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  چكيده
 ياندانشجو يو توانمندساز يياصفهان به منظور شناسا يدانشگاه علوم پزشك يشنهادكشور به پ يعلوم پزشك ياندانشجو يمعل يادالمپ يناول :مقدمه

نفره  3 ييها دانشجو در قالب تيم 364المپياد  يندر ا. در شهر اصفهان برگزار شد 1388وابسته در مرداد  يها دانشگاه يتوسط وزارت بهداشت و با همكار
تواند  خالقانه به حل مسائلي پرداختند كه مي به صورتانگيز  هاي مختلف در جوي صميمي و هيجان هاي علوم پزشكي سراسر كشور در رشته از دانشگاه

 يأته يسطح وزارت با مسؤوالن و اعضا در يامور، جلسات يشترب يبه منظور هماهنگ. پزشكي كمك كند يهارتقا دانش پا يابه پيشرفت نظام سالمت و
دانشگاه كشور  13از  علمي يأته ينفر از اعضا 35طرح سؤال با شركت  هاي يتهكم. بهبود برنامه استفاده شد يها برگزار و از نظرات آنها برا انشگاهد يعلم

 2و  يروز آزمون فرد 2 يبرا يحيو تشر ي، جوركردنKey Features  ،Scenario،Script concordanceيلاز قب ييها در فرمت يبه طرح سؤاالت
آزمون  يفيتك يابيبه منظور ارز. پرداختند ينيو استدالل بال يهدر علوم پا ينظام سالمت، تفكر علم يريتدر مد مسألهحل  يطهدر سه ح يروز آزمون گروه
معمول  يها آزمون يرسابا  يادمعتقد بودند المپ) درصد 94( دانشجوياناكثر . شد يعتوز ياندانشجو ينب ينظرسنج يها فرم ي،علم يادالمپ يو نحوه برگزار

درصد آنها، دوستان خود را به شركت  72در مجموع از كيفيت برگزاري آزمون راضي بودند و  يشاندرصد ا 60حدود  ينكهضمن ا. دانشگاه متفاوت است
 يتبه پرورش قدرت خالق انگيز انيجشاد و ه ييفضا يجادبتواند با ا المپيادهايي ينچن يبرگزار رسد يبه نظر م. كردند يم يقسال بعد تشو ياددر المپ
موجود مؤثر  يآموزش ياز خالها يفراتر از مطالعات مرسوم و به تبع آن برطرف نمودن برخ يمطالعات يبرا يزشانگ يجادكمك كند و در ا ياندانشجو
و اصالحات  ها يدر كشور بود، انجام بررس يزشكعلوم پ ينهدر زم يعلم يادهايالمپ يتجربه در برگزار يننخست يادالمپ ينا ينكهالبته با توجه به ا. باشد

  .آن خواهد افزود يبر غنا يندهآ يها در سال يشترب
  

  يمسابقات علم ي،علوم پزشك ياناستعداد درخشان، دانشجو ي،علم يادالمپ :كليدي هاي واژه
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  كشور المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي يناول و همكاران پيمان اديبي
 

 http://journals.mui.ac.ir                      1007/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(ي مجله ايراني آموزش در علوم پزشك  

اقدام . برگزاري و ارزيابي مقدماتي المپياد علمي را بيان كنيم
 مشخص براي مشاركتي منظم جوي و جست پژوهي فرايند

. است آن رفع يا كاهش جهت كوشش و موقعيت يك كردن
توصيف و : شود مي شكيلت اين مراحل از پژوهي اقدام چرخه

 ،اجرا، حل راهي براي ريز برنامه، پژوهي اقدام مسألهتشخيص 
  .)1(يبازخورد و ارزياب

  
 مسألهتوصيف و تشخيص 

و  رييتغ و يپزشـك و روزافزون علوم عيسر يها شرفتيپ
نياز به ، مارانيب يتا نوتوان يريشگيتحوالت مستمر در اقدامات پ

را مطرح  يپزشك آمـوزش ها و اهداف روشدر  يبازنگر
ي به عنوان علوم پزشك يها دانشگاه. )3و2(سـاخته اسـت

از يك  ؛را بر عهده دارند يسالمت جامعه، نقش مضاعف يانمتول
نياز بخش سالمت را  دمورو فن آوري دانش  يطرف بايست

اي  مديران شايسته ي وانسان يتوليد كنند و از طرف ديگر نيرو
ها و  حركت ينظام سالمت و همسوساز اداره يرا برا
توسعه در كشور  يلك يگير هاي اين نظام با جهت يگير تصميم
اي  هاي علوم پزشكي برنامه متأسفانه دانشگاه. )4(نمايندعرضه 

و كار گروهي در نظام سالمت  مسألهبراي پرورش مهارت حل 
 شــتريها در ب دانشــگاه معمولآمــوزش  روش در واقع. ندارند

ارائه  انيرا به دانشجو ميو مفاه اطالعات از يمواقــع مخلــوط
ي و سازمانده يبند تياولو ل،يو تحل هيتجز امـا آنـان را در ،داده
ثر ؤم يريادگيبوده و منجر به  يانتقاد تفكر دانش كه الزمه اين

  .)5(گذارد حال خود مي به خواهد گشـت، دار او معن
روسيه اولين . سال دارد 80اي در حدود  المپيادهاي علمي سابقه

آموزان دبيرستاني  كشوري بود كه المپيادهاي علمي براي دانش
در لنينگراد  1934اولين المپياد رياضي در سال . را برگزار كرد

استعدادها به دهي  روسيه از المپيادها براي جهت. برگزار شد
آور  آموزان مدال كرد و دانش سمت نيازهاي كشور استفاده مي

هاي كشور پذيرفته  به صورت اتوماتيك در بهترين دانشگاه
ترين مزيت المپيادها مقرون به صرفه بودن آنها  مهم. شدند مي

پس از . اي خاص است براي شناسايي استعدادها در زمينه
از مسابقات مشابهي براي  1940روسيه، آمريكا نيز در دهه 

شناسايي و به كارگيري نخبگان براي حل مسائل مورد نياز 
دي المپيادهاي علمي بين ميال 50از دهه . )6(كشور استفاده كرد
در اين المپيادها كشور ميزبان بر اساس . المللي شكل گرفت

