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  المپیاد فلسفه پزشکی ننهمی مرحله اول آزمونراهنمای برگزاری 

 آمایشی برای معرفی افراد واجد شرایط برای شرکت در آزمون  برگزاری آزمون در هر کدام از مناطق

تفاهم نامه "انفرادی مرکزی چگونگی برگزاری آزمون )تعداد سوال ،نوع سوال و ...(در چارچوب 

دانشگاه های هر منطقه بوده و بر عهده آن منطقه خواهد بود. الزم است تفاهم "همکاری بین دانشگاهی

نامه مذکور ،همراه با شیوه نامه برگزاری آزمون ،قبل از یرگزاری آزمون به مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی وزارت ارسال شود.

 و به شکل متمرکز در  هسوال جاخالی بود 56"ای  چند گزینه"سوال  56انفرادی مرکزی ،شامل  نآزمو

 نصف روز برگزار خواهد شد. 

  بر اساس رتبه هریک از شرکت کنندگان در مرحله آزمون انفرادی، گروههای برتر برای ورود به مرحله

 مشخص و به مناطق آمایشی  مربوط معرفی خواهند شد."آزمون گروهی "

  فلسفه پزشکی  همراه با منابع مورد نظر، به مناطق آمایشی  "حیطه همزمان ، یک موضوع اختصاصی در

منتخب اعالم خواهد گردید تا هر گروه منتخب ،گزارشی تحلیلی از موضوع ارائه شده ،تدوین و به 

 دبیرخانه مرکزی المپیاد ارسال نمایند.

 ( جهت شرکت در آزمون گروهی به صورت حضو 03سپس کلیه گروههای  منتخب )ری دعوت گروه

شوند و در یک روز با توجه به موضوع المپیاد ،هر گروه تحلیلی مکتوب در مورد مسئله ای که در می

 "گزارش تحلیلی "همان روز برگزاری آزمون مشخص خواهد شد، تدوین و ارائه خواهد نمود.بر اساس

 8نده در این مرحله، ارسالی قبلی و تحلیل مسئله ارائه شده در روز آزمون، از بین سی گروه شرکت کن

 گروه جهت مشخص شدن گروههای برتر سه گانه، انتخاب خواهند شد.

  مذکور ،گروههای برتر سه گانه از طریق مصاحبه و مناظره بین گروهی گروه  8در روز بعد ، از بین

 انتخاب خواهند شد.
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