمون:  11:30؛ ساعت پايان:  9حيطه كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم: ساعت شروع: 

 

تفكـر  براي داوطلبـان حيطـه   و  فارسي و انگليسي به همراه داشتن كتابهاياستدالل باليني   براي داوطلبان حيطهتوجه: 

 ديكشنري بالمانع است.علمي در علوم پايه به همراه داشتن 
 

را براي دريافت نظـرات و پيشـنهادها اعـالم    مركز نمايد و آمادگي اين داوطلبان گرامي آرزوي موفقيت مي در پايان براي
 دارد.مي

 

 

 

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي

 المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور  دهمين دورهيازآزمون مرحله انفرادي داوطلبان برگه راهنماي 
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