كند  قوانين و برنامه مشخص، اقدام به طراحي اوليه سؤاالت مي
المللي به  و اين سؤاالت پس از بازبيني توسط هيأت ژوري بين

در اين المپيادها نيز مانند المپيك . شود كنندگان داده مي شركت
. باشد ، تعامل بين فرهنگي بين كشورها جز اهداف ميورزشي
اند،  كننده بر اساس فلسفه اينكه همه برنده هاي شركت كليه تيم
  .)7(گيرند مدال مي

هاي  ثير المپيادهاي علمي بر افزايش مهارتأدر مورد ت
كننده در آنها مطالعات مختلفي انجام شده  آموزان شركت دانش
ثير المپياد رياضي در أاي در هلند در مورد ت مطالعه. است

آموزان، نشان داد كه  شكوفايي استعداد رياضي دانش
و  اند ها در تحصيالت دانشگاهي خود موفق بوده المپيادي

المپياد . اند هايي در زمينه رياضي چاپ كرده مقاالت و كتاب
همچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب 

دهد كه  اين امر نشان مي. )8(شان كمك كرده بود شغل آينده
اي فرد  تواند به رشد فردي و حرفه شركت در مسابقات علمي مي

فردي  به صورتآموزي  المپيادهاي دانش چه اكثر گرا .كمك كند
آموزان  هاي كار گروهي دانش گردد و روي مهارت برگزار مي

 .ثير چنداني نداردأت

هدايت و پرورش  ،يشناساي يبرا ها دانشگاه رسالت
گرچه . )9(پوشيده نيست يبر كس علمي دانشجويانهاي  استعداد

هاي  عدم وجود دفاتري به نام استعداد درخشان در دانشگاه
دهنده كفايت ساختارهاي دانشگاهي براي  معتبر جهان نشان

هاي معتبر  شناسايي و پرورش استعداد درخشان در دانشگاه
تا رسيدن به دانشگاه آرماني، الزم است سازوكاري است اما 

هاي كشور  براي شناسايي و حمايت اين افراد در دانشگاه
براي شناسايي  AHPفاتحي و همكاران از مدل . موجود باشد
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 رنزولياستعداد درخشان در دانشگاه بر اساس نظريه 
)renzulli( كردند استفاده)بر طبق اين مدل يك فرد با . )10

، ممتاز بودن )Creativity(استعداد از سه ويژگي خالقيت 
)Above average ability (پذيري  و مسؤوليت)Task 

commitment (رسد المپيادهاي  به نظر مي. برخوردار است
را  مسألهعلمي در صورتي كه بتواند مهارت خالقيت و حل 

البته بايد . كند رنزولي كمك حلقه اولاندازه بگيرد، به تكميل 
 يو حفظ يدانشگاه يبودن آزمونها يرچالشيغتوجه داشت كه 

 انياست كه باعث كاهش رغبت دانشجو يلياز دال يكيبودن آنها 
 .)11(شود يدر سطح جهان م يدانشگاه يعلم يها تيبه فعال

هدف از برگزاري  )12(به گفته سايت المپياد علمي وزارت علوم
المپيادها، كشف استعدادهاي درخشان دانشجويان كشور و 
تشويق و ترغيب آنها به مطالعه و تحقيق در دوران تحصيل و 

از سال . هاي مناسب براي اعتالي علمي آنان است ايجاد فرصت
 الههر ستاكنون المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را  1375

هاي  دانشجويان سال سوم به باالي رشته. گردد ميبرگزار 
. توانند در المپياد دانشجويي شركت كنند المپياد، ميمصوب 

در . شود المپياد به دو روش متمركز و غير متمركز برگزار مي
روش متمركز دانشجويان سال سوم به باالي مقطع كارشناسي 

زله آزمون مرحله به من(با شركت در آزمون كارشناسي ارشد 
دارند و در صورت  مندي خود را اعالم مي عالقه) اول المپياد

به مرحله ) بدون اكتساب معدل(كسب حد نصاب نمره علمي 
روش غير متمركز در  .يابند دوم يا مرحله نهايي راه مي

دانشجويان سال سوم به باالي مقطع كارشناسي با شركت در 
در . انند در المپياد شركت كنندتو مي) غيرمتمركز( آزمون المپياد

 7هاي كشور به  هاي المپياد، دانشگاه اين روش در همه رشته
هاي معرفي شده هر  شوند و تيم قطب دانشگاهي تقسيم مي

گانه به  هاي هفت قطب دانشگاه ابتدا در مرحله نيمه نهايي و در
سپس برگزيدگان . پردازند طور همزمان با يكديگر به رقابت مي

از مرحله نيمه نهايي المپياد، در كنار برگزيدگان مرحله  هر قطب
اول المپياد دانشجويي كه از طريق المپياد متمركز معرفي 

پس از اتمام برنامه و  .كنند شوند در آزمون نهايي شركت مي مي
هاي  هاي ممتاز، اسامي و رتبه مشخص شدن حائزان رتبه

ته نامه پيك اكتسابي اين دانشجويان براي اطالع همه در هف
ضمناً به منظور تقدير و . رسد سنجش و ساير جرايد به چاپ مي

بزرگداشت نفرات برتر المپياد هر ساله مراسمي برگزار و 
هايي مانند زيست  در شاخه. )12(گردد جوايزي به آنان اهدا مي

در سطح جهان  علميسازي پروتئين، المپيادهاي  و مدل شناسي
گردد، اما در حيطه علوم پزشكي المپيادهاي علمي  برگزار مي
 .ر وجود نداردبه اين شكل در حال حاضدانشجويي 

ورود به آن : ها را داشته باشد هر مسابقه علمي بايد اين ويژگي
جذاب و سرگرم كننده باشد، اهداف روشني داشته باشد، 

كنندگان معرفي كند، بازخورد  منابعي براي آمادگي شركت
كننده بدهد و دسترسي به  اي به عملكرد شركت سازنده

عواملي نيز وجود . مسؤوالن برگزاري به راحتي مقدور باشد
كنندگان مستعد آنها را به شركت در اين  دارد كه شركت

