
 

 الوپیاد علوی دانشجویی وزارت بهداشت، درهاى و آهوزش پسشکی

 هقدهه:

 تحَالت ٍ تـییز ٍ پشؽـکی ػلـَم خقَفب ػلَم، رٍساكشٍى ٍ عزیغ پیؾزكتْبی

 ؿبئی اّذاف در ثبسًگزی ثِ ًیبس ثیوبراى، ًَتَاًی تب پیؾگیزی اهذاهبت در هغتوز

. اعـت عـبختِ هغزح ؽذت ثـِ را پشؽکی آهـَسػ ثخقـَؿ تزثیـت ٍ تؼلـین

 حل ثِ گزٍّی ٍ خالهبًِ ثقَرت ثتَاًٌذ کِ اعت اكزادی ًیبسهٌذ ایزاى آیٌذُ

 پزٍرػ ٍ ّذایت ؽٌبعبیی، ثزای کؾَر داًؾگبّْبی رعبلت. ثپزداسًذ کؾَر هغبئل

 داًؾگبّْبی ػالٍُ، ثِ. ًیغت پَؽیذُ کغی ثز داًؾجَیبى ػلوی ّبی اعتؼذاد

 پبیذار تَعؼِ در را هضبػلی ًوؼ جبهؼِ، عالهت هتَلیبى ػٌَاى ثِ پشؽکی ػلَم

 ثخؼ در ًیبس هَرد داًؼ ٍ اًغبًی ًیزٍی ثبیغتی عزف یک اس دارًذ؛ ػْذُ ثز

 ًظبم رّجزی ثزای را ای ؽبیغتِ هذیزاى دیگز، عزف اس ٍ کٌٌذ تَلیذ را عالهت

 کلی گیزی جْت ثب ًظبم ایي ّبی گیزی تقوین ٍ حزکتْب عبسی ّوغَ ٍ عالهت

 ثزای ای ثزًبهِ پشؽکی ػلَم داًؾگبّْبی هتبعلبًِ. ًوبیٌذ ػزضِ کؾَر در تَعؼِ

 رٍػ ٍاهغ در. ًذارًذ عالهت ًظبم در تیوی کبر ٍ هغبلِ حل هْبرت پزٍرػ

 ٍ اعالػبت اس هخلــَعی هَاهــغ ثیؾــتز در داًؾــگبّْب در عــٌتی آهــَسػ

 اٍلَیت تحلیل، ٍ تجشیِ در را آًـبى اهـب دّـذ، هی ارائِ داًؾجَیبى ثِ را هلبّین

 یبدگیزی ثِ هٌجز ٍ ثَدُ اًتوبدی تلکز السهِ کِ ظَْر ًَ داًؼ عبسهبًذّی ٍ ثٌذی

 . گذارد هی خَد حبل ثِ گؾـت، خَاّذ هؼٌی ثب ٍ هَثز



 حل هْبرت کِ اعت کؾَری ای هغبثوِ عزاحی ًویقِ ایي ركغ رٍؽْبی اس یکی

 ثز ػلوی الوپیبدّبی تبثیز هَرد در. ثبؽذ آى ارسؽْبی جشء تیوی ثقَرت هغبلِ

 اًجبم هختللی هغبلؼبت آًْب در کٌٌذُ ؽزکت آهَساى داًؼ هْبرتْبی اكشایؼ

 اعتؼذاد ؽکَكبیی در ریبضی الوپیبد تبثیز هَرد در ّلٌذ در ای هغبلؼِ. اعت ؽذُ

 خَد داًؾگبّی تحقیالت در ّب الوپیبدی کِ داد ًؾبى آهَساى، داًؼ ریبضی

