
  كزين برتر انديشه بر نگذرد     به نام خداوند جان و خرد
  

  گروهي آزمون برگزاري  نامه شيوه
   1396-دانشجويان علوم پزشكيكشوري المپياد 

  پزشكي آموزش حيطه
  

) سه نفره تيم ( از هر منطقه آمايشي حداقل يك تيم در اين مرحله حداكثر سي در مرحله گروهي، 
وجود دارد. براي انجام پروژه گروهي حدود دو ماه فرصت نفر) شركت خواهند داشت.  90( جمعا 

   زمان بندي ارائه گزارش پروژه و مراحل بعدي در جدول زير توضيح داده شده است. 

  

 ها گروه از انتظار مورد فعاليت  تاريخ 

  
 ها تاثير در نمره گروه

 20خرداد تا  25
  مرداد

 تهيكم به آن گزارش ارسال و انتظار مورد پروژه انجام
  )يگانه كشور 30 ي(گروهها اديالمپ يعلم

  پروژه درصد نمره 50

روز اول المپياد 
  گروهي 

تكميل پروژه و پاسخ به سواالت مطرح در مورد آن به 
   صورت حضوري.

  پروژه درصد نمره 50

 وم المپيادروز د
   گروهي

اعالم ده گروه راه يافته   
( بر  به مرحله نهايي

  اساس نمره پروژه)
  

 المپياد مسوروز 
مرحله ( گروهي
  نهايي) 

ارائه شفاهي پروژه هايي كه به مرحله نهايي راه پيدا 
كرده اند و انتخاب گروههاي اول تا سوم (توسط كميته 

  علمي)

درصد نمره نهايي  50
 المپياد

 روز چهارم المپياد
  گروهي

(  اعالم نتايج نهايي  
نمره نهايي حاصل 
مجموع نمره پروژه و 
نمره ارائه شفاهي 

 خواهد بود) 

  

   



  :  پروژه
براي آموزش دانشجويان  مي شودپزشكي درخواست  هاي آخر علوماز تيم شما به عنوان دانشجويان سال

 Early( ينيمواجهه زودرس بالدرسي برنامه " بايد. بدين منظور كنيدهمكاري دانشكده با سال اول پزشكي 

Clinical Exposure( "و مواد آموزشي  طراحي كنيدعمومي  در علوم پايه  براي دانشجويان پزشكي  را
(طي دو يا چند  ساعت  12 بايد ظرف حداكثر اين برنامه . الزم براي ارائه محتواي دوره را نيز فراهم نماييد

، اگرچه مي توانيد بر اساس قدرت خالقانه ارد زير در نظر گرفته شودشود و در طراحي آن بايد مو اجرا روز) 
 :خود عناصر و اجزاي ديگري را به آن بيفزاييد

  مباني نظري برنامه پيشنهادي -1
   آموزشي اهداف  -2
  محتوا -3
  يادگيري -ياددهي روشهاي -4
   آموزشي منابع و مواد  -5
   ارزشيابي نحوه  -6
  منابع  -7
  

 نكات مهم:

(بدون در نظر گرفتن  كلمه 7500-7000در  حداكثررا لب يك گزارش شده در قاطراحي برنامه  -
 تهيه نماييد. B Nazanin 12با استفاده از فونت  A4، به صورت تايپي و در قطع منابع)

 شودتحويل  مركز مطالعات و توسعه وزارت بهداشت به 1396مرداد  20 تا تاريخ بايد برنامه حداكثر  -
  . كه نحوه ارسال متعاقبا اعالم مي شود

(به  حوزه آموزش پزشكي اساتيد و صاحبنظران  يمشورتنظرات مي توانيد از براي تهيه برنامه   -
 . نماييدجز اعضاي كميته علمي المپياد) استفاده 

يا فايلهاي مولتي مديا  /مي تواند به صورت جزوه و دورهمحتواي ارائه  برايمورد نظر  آموزشيواد م -
، ارتباط شيوه و محتواي آموزشي با اهداف و صورتيا يك بازي الكترونيك باشد. در هر و/ 

راهبردهاي انتخابي و نظريه هاي يادگيري منتخب شما، مهم است و در اين بخش مي توانيد 
 خالقيت خود را به خوبي نمايش دهيد.

انتهاي در مقاالت علمي) در ها  به طور كامل (مشابه نگارش رفرنسمورد استفاده  بايد  منابع علمي -
 گزارش شما ذكر شود. 

پيشنهادي پروژه  دربارهمطرح شده  سواالتبه صورت گروهي به بايد در بخش حضوري المپياد ،  -
 دهيد.  پاسخ 



مي در  رقابت گروهي به مرحله نهايي راه بر اساس نمرات كسب شده و نظرات داوران كه  تيمهائي -
 . ارائه كنندبه صورت شفاهي خشي از برنامه پيشنهادي خود را تمام با ب الزم است  ، يابند

نهايي و مرحله  ،)%50(از پروژه مجموع نمرات كسب شده بر اساس اول تا سوم  رتبه هاي -
  خواهند شد.انتخاب  )%50(شفاهي