گرايي، نياز به چالش،  آل ايده: كند از جمله ها تشويق مي برنامه
هاي روتين و عالقه به موضوعي  مطالعه عمقي فراتر از آموزش

: بر اين اساس اثرات مثبت مسابقات علمي عبارتند از. خاص
دگان براي حضور در دنياي رقابتي، كنن آماده سازي شركت

كننده،  ارائه بازخورد در مورد كيفيت عملكرد شركت
ها،  اي از مهارت كنندگان در كسب مجموعه توانمندسازي شركت

اي خاص، ارتقا عملكرد، انگيزش و  افزايش عالقه به حيطه
البته هر مسابقه علمي . وري و آموزش كار گروهي افزايش بهره

گيري  كنندگان جهت شركت: منفي هم داشته باشد تواند اثرات مي
هاي بيروني پيدا كنند، تلقي  گرا و با انگيزش خودخواهانه، نتيجه

اين كه پيروزي يا شكست نتيجه هوش من است و نه تالش يا 
يا خالقيت در اثر  مسألهام، عدم سنجش مهارت حل  انگيزه

  .)13(اند طراحي بد آزمون و افسردگي افرادي كه رتبه نياورده
هاي بهبود آموزش پزشكي با هدف تقويت تفكر خالق  يكي از روش

اي كشوري  در نظام سالمت، طراحي مسابقه مسألهو حل گروهي 
 .براي دانشجويان مستعد با الگوگيري از المپيادهاي علمي است
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  ها روش
حل  يبه اجماع برا دنيمراحل رسمرحله دوم اقدام پژوهي تشريح 

در اينجا در مورد سير . باشد مي رشدهجلسات برگزا جينتاو  مسأله
  .شود ريزي اين برنامه توضيح داده مي طراحي و برنامه

ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در  :نياز به برنامه - 1
از . در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مطرح گرديد 1379سال 

. اقدامات اوليه براي طراحي آن شروع شد 1385حدود سال 
د هم انديشي با حضور استادان، كارشناسان و جلسات متعد

 .آموزي برگزار شد دانشجويان حائز رتبه در المپيادهاي دانش
گيري از تجارب المپيادهاي علمي  در اين جلسات با بهره

 مسألهاي براي تقويت مهارت حل  آموزي، سعي شد برنامه دانش
 .هاي علوم پزشكي تدوين شود تيمي در دانشگاه به صورت

با توجه به تفاهم به وجود  1386در خرداد  :حمايت حاكميتي - 2
ها و مسؤوالن وزارت بهداشت، درمان  آمده در ميان اكثر دانشگاه

و آموزش پزشكي مبني بر لزوم تقويت قدرت تفكر و استدالل 
بين دانشجويان علوم پزشكي، بستر مناسبي براي برگزاري اين 

هداشت وقت منعكس و المپياد فراهم آمد و موضوع به وزير ب
 .دستور مساعدي براي برگزاري المپياد علمي صادر شد

باالترين شوراي عالي المپياد كه  :تشكيل شوراي عالي - 3
هاي  ييد سياستأمرجع برگزاري المپياد است وظيفه تدوين و ت

معاون اين شورا با حضور  .كلي المپياد را برعهده دارد
نين پژوهشي و دانشجويي ، معاو ، )دبير شورا (آموزشي وزارت 
رئيس مركز ، رئيس مركز خدمات آموزشي، فرهنگي وزارت

، دبير كميته علمي المپياد، توسعه آموزش پزشكي مطالعات و
علمي  و تعدادي از اعضاي هيأت المپياد يمركزستاد  ريدب

بار تشكيل  3هاي كشور تا زمان برگزاري اولين المپياد  دانشگاه
 ها و سياست، اهداف برگزاري المپيادسات در اين جل. جلسه داد

ضوابط انتخاب دانشجويان ، هاي اجرايي المپياد مشي خط
هاي پيشنهادي در زمينه  طرحو  برگزيده و نحوه تشويق آنها

مورد بحث و بررسي قرار  المپياد علمي يبرگزار تيفيارتقا ك
: در اين شورا اهداف زير براي برگزاري المپياد تعيين شد. گرفت

 20انداز  افزاري و رسيدن به چشم تالش در جهت جنبش نرم
ساله، شناسايي افراد مستعد علمي، ترغيب و تشويق افراد 

هاي علمي فوق برنامه، ايجاد  دهي به فعاليت مستعد علمي، جهت
همچنين . روحيه و نشاط علمي، تبادل فرهنگي بين دانشگاهي

توجه : ر گرديدهاي زير در طراحي و اجراي المپياد منظو ارزش
به تفكر خالق و انتقادي، توجه به اهداف نظام سالمت، تشويق 

اي، ايجاد يك محيط شاد  هاي بين رشته كار تيمي، تشويق فعاليت
 .رقابتي، قدرشناسي از عالمان و توجه به فرهنگ اسالمي

پس از تشكيل اولين جلسه شوراي  :جلسات كميته فني - 4
ور تدوين برنامه عملياتي المپياد عالي، جلسات كميته فني به منظ

در مجموع . علمي و حفظ و حراست از كيفيت آن تشكيل شد
جلسه كميته فني براي راه اندازي، اجرا و ارزيابي  65حدود 

اعضاي كميته فني المپياد از . اولين المپياد علمي برگزار گرديد
بين طراحان ايده اوليه آن، صاحب نظران آموزش پزشكي و 

 .هاي علمي دانشجويي انتخاب شدند كاران فعاليتاندر دست

هايي حاوي  بسته 87در آذر  :ها به دانشگاه يرسان اطالع - 5
به همراه پوسترهاي المپياد براي  )14(كتاب المپياد علمي

در . هاي علوم پزشكي سراسر كشور ارسال گرديد دانشگاه
هاي برگزاري آزمون  كتاب المپياد مطالبي درباره كليات و روش

به منظور تداوم اين . هر سه حيطه توضيح داده شده بود در
ارتباط، دبيرخانه المپياد اقدام به راه اندازي وب سايتي به آدرس 

www.medolympiad.org نمود. 