 الوپیبد. اًذ کزدُ چبح ریبضی سهیٌِ در کتبثْبیی ٍ هوبالت ٍ اًذ ثَدُ هَكن

 ؽبى آیٌذُ ؽـل اًتخبة ثِ ٍ ثَد ؽذُ آًبى ًلظ ثِ اػتوبد اكشایؼ ثبػث ّوچٌیي

 ثِ تَاًذ هی ػلوی هغبثوبت در ؽزکت کِ دّذ هی ًؾبى اهز ایي. ثَد کزدُ کوک

 .کٌذ کوک كزد ای حزكِ ٍ كزدی رؽذ

 :علوی پیشینه الوپیاد

 پشؽکی ػلَم داًؾگبُ در 1379 عبل در ػلوی هغبثوِ ایي ثزگشاری اٍلیِ ایذُ

 ؽزٍع آى عزاحی ثزای اٍلیِ اهذاهبت 1385 عبل حذٍد اس. گزدیذ هغزح افلْبى

 ٍ کبرؽٌبعبى اعتبداى، حضَر ثب اًذیؾی ّن هتؼذد جلغبت تبکٌَى ٍ ؽذ

 ثِ تَجِ ثب. اعت ؽذُ ثزگشار آهَسی داًؼ الوپیبدّبی در رتجِ حبئش داًؾجَیبى

 ٍ درهبى ثْذاؽت، ٍسارت َالىئهغ ٍ داًؾگبّْب اکثز هیبى در آهذُ ٍجَد ثِ تلبّن

 ػلَم داًؾجَیبى ثیي اعتذالل ٍ تلکز هذرت توَیت لشٍم ثز هجٌی پشؽکی آهَسػ

 .اعت آهذُ كزاّن الوپیبد ایي ثزگشاری ثزای هٌبعجی ثغتز اکٌَى ّن پشؽکی،

 :علوی روند کلی الوپیاد

 عزین اس داًؾجَیی ػلوی الوپیبدّبی ًبم ثجت خجز هبُ آثبى اٍاخز اس عبلِ ّوِ

ًیش  ٍ ، کبًبلْبی تلگزاهی هختلقدرخؾبى اعتؼذادّبیدكتز درج خجز در عبیت 



 ػلَم داًؾگبُ ّبی ثیوبرعتبى ٍ ّب داًؾکذُ توبهی در اعالػیِ ٍ پَعتز ًقت

 ٍ تللٌی حضَری، فَرت ثِ داًؾجَیبى ًبم ثجت. گزدد هی آؿبس کزهبًؾبُ پشؽکی

 ؽذُ اػالم ّبی تبریخ در ٍ هزثَعِ کبرؽٌبط ایویل ثِ ًبم ثجت كزم ارعبل یب

 هزکشی عتبد عزف اس آًْب هَضَػبت ٍ ّب حیغِ اػالم اس پظ گیزد، هی فَرت

 اعبتیذ ثب ّوبٌّگی ٍ کالعْب ثزگشاری جْت ریشی ثزًبهِ ػلوی ّبی الوپیبد

 در ؽزکت هتوبضیبى توبمکِ  گیزد هی فَرت اًتخبثی ّبی حیغِ در هزثَعِ

 اخیز عبلْبی در ایٌکِ ثِ تَجِ ثب. یبثٌذ حضَر ّب کالط ایي در ثبیذ الوپیبد

 گزٍّی ٍ اًلزادی هزاحل اعت، ؽذُ ثزگشار( ای هٌغوِ) آهبیؾی فَرت ثِ الوپیبد

ثز عجن عبلْبی . گیزد هی اًجبم کٌذ هی تؼییي ثْذاؽت ٍسارت کِ ای حَسُ در

