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 بسمه تعالی

 ویان علوم پزشکی کشورجشنامه المپیاد علمی دانآیین

  مقدمه

با انگیزه شناسایی و شکوفایی دانشجویان اواسط دهه هشتاد شمسی از  1المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورطراحی 

صورت گرفت و اولین دوره آن در سال های علوم پزشکی کشور مند در دانشگاهعلمی عالقه هیأتتوسط جمعی از اعضای 

المپیاد از دوره هفتم تا کنون به  یهای علوم پزشکی، برگزاربرگزار شد. پس از چند دوره برگزاری المپیاد در دانشگاه 1386

ادامه پیدا کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط  2آموزش پزشکیدر وزارت بهداشت، درمان و صورت ستادی 

نامه المپیاد علمی ضروری به نظر و نیز تجربیات کسب شده در نزدیک به یک دهه از برگزاری المپیاد، بازنگری در آیین

ت و فرایند برگزاری آن تدوین شده المپیاد و تبیین تشکیال ابعاد مختلفآیین نامه حاضر به منظور شفاف سازی رسد.  می

 است. 

 هدف کلی: 1ماده 

در حوزه علوم پزشکی مستعد  دانشجویانتوان  از مندیبهرههای و فراهم کردن زمینه هدایت، رشد و شکوفاییشناسایی، 

فراهم کردن زمینه برای رقابتی و  های چالشیاز طریق ارزیابیمهم نظام آموزش علوم پزشکی یا نظام سالمت  هایاولویت

  حل مشکالت کالن کشورو  رشد کشور

  اهداف: 2ماده 

 ترویج تفکر خالق و انتقادی  .1

 تشویق کار تیمی .2

 ایهای بین رشتهتقویت فعالیت .3

 علمی بین دانشگاهی  تتشویق تبادال .4

اخالقی و حل مسائل نظام سالمت کشور در جوی صمیمی، نقد و ارتقای توانمندی دانشجویان در تالش جهت  .5

 پرنشاط

 هاهای دانشی جدید در دانشگاههای علمی و توسعه حوزهجهت دهی به فعالیتتالش در  .6

  های علوم پزشکیان در دانشگاهارزیابی فراگیر بسترسازی برای ارتقای آموزش و .7

 ساختار تشکیالتی المپیاد : 3ماده 

 ساختار تشکیالتی المپیاد شامل موارد زیر است:

  سیاستگذاری شورای 

                                                           
1
 شود.المپیاد خوانده می ،آیین نامهکه در ادامه این  

2
 .شودیم گفته وزارت آیین نامه، نیا در پس نیا از که 
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  کمیته فنی 

 تخصصیعلمی  هایکمیته 

  دایمیدبیرخانه  

 یکمیته اجرای 

 شورای سیاستگذاری  – 1-3

 .دارد عهده بر را المپیاد کلی هایسیاستبررسی و تصویب  ولیتؤمس که است المپیاد مرجع باالترین

 

 :اعضا -1-1-3

 ( و رئیس المپیاد )رئیس شورا معاون آموزشی وزارت .1

 وری وزارت آ تحقیقات و فنمعاون  .2

 دانشجویی و فرهنگی وزارت معاون  .3

 آوری رییس جمهور یک نفر نماینده معاونت علمی و فن .4

 معاونت آموزشی     امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشانمدیر  .5

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشیرییس مرکز  .6

 رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت .7

مشترک مدیر به پیشنهاد  دارای سوابق علمی و اجرایی در زمینه المپیادها نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه چهار .8

معاونت آموزشی و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

 پزشکی و موافقت معاون آموزشی وزارت

 :وظايف -2-1-3

 و بازنگری ادواری آن بنابر پیشنهاد کمیته فنی  المپیاد هایمشی خط و هاسیاست تصویب و بررسی .1

 بنابر پیشنهاد کمیته فنی  و بازنگری ادواری آنهای کلی مربوط به برگزاری المپیاد نامهشیوه تصویب .2