 88ارديبهشت  12در  :يعلم تهيكم توجيهي اعضاي جلسه - 6
هاي  نفر از اعضاي هيأت 130جلسه كميته علمي با حضور 

علوم پزشكي سراسر كشور و همچنين  هاي علمي دانشگاه
در اين جلسه . مسؤوالن معاونت آموزشي وزارت تشكيل گرديد

ابتدا در مورد ضرورت برگزاري المپياد علمي و همچنين روش 
سپس افراد بر . طرح سؤال در اين المپياد مطالبي بيان شد

هاي مختلف راهنمايي و  اساس تخصص خود به جلسات حيطه
وجيه در مورد برگزاري آزمون در آن حيطه، در آنجا پس از ت

 .ها پرسيدند سؤاالت خود را از مسؤوالن حيطه
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هاي سه  متناسب با حيطه :هماهنگي جهت تسهيالت اعطايي - 7
از  استفاده :پيشنهاد گرديدها و تسهيالت  گانه المپياد اين پاداش

هاي  تسهيالت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر طبق آيين نامه
در بنياد ملي  عضويت، )هاي متناظر  بر اساس رشته(مربوط 
تسهيالت مندرج در آيين نامه استعدادهاي  ساير، نخبگان

  .مالي جوايزو  آموزي درخشان براي برگزيدگان المپيادهاي دانش
 20/2/1388در تاريخ : والن مراكز توسعهؤجلسه مس - 8

هاي علوم پزشكي سراسر  دانشگاه EDCجلسه مسؤوالن 
در . ا مسؤوالن وزارتي و دبيرخانه المپياد تشكيل شدكشور ب

اين جلسه پس از سخنراني درباره كليات و روش برگزاري 
 3و دفاتر استعدادهاي درخشان به  EDCالمپياد، مسؤوالن 

گروه تقسيم و درباره موارد زير در كار گروهي تبادل نظر 
ها در برگزاري آزمون درون  بيان تجارب دانشگاه: كردند

هاي دانشجويي، امتيازات  انشگاهي، تبادل نظر پيرامون مشوقد
نتايج اين . علمي و كارشناسان مراكز توسعه براي اعضاي هيأت

 .ها به مسؤوالن وزارتي منعكس گرديد نشست

 1388از ابتداي ارديبهشت  :درون دانشگاهيگري  غربال - 9
مپياد ها اسامي داوطلبان خود را به دبيرخانه ال بتدريج دانشگاه

ين المپياد مخصوص مقطع ا. علمي اعالم كردند
undergraduate  طراحي شده است، چرا كه هم خيل عظيمي از

 مسألهدهند و هم تفكر و حل  دانشجويان كشور را تشكيل مي
بنابراين . هاي آموزشي اين مقاطع ندارد نقش پررنگي در برنامه

ون فقط دانشجويان در حال تحصيل در زمان برگزاري آزم
. بودندمجاز به شركت در المپياد ) غير متمركز(ورودي 

اي و  دكتري حرفه(ها  رشته يهدانشجويان سال سوم و باالتر كل
ميانگين معدل  50با شرط معدل باالي صدك ) كارشناسي

امكان شركت ها  دانشجويان هم ترم و هم رشته براي كليه رشته
ييد افراد حائز شرايط أتعيين و ت(اين مرحله . المپياد را داشتند در

در المپيادهاي علمي  .فتپذير ها، انجام  در دانشگاه) فوق
آموزي جهاني، مرحله كشوري انتخاب دانشجويان بدين  دانش

 600شود كه مثالً در هندوستان حدود  صورت برگزار مي

گري اوليه  آموزان خود را در يك آزمون غربال مدرسه دانش
 250اين . شوند نفر برگزيده مي 250شركت داده و از اين بين 

گري دوم را كه از  مركز در هندوستان آزمون غربال 12نفر در 
لحاظ محتوا و شكل مانند آزمون جهاني است پشت سر گذاشته 

اين . شوند نفر از آنها جهت طي دوره آموزشي انتخاب مي 30و 
اي شامل سخنراني، كار آزمايشگاهي و  هفته 2افراد دوره 

نفر جهت اعزام به  4مختلف را گذرانده و از بينشان  هاي آزمون
 .)11(شوند شناسي انتخاب مي المپياد جهاني زيست

حدود چند ماه  :ايجاد دبيرخانه و تشكيل كميته اجرايي - 10
هاي پژوهشي و  قبل از برگزاري مرحله كشوري، معاونت

دانشجويي فرهنگي دانشگاه مقدمات برگزاري اين برنامه را 
ريزي جهت اسكان، تغذيه و حمل و نقل  برنامه. فراهم كردند

ريحي و هاي تف بيني برنامه داوران، استادان و دانشجويان، پيش
 .فرهنگي، و جز اين اقدامات بود

ها نمونه  اكثر دانشگاه :ها ارسال نمونه سؤال دانشگاه - 11
متأسفانه به علت اينكه . سؤاالت خود را به دبيرخانه فرستادند

هاي  بعضي سؤاالت پس از زمان طراحي سؤاالت به دست كميته
 .نشدطرح سؤال رسيد استفاده از آنها در اولين المپياد مقدور 

با  :هاي مركزي طرح سؤال در سه حيطه تشكيل كميته - 12
هاي مركزي طرح  ها، جلسات كميته پيگيري مسؤوالن حيطه

سؤال تشكيل و كليات نحوه آزمون، منابع آزمون، موضوعات 
مورد آزمون در اولين المپياد و نحوه طراحي سؤال مورد 

 5از هر كميته طرح سؤال مركب . بررسي و تصويب قرار گرفت
علمي بود و تا زمان برگزاري جلسه  نفر از اعضاي هيأت 15تا 

تركيب اعضاي . جلسه هماهنگي تشكيل دادند 2نهايي حداقل 
هاي طرح سؤال به صورتي بود كه حداكثر يك سوم  كميته

هايي كه  توانستند از يك دانشگاه باشند و از دانشگاه اعضا مي
سال كرده بوند جهت سؤاالت خوبي براي دبيرخانه المپياد ار

در المپيادهاي علمي دانشجويي . شركت در جلسات دعوت شد
جهاني، سؤاالت توسط دانشگاه محل برگزاري طراحي اوليه 

ناظر علمي از هر كشور شركت كننده، سؤاالت را  2شود اما  مي
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 )11(كند از لحاظ روايي و ميزان دشواري آن بررسي مي

