
 بسمه تعالي

هـاي خطيـر اجـراي    اميد است با ياري خداوند متعال و با همكاري ، تالش و عنايت كليه عزيزاني كه در مسئوليت

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

صـبح روز   9:30سـاعت  المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشـور   آزمون مرحله انفرادي زمان برگزاري -1

 خواهد بود.  31/1/97جمعه 

 شود. آوري مي و جمع گيرد ميندفترچه سواالت پس از برگزاري آزمون در اختيار دانشجويان قرار  -2

 محل برگزاري آزمون: مجتمع پرديس دانشگاه -3

گردد و سپس نماينده دانشگاه ضمن خوش آمدگوئي ،  مجيد آغاز مي ...جلسه امتحان با قرائت آياتي از كالم ا -4

دقيقه قبل از آزمون براي داوطلبان قرائت نمايد. توزيع پاسخنامه و دفترچه سواالت نيز در  15متن پيوست را 

 اين فاصله به هنگام قرائت متن انجام گيرد.

بـا نظـر    تاخير به جلسه آزمون مراجعـه كنـد ،  دقيقه بعد از شروع  آزمون چنانچه داوطلبي با  15تا حداكثر  -2

 حق شركت در جلسه آزمون را خواهد داشت.مركز قطب  نماينده دانشگاه و موافقتنماينده 

 دقيقه بعد از شروع آزمون پاسخنامه ها و دفترچه سواالت غائبين جمع آوري و به قرنطينه منتقل گردد.  20 -3

ق خروج از جلسه آزمون را ندارنـد. داوطلبـان  در سـاعات    ح پاياني دقيقه 15 ساعت اول و يكان داوطلب -4

 هند.تحويل دمراقب خود پس از كنترل صفحات آن يد دفترچه سواالت را به مجاز خروج با

 در طول برگزاري آزمون، به هيچ عنوان سؤال علمي پاسخ داده نخواهد شد. -5

وقت پاياني  ضمن تذكر به داوطلبان در خصوص انتقال پاسخ ها به پاسخنامه، دقيقه قبل از پايان امتحان، 15 -6

اعالم گردد و از داوطلبان خواسته شود تا قبل از جمع آوري كامل پاسخنامه ها و شمارش آنهـا و اعـالم آن   

در هنگام ترك جلسه به همه داوطلبان تاكيد شـود برچسـب صـندلي خـود را      صندلي خود را ترك نكنند.

   پيگيريهاي بعدي به همراه خود ببرند.جهت 

 گيرد. ميندر اختيار داوطلبان قرار خاتمه جلسه آزمون دفترچه سواالت پس از   -7

 ها از مخزن و توزيع آنها در جلسه آزمون ها و پاسخنامهتحويل پرسشنامه -8

 كنترل شماره داوطلبي و شماره پاسخنامه و شماره صندلي داوطلبان  -9

رگزاري آزمون، دقت در عدم استفاده داوطلب از تلفن همراه، گزارش موارد مشـكوك،  نظارت كامل در طول ب -10

 تخلف و ... به سرپرست حوزه يا سالن امتحاني

،  هاي بدون صـدا كفشرعايت نظم و سكوت در طول برگزاري آزمون، ممانعت از ايجاد سر و صدا، استفاده از  -11

 عدم تردد زياد و گفتگو در فضاي جلسه آزمون

 ممانعت از به همراه داشتن هر گونه جزوه، كتاب، تلفن همراه و وسايل اضافي توسط داوطلبان -12

كنتـرل گـردد و پـس از مرتـب       شمارش و تعداد آنهـا ، ان امتحان، پاسخنامه ها جمع آوريپس از پايان زم -13

 تحويل گردد. به مخزن يبان، همراه با پاسخنامه غانمودن

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 آزمون استدالل بالينيراهنماي 

 همين المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشورد

 

مي  script concordance  ,CRP  , Puzzle  ,KF آزمون استدالل باليني شامل چهار نوع سئوال

 باشد.

 در نظر گرفته شده است.13:30صبح الي 9:30ساعت  ساعت از 4مدت زمان كل آزمون 

پايان يابد  13:30صبح شروع شده و رأس ساعت  9:30لطفاً ترتيبي اتخاذ نماييدكه آزمون رأس ساعت 

 همچنين هر چهار دفترچه و چهار پاسخنامه همزمان دراختيار دانشجويان قرارگيرد.

صبح ) پذيرايي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان  11تا  30/10در بين آزمون (بين ساعت 

 گيرد. صورت

) توسط دانشجويان بالمانع است ليكن آوردن لپ فارسي و انگليسيبه همراه داشتن كتابهاي (

 تاپ و موبايل و ساير وسايل الكترونيكي ممنوع مي باشد.

 

 

 آموزش پزشكيآزمون راهنماي 

 همين المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشورد

 

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

Feature  و Extended Matching تصحيح آزمون به صورت  در يك دفترچه طراحي شده است و

 گيرد. ماشيني (كامپيوتري) صورت مي

 Extendedسوال  22و  Key Feature سوال MCQ  33 ,سوال  15سوال (  70براي پاسخگويي به   

Matching در نظر گرفته شده  12صبح الي 30/9دقيقه از ساعت  150ساعت ونيم يعني 2) ، مدت زمان

 است.

پايان يابد.   12صبح شروع شده و رأس ساعت   30/9لطفاً ترتيبي اتخاذ نماييدكه آزمون رأس ساعت 

 همچنين يك دفترچه و پاسخنامه مربوطه همزمان دراختيار دانشجويان قرارگيرد.

صبح ) پذيرايي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان  11تا  30/10در بين آزمون (بين ساعت 

 صورت گيرد.

