
 

شتي ردماني شاهرود گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش
 معاونت آموزشي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

  شيوه نامه سيزدهمين المپياد علمي درون دانشگاهي
 

 يدانشگاهالمپیاد دانشجويي درون سیزدهمین دانشجويان عزيز شركت كننده در 

 
 10ساعت  10/02/1400ضمن عرض سالم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات به اطالع مي رساند كه آزمون درون دانشگاهي روز جمعه مورخ 

  برگزار خواهد شد.  /https://exam.shmu.ac.irبه آدرس لینک   سامانه فراديد درصبح به صورت همزمان و مجازي 

 جهت ورود به آزمون از نام كاربري و رمز عبور كه در پیامک اعالم شده است، استفاده نمايید. 

بازگشت به سوال قبلي در جدول ذيل  یتحیطه و قابلهر دفترچه، مدت زمان آزمون و نوع سواالت در تعداد  تعداد سواالت، 

 شده است.  مشخص

. ساير حیطه ها حاظ خواهد شدلنمره منفي تنها در حیطه استدالل بالیني و براي سواالتي كه در متن سوال ذكر شده است  

 نمره منفي لحاظ نخواهد شد.

دقیقه زمان براي استراحت میان دفترچه ها  10دقیقه براي آزمون و  180دفترچه و مدت زمان  5حیطه استدالل بالیني داراي  

 دقیقه خواهد بود. 190جموع زمان آزمون مي باشد و م

 پس از اتمام زمان اعالم شده در هر آزمون دفترچه به صورت خودكار بسته خواهند شد و به دفتر چه بعدي هدايت  مي شويد. 

 جهت انجام آزمون لطفا از كامپیوتر و يا لپ تاپ استفاده كنید. 

تماس سركار خانم صادقي )كارشناس  با شماره فراديد در روز آزمونامانه سخواهشمند است در صورت بروز خطا و مشكل در  

 تماس حاصل فرمايید. 09225430342 سامانه فراديد
 ارديبهشت ماه اعالم خواهد شد. 14نتايج آزمون تا  

 ضمن آرزوي موفقیت براي تک تک شما عزيزان، خواهشمند است به موارد دقت كافي داشته باشید.
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 تعداد عنوان حیطه

 دفترچه

ساعت اتمام  زمان آزمون تعداد سوال نوع سوال

 آزمون

قابلیت بازگشت به 

 سوال قبلي

حیطه مديريت نظام 

 سالمت
 خير 10:35 دقيقه 35 21 تستي 1

حیطه تفكر علمي در علوم 

 پايه
 خير 10:45 دقيقه 45 26 تستي 1

 خير 11:00 دقيقه 60 41 تستي 1 حیطه آموزش پزشكي

رشته  حیطه مطالعات میان

 اي نظام سالمت
 لهب 11:00 دقيقه 60 9 تشريحي 1

حیطه كارآفريني در بستر 

 دانشگاههاي هزاره سوم
 بله 11:10 دقيقه 70 10 تشريحي 1

 5 حیطه استدالل بالیني

KF 3 30 بله 10:30 دقيقه 

 بله 11:15 دقيقه 45 3 پازل

CS 2 20 بله 11:35 دقيقه 

 دقیقه استراحت 10

CRP 3 45 بله 12:30 دقيقه 

 بله 13:10 دقيقه 40 2 سناريونويسي

 