 :تشكيل جلسات نهايي طرح سؤال در مركز سنجش - 13
آخرين جلسه آن يك هفته قبل از برگزاري المپياد تشكيل و در 

بندي سؤاالت و ارائه آن براي  هاي طرح سؤال به جمع آن كميته
 .آرايي پرداختند حهتايپ و صف

به منظور  :هاي علمي و اجرايي جلسات مشترك كميته - 14
جلسه با  10هاي علمي و اجرايي حداقل  هماهنگي بيشتر كميته

حضور مسؤوالن مربوط تشكيل و انتظارات و نيازهاي دو 
  .طرف مورد بحث و بررسي قرار گرفت

 
 نتايج
 دهيبرگز نهيبهاجراي اقدام  تشريح روند به ديمرحله با نيدر ا
 )يفيك اي يكم يها داده(شواهد  يگردآورو همچنين  شده

اولين المپياد علمي دانشجويان . پرداخت نهياقدام به ريدرباره تأث
در دانشگاه علوم  1388علوم پزشكي كشور در هفته اول مرداد 

در ادامه توضيحاتي درباره فرايند . پزشكي اصفهان برگزار شد
  :شود داده مي برگزاري مرحله اصلي

در هر (دانشجو  364در مجموع حدود  :كنندگان شركت - 1
نفر  35علمي همراه،  نفر هيأت 100، )نفر از هر دانشگاه 3حيطه 

نفر از مسؤوالن و كارشناسان وزارتي در اين  20داور علمي و 
تعداد دانشجويان به تفكيك هر حيطه . المپياد شركت كردند

نفر و استدالل  122: فر، علوم پايهن 115: مديريت: عبارتست از
نفر عضو  3 نفره دانشجويي، 9 ميهمراه هر ت. نفر 127: باليني 

عنوان ه نفر ب كيو  طهيصاحب نظر در هر ح يعلم تيأه
  .شدند يمعرف يبه مرحله كشور ميسرپرست ت

. با حضور وزير بهداشت برگزار گرديد: هيمراسم افتتاح - 2
ركز خدمات آموزشي، رئيس معاون آموزشي وزارت، رئيس م

هاي  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و معاونين او، اعضاي كميته
طرح سؤال و داوران و همچنين دانشجويان و همراهان آنها در 

 .اين جلسه شركت داشتند
و ها در دو نوبت صبح  اين آزمون :هاي مرحله فردي آزمون - 3

ار هاي علمي دانشگاه برگز عصر در محل مجموعه همايش
. موجود است 1برنامه زماني المپياد در جدول شماره . گرديد

،  Key Featuresليقبهايي از  ها بر اساس فرمت اين آزمون
Scenario  وScript concordance هاي  در همه آزمون. بود

شد، سعي شده بود  سؤال مي 100فردي و گروهي كه بالغ بر 
ه قدرت تفكر و اي، از سؤاالتي ك غير از چند سؤال چندگزينه

هاي  پاسخنامه. سنجد استفاده شود استدالل دانشجو را مي
 6تا  4هاي مرحله فردي كه در هر حيطه مشتمل بر  آزمون

ها توسط  آزمون براي هر فرد بود، همزمان با برگزاري آزمون
اين كار در بعضي موارد . شد داوران در محلي مجزا تصحيح مي

شد و گاهي تا پاسي  انجام مي داور براي هر برگه 3تا  2توسط 
تيم اول در هر حيطه مشخص  6فقط . يافت از شب ادامه مي

روش كار محاسبه ميانگين . گرديد و اسامي آنها اعالم شد
تيم برتر براي ورود به مرحله  6نفر هر تيم و اعالم  3نمرات 

در خالل اعالم نتايج فردي، به علت اشتباه . گروهي بود
راه يافته به مرحله گروهي با تيم هفتم جابجا  محاسباتي، تيم اول

اي به دست بعضي از دانشجويان و  اين خطا بهانه. شد
ي تقلب در آزمون را داد كه  ها براي القاي شبهه سرپرستان تيم

  .ها فروكش كرد البته پس از اعالم نتايج فردي تنش
  

  برنامه زماني المپياد علمي :1جدول 
  روز ششم روز چهارم و پنجم وز سومر روز اول و دوم  روز صفر
  اختتاميه  گروهي  هاها و گشتكارگاه فردي  افتتاحيه

ثبت نام، آشنايي با محل برگزاري 
 احتزاز پرچم مسابقاتمسابقات، 

تصحيح اوراق و اعالم نتايج   ها انجام آزمون
  ها تعيين برترين  ها انجام پروژه  نهايي مسابقات انفرادي
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تيم راه يافته به مرحله  6 :هاي مرحله گروهي مونآز - 4
هاي مجزا شروع به حل مسائل  گروهي در هر حيطه، در مكان

به هر گروه يك اتاق به همراه كامپيوتر . اين مرحله كردند
ها پس از حل مسائل نتيجه  گروه. متصل به اينترنت داده شد

ضور اي در ح دقيقه 20كار گروه را در در قالب يك سخنراني 
عالوه بر . داوران، استادان و دانشجويان ارائه كردند

ها به ارائه پوستر نيز پرداختند و پوسترها  سخنراني، گروه
بر اساس . توسط داوران مورد ارزيابي قرار گرفت

ها داوري انجام گرفت و  هاي گروه ها و گزارش پاسخنامه
در حين مراحل . هاي اول، دوم و سوم مشخص گرديد گروه
نفر از اعضاي هيأت  35ي اين المپياد سؤال و داور يحطرا

 6دانشگاه كشور مشاركت داشتند كه در مجموع  13علمي از 
  .نفر از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بودند 35نفر از اين 

با حضور معاون آموزشي وزير بهداشت در  :هياختتام - 5
رئيس مركز خدمات . برگزار گرديد 1388مرداد  8تاريخ 

ها و معاونين ايشان،  زشي، رؤساي برخي از دانشگاهآمو
هاي طرح سؤال و داوران و همچنين دانشجويان  اعضاي كميته

در اين مراسم از . و همراهان آنها در اين جلسه شركت داشتند
عالوه بر جوايز نقدي . دانشگاه تقدير شد 19دانشجو از  81