ضمنا به همراه داشتن هر گونه كتاب  فارسي يا انگليسي،  لپ تاپ و موبايل و ساير وسايل  

 الكترونيكي توسط دانشجويان ممنوع است.

 

 

 



 

 فلسفه پزشكيآزمون راهنماي 

 شكي كشورهمين المپياد دانشجويان علوم پزد

 

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

 در نظر گرفته شده است. 12صبح الي  9:30دقيقه از ساعت  150مدت زمان كل آزمون 

پايان يابد.  12صبح شروع شده و رأس ساعت  9:30لطفاً ترتيبي اتخاذ نماييد كه آزمون رأس ساعت 

 همچنين دفترچه سواالت و پاسخنامه همزمان دراختيار دانشجويان قرارگيرد.

صبح ) پذيرايي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان  11تا  30/10در بين آزمون (بين ساعت 

 صورت گيرد.

ير وسايل )، آوردن لپ تاپ و موبايل و سافارسي و انگليسيبه همراه داشتن كتابها و جزوات (

 باشد. مي ممنوعالكترونيكي 

. 

 راهنماي آزمون تفكر علمي در علوم پايه

 همين المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشورد

 

 50دفترچه سوال (حاوي  1مرحله اول آزمون انفرادي حيطه تفكر علمي در علوم پايه  (غربالگري)  شامل 

 MCQ ،KF، scriptپاسخنامه مي باشد. اين آزمون شامل طيفي از سواالت نظير  1سوال) و 

concordance   .و ... است 

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

پايان يابد.  12صبح شروع شده و رأس ساعت  9:30لطفاً ترتيبي اتخاذ نماييد كه آزمون رأس ساعت 

 همچنين دفترچه سواالت و پاسخنامه همزمان دراختيار دانشجويان قرارگيرد.

برگزاري امتحان صورت صبح) پذيرايي درمحل امتحان و همزمان با  11تا  10:30در بين آزمون (بين ساعت 

 گيرد.

به همراه داشتن ديكشنري توسط دانشجويان بالمانع است ليكن آوردن لپ تاپ و موبايل و ساير 

 وسايل الكترونيكي ممنوع مي باشد.

 

توجه: با توجه به اينكه در حيطه تفكر علمي در علوم پايه تعدادي از صفحات سؤال بايد بصورت 

 پگر رنگي براي تكثير سؤاالت در نظر گرفته شود.رنگي چاپ شود، لذا دستگاه چا

 

 

 

 



 مديريت نظام سالمتآزمون راهنماي 

 همين المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشورد

 

 MCQ, scriptمديريت نظام سالمت شامل چهار نوع سوالمرحله اول آزمون انفرادي حيطه 

concordance , Puzzle , KF  .مي باشد 

. لطفا ترتيبي در نظر گرفته شده است 13 صبح الي 9:30 از ساعت ساعت5/3مدت زمان كل آزمون 

پايان يا بد و همچنين هر   13صبح شروع شده و راس ساعت  9:30اتخاذ نماييد كه آزمون راس ساعت 

 در اختيار دانشجويان قرار گيرد. همزمانچهار دفترچه و چهار پاسخنامه 

صبح ) پذيرايي در محل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان  11تا 30/10در بين آزمون ( بين ساعت 

 صورت گيرد.

به همراه داشتن هر گونه جزوه، كتاب، لپ تاپ و موبايل و ساير وسايل الكترونيكي ممنوع مي 

 باشد.

 

 حيطه كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سومراهنماي آزمون 

 كشوردهمين المپياد علمي د انشجويان علوم پزشكي 

 

 سوم (غربالگري) شامل  هزاره دانشگاههاي بستر در مرحله اول آزمون انفرادي حيطه كارآفريني

 باشد. اين آزمون شامل طيفي از سواالت نظير پاسخنامه مي 1سوال) و  42(حاوي دفترچه سوال  1

MCQ ،KF، script concordance    و ... است. همچنين با توجه به ضرورت سنجش قابليت آزمون در

ارزيابي شخصيت كارآفرينانه متقاضيان، در انتهاي آزمون، پرسشنامه سنجش شخصيت كارآفرينانه نيز به 

دانشجويان در قالب برگه سواالت و پاسخنامه جداگانه داده شده و پس از تكميل، پاسخنامه ها گردآوري 

ي است نمره اين پرسشنامه هيچگونه ارتباطي با نمره آزمون نخواهد داشت و اطالعات خواهد شد. بديه

 حاصل از آن صرفاً به منظور پژوهش براي ارزيابي كيفي آزمون استفاده خواهد شد.

صبح الي  9:30(از ساعت  ساعت 3مدت زمان كل آزمون با احتساب زمان الزم براي تكميل پرسشنامه،  

 ته شده است. ) در نظر گرف12:30

پايان يابد.  12:30صبح شروع شده و رأس ساعت  9:30لطفاً ترتيبي اتخاذ نماييد كه آزمون رأس ساعت 

پرسشنامه همچنين دفترچه سواالت و پاسخنامه همزمان دراختيار دانشجويان قرارگيرد. توصيه مي شود 

 دانشجويان قرار گيرد.در اختيار  11و پاسخنامه آن، ساعت سنجش شخصيت كارآفرينانه 

صبح) پذيرايي درمحل امتحان و همزمان با برگزاري امتحان صورت  11تا  10:30در بين آزمون (بين ساعت 

 گيرد.

به همراه داشتن كتاب، جزوه، لپ تاپ، تبلت و ساير وسايل الكترونيكي در جلسه آزمون ممنوع 

 باشد. مي

 