 ًلزات تؼذاد .دَؽ هی ثزگشار داًؾگبُ عغح در درٍى داًؾگبّی آسهَى اخیز

کِ اس  .ثبؽذ هی ًلز 200 ثز ثبلؾ کزهبًؾبُ پشؽکی ػلَم داًؾگبُ کٌٌذُ ؽزکت

 . ًذَؽ هی هؼزكی کؾَری آسهَى جْت لزً 10 حیغِ ّز در هیبى آًْب

 آسهَى در ثْذاؽت ٍسارت عبهبًِ در کبرؽٌبط تَعظ ثجت اس پظ اكزادایي 

 هی راُ ثؼذی هزحلِ ثِ هٌتخجی آى اس پظ ٍ ًوبیٌذ هی ؽزکت کؾَری ّوبٌّگ

 ؽؼ در داًؾجَیی ػلوی الویپبدّبی ثْذاؽت ٍسرات دعتَر ثِ تَجِ ثب. یبثٌذ

 :ؽَد هی ثزگشار سیز حیغِ

 پبیِ ػلَم در ػلوی تلکز. 1

 عالهت ًظبم هذیزیت. 2

 ثبلیٌی اعتذالل. 3



 پشؽکی آهَسػ. 4

 ای رؽتِ هیبى هغبلؼبت. 5

 عَم ًغل ّبی داًؾگبُ ثغتز در کبرآكزیٌی. 6

 کت کنندگاى:رط شیشرا

 داًؾگبُ ای حزكِ دکتزای ٍ ارؽذ کبرؽٌبعی کبرؽٌبعی، هوبعغ داًؾجَیبى کلیِ

 داًؼ یب ٍ تحقیل ثِ ؽبؿل کؾَر عزاعز پشؽکی ػلَم ّبی داًؾکذُ/ ّب

 کؾَری ّبی آسهَى هجوَػِ اس آسهَى اٍلیي ثزگشاری تبریخ تب کِ آهَختگبًی 

 ثبؽذ، گذؽتِ آًْب التحقیلی  كبرؽ اس هبُ ؽؼ اس کوتز دٍرُ ّز در الوپیبد

. کٌٌذ ؽزکت الوپیبد در تحقیل عبل ٍ کل هؼذل گزكتي ًظز در ثذٍى تَاًٌذ هی

 کبرآكزیٌی ّوبًٌذ عالهت، ٍ اًغبًی ػلَم ای رؽتِ هیبى هغبلؼبت درحیغِ الجتِ

، کبرؽٌبعی کبرؽٌبعی داًؾجَیبى ثز ػالٍُ عَم ّشارُ ّبی داًؾگبُ ثغتز در

 ٍ دًذاًپشؽکی پشؽکی،) دعتیبراى ٍ PhD داًؾجَیبى ،ػوَهی دکتزای ٍ ارؽذ

 .کٌٌذ ؽزکت تَاًٌذ هی ّن( دارٍعبسی

 ثؼذ دٍرُ الوپیبد در ؽًَذ اٍل رتجِ حبئش حیغِ یک در ی کِداًؾجَیبً -

 .ًوبیٌذ ؽزکت حیغِ درآى ًویتَاًٌذ

 ّب حیغِ عبیز در ؽزکت ثزای هٌؼی آى در رتجِ کغت ٍ حیغِ یک در ؽزکت -

 . ثبؽذ ًوی الوپیبد ثؼذی ّبی دٍرُ در

 :هنابع حیطه ها



 ػوَهی پشؽکی هبصٍر كیلذ چْبر ثبلیٌی، اعتذالل حیغِ در   الوپیبد هَضَع

 پشؽکی دٍرُ هؼوَل ّبی ركزاًظ ثٌبثزایي اعت،( سًبى جزاحی، اعلبل، داخلی،)