هي، مدال به برگزيدگان مراحل فردي و گرو) سكه بهار آزادي(
  .و لوح تقدير نيز داده شد

 364در اين المپياد  :اطالعات آماري شركت كنندگان - 6
آنها . دانشگاه شركت كردند 42تيم از  109دانشجو در 

 13(، پرستاري )درصد 65(هاي پزشكي  دانشجويان رشته
، )درصد 4(، داروسازي )درصد 6(، مديريت )درصد

 60. بودند) درصد 9(ها  و ساير رشته) درصد 3(دندانپزشكي 
تر  و پايين 3كنندگان سال  درصد شركت 30درصد آنها خانم و 

  . آورده شده است 2ساير اطالعات توصيفي در جدول . بودند
در مقابل  8/16(ها داشتند  دانشجويان آقا معدل كمتري از خانم

ها  ، اما نمره المپياد باالتري نسبت به خانم)=02/0pبا  06/17
آقايان نسبت به  ).=p 00/0با  413در مقابل  444(داشتند 

در مقابل  67/4(كردند  هاي باالتري تحصيل مي ها در سال خانم
باالترين نمره را كسب  دانشجويان پزشكي). =01/0pبا  21/4

هاي مديريت، دندانپزشكي،  نموده و با نمره دانشجويان رشته
در  462(داري داشتند  ها تفاوت معنا پرستاري و ساير رشته

دانشجويان ). 01/0همگي زير  pبا  318و  343، 361، 389مقابل 
و بعد ) 91/17(رشته مديريت باالترين معدل تحصيلي را داشتند 

) 76/16(، پرستاري)88/16(، دندانپزشكي )94/16(پزشكي  از آن
بين معدل و نمره المپياد در كل ). 94/15(و داروسازي

، اما در )=03/0p(دانشجويان ارتباط معناداري وجود داشت 
دو ارتباط  ها فقط در حيطه مديريت نظام سالمت بين اين حيطه

نمره  1- 3دانشجويان سال ). =048/0p(معنادار وجود داشت 
 472در مقابل  400(داشتند  4- 7نسبت به سال  تري المپياد پايين

تري هم داشتند  ، البته آنها معدل تحصيلي پايين)=00/0pبا 
 ). =04/0pبا  02/17در مقابل  75/16(

در خالل برگزاري المپياد  :هاي آموزشي ها و برنامه كارگاه - 7
علمي و دانشجويان در  علمي به منظور استفاده اعضاي هيأت

مطالعات ، مسألهحل  يها روش يابيارز(مجموع هفت كارگاه 
 ثبتهاي جستجو در اينترنت،  ، مهارتكاله تفكر ي، ششفيك

Patentخنراني علمي و سه س) مند ، سينما و پزشكي، مرور نظام
 .Statistical Significancy VS و H index، خانواده پزشك( 

Clinical Significancy (ها و  كارگاه. برگزار گرديد
  .دان بودروز اول فقط مخصوص استا 2هاي  سخنراني

با همكاري بسيار خوب معاونت دانشجويي  :اقدامات رفاهي - 8
يهمانان، حمل و دانشگاه اقدامات الزم براي پذيرش و اسكان م

  .ارائه هدايا به ايشان صورت گرفت نقل، تغذيه و
  

  حيطه اولين المپياد 3كنندگان  اطالعات فردي شركت :2جدول 
 استدالل باليني تفكر علمي در علوم پايه در مديريت مسألهحل  
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 )نفر خانم 71(  127 )نفر خانم 68(  121 )نفر خانم 71(  107 كننده تعداد شركت

 18/17 83/16 84/16 معدل دانشگاه

 54/5 89/3 64/3 سال تحصيلي

 64/460 72/460 47/344 نمره آزمون المپياد

 ،)26(پرستاري ،)33(پزشكي  رشته تحصيلي
 ،)19(ساير ،)20(مديريت
 )3(داروسازي و )4(دندانپزشكي

 ،)11( پرستاري ،)86( پزشكي
 و )6( ، ساير)11( داروسازي

 )5( دندانپزشكي

 و )10( پرستاري ،)108( پزشكي
 )5( ساير

  
 364از . هاي نظرسنجي طراحي و در روز پنجم بين آنها توزيع شد به منظور آشنايي با نظرات شركت كنندگان فرم :ها نظرسنجي - 9

 41: هاي اين افراد عبارت بود از طهحي. هاي نظرسنجي را تكميل و عودت دادند فرم) درصد 57(نفر  210كننده  نفر دانشجوي شركت
تايي در مورد تجارب دانشجويان   5سؤال در مقياس ليكرت  39اين فرم شامل . درصد مديريت 26درصد پايه و  32درصد باليني، 

 3پياد در جدول در ادامه نتايج ارزيابي كميته علمي الم. بودخود  دانشگاهو عملكرد دانشگاه ميزبان  يياجرا تهيكم، علمي تهيكمدرباره 
  .آورده شده است

  :علمي تهيدرباره كم انيدانشجونتايج نظرسنجي از  :3جدول 
كامالً موافقم   علمي در قالب عبارات مقابل بيان كنيد كميتهلطفا، نظر خود را درباره 

  و موافقم
 مخالفم و  نظري ندارم

  كامالً مخالفم
 %1 %5 %94 .هاي معمول دانشگاه تفاوت داشت با ساير آزمون

 %4 %9 %87 .قابل يادگيري هستند مسألههاي حل  مهارت

 %7 %7 %86 .هايي كه براي اين آزمون الزم است در دانشگاه آموزش داده نشده است مهارت

 %16 %12 %72 .كنم هاي آينده تشويق مي دوستانم را به شركت در اين المپياد در سال

 %24 %7 %69 .هاي مرحله فردي مناسب بود وقت آزمون

 %19 %12 %69 .خورد اي من مي شد، به درد آينده حرفه هايي كه سنجيده مي مهارت

 %27 %6 %67 .سنجيد و استدالل را مي مسألهحل 

 %24 %9 %67 .سنجيد اين آزمون خالقيت را مي

 %29 %13 %58 .در مجموع از كيفيت برگزاري آزمون راضي هستم

 %34 %12 %54 .طي با ميزان دانش و معلومات من نداشتميزان موفقيت در اين آزمون ارتبا

 %35 %24 %41 .همراه آوردن كتاب در اين آزمون كمك كننده بود

 %47 %21 %32 .ام در حيطه مورد آزمون بود مسألهنمره من متناسب با مهارت حل 

 %43 %34 %23 .داوري مرحله فردي عادالنه بود

 %23 %18 %59 .نمائيد لمي را چگونه ارزيابي ميبندي كلي عملكرد كميته ع دريك جمع
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عملكرد بندي كلي  در يك جمعدرصد دانشجويان  87همچنين 10
درصد ايشان  53. كردندارزيابي  عالي و خوبرا  يياجرا تهيكم
 72ي خود را عالي و خوب و آزمون درون دانشگاه تيفيك

ا ر دهيبرگز ميالزم به ت يها ارائه آموزشدرصد دانشجويان 
  .متوسط و ضعيف عنوان كرده بودند

نشستي  1388مرداد  26در : جلسه نظرخواهي از برگزيدگان - 
توسط دبيرخانه مركزي المپياد علمي با حضور برگزيدگان 

پزشكي ايران برگزار  مراحل فردي و گروهي در دانشگاه علوم
در اين نشست صميمانه در مورد جوايز دانشجويي و . گرديد

  .رتقا المپياد علمي بحث و تبادل نظر شدراهكارهاي ا
  

  بحث
سازي نيروهاي بالقوه نظام  به منظور شناسايي و توانمند

 1388سالمت كشور اولين المپياد علمي علوم پزشكي در سال 
به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و همكاري وزارت 

در اولين المپياد . ها وابسته برگزار شد بهداشت و دانشگاه
هاي مختلف علوم پزشكي از  ها از رشته انشجويي تيمد

هاي علوم پزشكي سراسر كشور در جوي صميمي و  دانشگاه
خالقانه به حل مسائلي پرداختند كه  به صورتانگيز  هيجان

تواند به پيشرفت نظام سالمت كشور و يا علوم پزشكي در  مي
ات به ارائه بازخورد به اقداممرحله،  نيدر ا .جهان كمك كند

   .پردازيم هاي بعد مي اتجام شده و پيشنهادات براي دوره
اكتفا به يك آزمون براي  :استعداد درخشانشناسايي  - 1

براي شناسايي . شناسايي استعداد درخشان امر مقبولي نيست
ها در مقاطع مختلف استفاده  الزم است از تركيبي از روش

مثالً از مجموعه اطالعات پيشرفت تحصيلي قبلي . )9(شود
در  مسألههاي حل  ، عملكرد او در آزمون)مثالً كنكور(فرد

و مصاحبه با فرد در مورد ) مثالً المپياد علمي(دانشگاه 
خصوصيات شخصيتي و رفتارهاي اجتماعي او براي شناسايي 

 .توان استفاده كرد ر دانشگاه مياستعداد درخشان د

الزمه ايجاد يك حركت ملي در زمينه  :ها مشاركت دانشگاه - 2

به همين منظور الزم . ها است المپياد، توجه واقعي به دانشگاه
است موضوعات و منابع سال آينده در مراسم اختتاميه هر سال 

علمي  هاي آموزشي منظم براي اعضاي هيأت اعالم گردد، دوره
ها توسط ستاد مركزي المپياد برگزار گردد و در  شگاهدان

هاي  طراحي و تصحيح سؤاالت از اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  .بيشتري استفاده شود

بدليل دشواري طراحي سؤاالت اين المپياد  :طراحي سؤاالت - 3
شود نظامي براي تهيه بانك سؤاالت المپياد تدوين و  پيشنهاد مي

. ها به نحو مناسبي استفاده شود گاهاز سؤاالت ارسالي دانش
شود امتياز  همچنين بعلت سختي طراحي سؤال، پيشنهاد مي

پس (پژوهي براي طراحان سؤال هم در مرحله دانشگاهي  دانش
و هم در مرحله كشوري در نظر گرفته ) از تأييد كيفيت سؤاالت

 .شود مي

هاي رقابتي كه  در آزمون :هاي رقابتي هاي آزمون آفت - 4
شود، همانگونه كه  هيالت قابل توجهي به برگزيدگان داده ميتس
گرايي يك انگيزه براي ورود به المپياد است، احساس  آل ايده

اند نيز از تهديدهاي  زدگي افرادي كه رتبه نياورده ناكامي و دل
فشار وارده بر ممتحنين و . )13(يك مسابقه علمي است

مسؤوالن اجرايي، نزديكي نمرات دانشجويان، حضور بهترين 
هاي كشور در يك دوره آزمون فشرده  دانشجويان دانشگاه

يك پيشنهاد كاهش . سازد ت حساس ميرقابتي، محيط را به شد
وزن تسهيالت و تبديل اين برنامه به يك مسابقه علمي 

 .دانشگاهي است

اهدا چند سكه يا مدال و ورود به  :تسهيالت برگزيدگان - 5
. باشد اي تواند غايت چنين حركت ملي مقاطع باالتر، مسلماً نمي

و  محور، با ترغيب افزاري و تشكيل جامعه دانش جنبش نرم
هاي علمي دربين دانشجويان ممكن  ارزشمندسازي فعاليت

بهتر است با كاهش بار مالي و معنوي جوايز و  ).15(گردد مي
را برطرف  مسألهكنندگان اين  توزيع جوايز بين اكثريت شركت

آموزي  المللي دانش همانگونه كه در المپيادهاي علمي بين. كرد
در هندوستان . )7(گيرند كننده مدال مي هاي شركت كليه تيم
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وزارت علم و فناوري، دانشجويان اعزامي به مرحله جهاني 
هاي علمي بورسيه كرده و از اين طريق  المپياد علمي را در رشته

 .)11(بخشد تخاب مشاغل علمي توسط نخبگان را افزايش ميان

آموزي،  در المپيادهاي علمي دانش :علمي همراهان هيأت - 6
هاي قبل كه به دانشگاه  ر سالهاي برت معموالً از دارندگان رتبه

. كنند اند به عنوان همراه يا سرپرست تيم استفاده مي راه يافته
اين كار ضمن به كارگيري نخبگان در تربيت نسل آينده، 