 اس دهیوبً َاالتع کِ ًیغت آى هؼٌبی ثِ ایي ٍلی ثبؽذ هی اعتلبدُ هبثل ػوَهی

 .ؽَد هی عزح ركزاًظ کتت هتي

 آسهًَْبی ٍ ثبلیٌی اعتذالل هلبّین ثب خَاٌّذ هی کِ فَرتی در ػشیش داًؾجَیبى

 هٌجوی ػلیزضب دکتز ًَؽتِ ثبلیٌی اعتذالل کتالة ثِ تَاًٌذ هی ؽًَذ آؽٌب آى

 .ًوبیٌذ هزاجؼِ

 هؼزكی خبفی هٌجغ ّوِ عبلِ رٍال عجن پبیِ ػلَم در ػلوی تلکز حیغِ در

 ٍسارت عزف اس اًتخبثی هَضَع تَجِثب  دیگز حیغِ چْبر هٌبثغ. اهب ؽَد ًوی

 .کٌذ هی تـییز ّزعبلِ ثْذاؽت

 :الوپیاد برگساری اهداف

 ًظبم اس هتؼذدی ؽکبكْبی تَاًذ هی ثبلوَُ فَرت ثِ الوپیبد ثزگشاری اگزچِ

 هتقَر آى ثزای سیز هؾخـ اّذاف ٍلی ًوبیذ، تزهین را پشؽکی ػلَم آهَسػ

 :اعت

  عبلِ 20 اًذاس چؾن ثِ رعیذى ٍ اكشاری ًزم جٌجؼ جْت در تالػ. 1

 ػلوی هغتؼذ اكزاد ؽٌبعبیی. 2

 ػلوی هغتؼذ اكزاد تؾَین ٍ تزؿیت. 3

 ثزًبهِ كَم ػلوی كؼبلیتْبی ثِ دّی جْت. 4



 ػلوی ًؾبط ٍ رٍحیِ ایجبد. 5

 داًؾگبّی ثیي كزٌّگی تجبدل. 6

 :الوپیاد بر حاکن ارزشهای

 داًؾگبّْبی اس پشؽکی ػلَم هختلق ّبی رؽتِ اس تیوْب داًؾجَیی الوپیبد در

 ثِ خالهبًِ ثقَرت اًگیش ّیجبى ٍ فویوی جَی در کؾَر عزاعز پشؽکی ػلَم

 ػلَم یب ٍ کؾَر عالهت ًظبم پیؾزكت ثِ تَاًذ هی کِ پزداسًذ هی هغبئلی حل

 الوپیبد اجزای ٍ عزاحی در سیز ارسؽْبی ثٌبثزایي. کٌذ کوک جْبى در پشؽکی

 :ثَد خَاّذ حبکن

 اًتوبدی ٍ خالم تلکز ثِ تَجِ. 1

  عالهت ًظبم اّذاف ثِ تَجِ. 2

 تیوی کبر تؾَین. 3

 ای رؽتِ ثیي كؼبلیتْبی تؾَین. 4

 رهبثتی ؽبد هحیظ یک ایجبد. 5

 اعالهی كزٌّگ ثِ تَجِ ٍ ػبلوبى اس هذرؽٌبعی. 6

 راستای در پسشکی کرهانشاهگرفته در دانشگاه علوم  صورت اقداهات اهن

 هی ذیل شرحبه  الوپیاد در شرکت برای دانشجویی های تین سازی آهاده

 :باشند



 خقَؿ در داًؾگبُ داًؾجَیبى ثِ رعبًی اعالع ٍ كزاخَاى ارعبل 

  هَضَػبت ٍ ّب حیغِ ػلوی، الوپیبد

 ایؾبى ًظز هَرد ّبی حیغِ در داًؾجَیبى ًبم ثجت  

 ِهزثَعِ اعبتیذ ثب ّوبٌّگی ٍ کالعْب ریشی ثزًبه  

 ّب حیغِ داًؾگبّی درٍى آسهًَْبی ثزگشای  

 ػلوی الوپیبد درػزفِ ًبم ٍفبحت هغزح ّبی داًؾگبُ ارتجبط ثزهزاری 

 کؾَر

 خبًِ ٍسارت ثِ ّب حیغِ هٌتخت ّبی تین داًؾجَیبى اعبهی اػالم 

  کؾَری هزحلِ در ؽزکت جْت

 کؾَری هزحلِ ثِ ّب تین اػشام 

 داًؾجَیبى داًؾجَیبى، تذریظ اهز در کٌٌذُ هؾبرکت اعبتیذ اس توذیز 

 کؾَری هزحلِ ثزگشیذگبى ٍ کؾَری هزحلِ ثِ یبكتِ راُ

 اعتؼذاد ًبهِ آییي ثزاعبط ثزگشیذُ داًؾجَیبى ثِ خبؿ اهتیبس اػغبی 

 پشؽکی آهَسػ ٍدرهبى ثْذاؽت ٍسارت درخؾبى

 ؽزط ثَدى دارا ؽزط ثِ ًوبیٌذ کغت را 3 تب 1 رتجِ الوپیبد در کِ داًؾجَیبًی

 اعتلبدُ آى تغْیالت اس هیتَاًٌذ ٍ ؽًَذ هی هحغَة درخؾبى اعتؼذاد هؼذل

 .ًوبیٌذ

 تسهیالت کسب رتبه در الوپیاد های علوی: 

 ثزای داًؾجَیبى هوغغ  تحقیلی رؽتِ دٍ ّوشهبى تحقیل اهکبى

  دکتزای حزكِ ای



 ُجَایش اختقبؿ جولِ  اس ًخجگبى هلی ثٌیبد تغْیالت اس هٌذی ثْز 

 ّب ّشیٌِ ٍکوک پضٍّؾی تحقیلی

  پشؽکی ثِ کبرؽٌبعی آسهَى ثزای هؼذل ؽزط حذف 

 آییي تغْیالت اس اعتلبدُ ٍ داًؾگبُ درخؾبى اعتؼذاد دكتز در ػضَیت 

 ؽزایظ ٍاجذیي ثِ درخؾبى اعتؼذاد ًبهِ

  ِدر آسهَى هوغغ کبرؽٌبعی ارؽذ  "ثب آسهَى"درفذ  10کغت عْوی

 ثزای داًؾجَیبى کبرؽٌبعی در فَرت کغت رتجِ 

  اعتزیت ؽذى داًؾجَیبى هوغغ دکتزای حزكِ ای در آسهَى دعتیبری

 تخققی
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