تواند به علت آشنايي بيشتر اين افراد با اهداف و فلسفه  مي
المپياد از فشار رواني كه ممكن است توسط همراهي افراد 

معموالً در اوقاتي كه . اعضاي تيم وارد شود بكاهدناآشنا به 
ها هستند همراهان و  دانشجويان مشغول شركت در آزمون

بنابراين پيشنهاد . ها كار مشخصي ندارند سرپرستان تيم
شود كه حداكثر يك نفر همراه هر تيم اعزام گردد و براي اين  مي

رگزار هاي آموزشي ب افراد نيز حين برگزاري المپياد، كارگاه
ها  علمي كه در دانشگاه البته انتخاب صحيح اعضاي هيأت. گردد

مسؤول آموزش و غربالگري دانشجويان هستند و برگزاري 
تواند به  علمي مي هاي كشوري براي اين اعضاي هيأت كارگاه

 .ارتقا آموزش پزشكي كشور كمك كند

متشكل از كارشناسان اي  كميتهالزم است  :كميته فني - 7
هاي المپياد به حفاظت و  و مسؤوالن ساير كميتهآموزشي 

: پرداخته و وظايف زير را دنبال كندصيانت از روح علمي المپياد 
نظارت برحسن اجراي آزمون ، اهداف برگزاري المپياد يبازنگر

تهيه و انتشار مطالب آموزشي براي استادان و ، ها و برنامه
نحوه تشويق تعيين ضوابط انتخاب برگزيدگان و ، دانشجويان

 مجموعه ريز تهيكم نيا. همكاري در برگزاري الميپادو  آنها
  .است اديالمپ يستاد مركز

ها استنباط  اگرچه از نتايج نظرسنجي :ارزشيابي برنامه - 8
با معتقد بودند المپياد ) درصد 94(شود كه اكثر دانشجويان مي

 60هاي معمول دانشگاه متفاوت است، حدود  ساير آزمون
يشان در مجموع از كيفيت برگزاري آزمون راضي درصد ا
درصد آنها، دوستان خود را به شركت در المپياد  72بودند و 

اما به منظور تضمين كيفيت المپياد علمي، الزم  .كردند تشويق مي
) ترجيحاً خارج از سيستم اداري وزارت بهداشت(است نهادي 

به و همچنين ميزان رسيدن اين برنامه به اهداف خود را ساالنه 
همانگونه كه مطالعات المپياد . بلند مدت ارزيابي كند صورت
هاي علمي بر روي به ارزيابي تأثيرات مختلف المپياد )16(آلمان
با انجام مطالعات . پردازد آموزان كشورهاي مختلف مي دانش

توان تأثير المپياد علمي بر ارتقا آموزش پزشكي و  بلند مدت مي
 .نظام سالمت كشور را بررسي كرد

با حفظ پيچيدگي  :هاي ماشيني تصحيح استفاده از روش - 9
توان  مي افزارهاي كارآمد، سؤاالت و استفاده مناسب از نرم

ها را به نحوي طراحي كرد كه هم داوران مجبور به  پاسخنامه
تصحيح سؤاالت تكراري نشوند و هم دقت در تصحيح سؤاالت 
بيشتر شود و هم دانشجويان در زمان مقرر از نتايج آزمون 

 .خود مطلع شوند

هاي  در بعضي از آزمون :در مرحله گروهي مسأله  حل - 10
د، متأسفانه از كار تيمي استفاده نشده و مرحله گروهي اين المپيا

فقط مجموع نمره چند آزمون انفرادي شركت كنندگان بود كه 
شود سؤاالت به  پيشنهاد مي. پرداختند مي مسألههمزمان به حل 

هاي مختلف افراد و كيفيت  نحوي طرح شود كه از توانمندي
 .انجام كار توسط تيم، حين مرحله گروهي بيشتر استفاده گردد

همانگونه كه مالحظه شد در  :شرط ورودي معدل - 11
هاي پايه و باليني بين معدل دانشجو و نمره المپياد او  حيطه

شود معدل به عنوان شرط  پيشنهاد مي. ارتباطي مشاهده نشد
 .ورود در نظر گرفته نشود

مسلماً بدون همكاري دانشجويان، اعضاي  و تشكر ريتقد
هاي علوم  توسعه دانشگاه علمي و كارشناسان مراكز هيأت

پزشكي كشور برگزاري اولين تجربه جهاني در زمينه المپياد 
البته مسؤوالن . علمي دانشجويان علوم پزشكي ممكن نبود

وزارتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز در اين مسير 
  .اي داشتند همكاري صميمانه
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Implementation of The First Medical science Olympiad in Iran: A report 
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Shaghayegh Haghjoo Javanmard 6, Golam Reza Hasanzadeh 7, Mojtaba Karbasi 8, Parvin Pasalar 9, 

Homayoun Naji 10 
 
Abstract 
 
The first national medical science Olympiad suggested by Isfahan University of Medical Sciences was hold in 2009 in 
Isfahan. The venture had the mission to identify and flourish potentials in Iranian medical science students - the health 
system's capital. The ministry of health in collaboration with the affiliated universities hosted 364 medical science 
students. Students formed teams of three members and competed excitingly in a friendly atmosphere in solving problems 
which could help promote our health system or basic medical sciences. To reach better coordination, meetings with 
authorities of ministry of health and academic members of universities were held. 35 academic members from 13 
universities formed committees to set questions/ problems to be discussed and solved. Questions were of Key features, 
scenario, script concordance, matching, and open ended types. Individual and group tests on three domains (clinical 
reasoning, basic science reasoning, and health system managerial reasoning) were held in 2 days each. To assess the 
quality of the tests and also the Olympiad itself, students were asked to take part in a survey. Most participants (94%) 
believed there was a difference between the Olympiad and the usual university exams.  Also about 60% found the 
quality of the event satisfactory and 72% said they would encourage friends to take part in the following year’s 
Olympiad. It appears that such events, creating an exciting and happy atmosphere, could help nurture educational 
creativity in students and inspire them to go beyond routine studying and thus fill certain educational gaps in health 
system. The Olympiad being the first medical experience of the kind, further studies and modifications will certainly be 
necessary to improve it further. 
Keywords: Olympiad, Gifted and Talented Education, Medical Student, Academic Competitions 
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