 کمیته فنی  بنابر پیشنهاد المپیاد کیفیت برگزاری یارتقا هایتصویب برنامه .3

 روند برگزاری المپیاد بر عالی نظارت  .4

 . شودیصادر م وزارت یآموزش معاونتوسط  یاستگذاریس یشورا یاعضا احکام -3-1-3

 . باشدیم یاستگذاریس یشورا ریدب ،یآموزش معاونت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان ریمد -4-1-3

 باشد. انتخاب مجدد بالمانع خواهد بود. می سال 4 یاستگذاریس یشورا یقیحق یاعضا تیعضو مدت -5-1-3

 یآرا مطلق تیاکثر با آن یها میتصم و ابدییم تیبا حضور دو سوم اعضا رسم یاستگذاریس یشورا جلسات -6-1-3

 .است معتبر یرا حق یدارا یاعضا

 ي المپیاد:فنكمیته  -2-3

که تحت نظارت عالی شورای  است المپیاد زمینهصاحبان تجربه و تبحر در و نیز ن مسؤوال از متشکل فنی کمیته -1-2-3

 را برعهده دارد.  های مختلف علمی و اجراییهدایت المپیاد در جنبهیت مسؤول ،سیاستگذاری



 

3 

 

 شود. احکام اعضای کمیته فنی توسط معاون آموزشی وزارت صادر می -2-2-3

 :اعضا -3-2-3

 آموزشی معاونت  امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشانمدیر  .1

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز  رئیس .2

 دبیر علمی المپیاد  .3

 دبیر اجرایی المپیاد .4

امور نخبگان و مدیر  شنهادیپ بهاد پیالممختلف های حیطهدر علمی با تجربه و متخصص  هیأتنفر عضو  سه تا پنج .5

 معاونت آموزشی دانشجویان استعداد درخشان

علمی متخصص/متبحر در آموزش پزشکی به پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات و توسعه  تهیأنفر از اعضای  دو تا سه .6

 آموزش علوم پزشکی 

های قبلی به پیشنهاد دبیرخانه المپیاد و موافقت بقیه اعضای کمیته یک نفر از دانشجویان برگزیده المپیادهای دوره .7

 فنی 

   رییس کمیته فنی است.  معاونت آموزشی وزارت، امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشانمدیر  -4-2-3

 ها الزم است کلیه شرایط زیر را داشته باشد:علمی از هر یک از حیطه هیأتعضو  -5-2-3

  سرآمدی در حیطه مربوطه 

  علمی  هیأتسال سابقه عضویت به عنوان  5حداقل 

 المپیاد در حیطه مربوطعلمی های تجربه همکاری در کمیته 

شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع علمی کمیته فنی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می هیأتهر یک از اعضای  :تبصره

 است.

دانشجوی عضو کمیته فنی، در طول مدت عضویت در کمیته امکان شرکت در المپیاد را ندارد و در صورت شرکت  -6-2-3

 شود. در المپیاد، عضویت وی لغو می

 شود و انتخاب مجدد وی مجاز نیست. عضو کمیته فنی برای یک دوره دو ساله انتخاب می دانشجوی -7-2-3

 :وظايف -8-2-3

 سیاستگذاری به شورای های کلی درباره مقررات مربوط به برگزاری المپیاد علمی دانشجویینامهو پیشنهاد شیوهتهیه  .1

 به شورای سیاستگذاری های المپیادحیطه پیشنهاد .2

 ینامه کل وهیدر چارچوب ش یتخصص یعلم یهاتهیکم یشنهادیپ ییاجرا یهانامهوهیش بیتصوو  یبررس .3

 های مشخص شده به پیشنهاد کمیته علمی مربوطالمپیاد در حیطه تصویب موضوعات .4

 رییس کمیته فنی های علمی تخصصی المپیاد به پیشنهاد دبیران حیطه تایید .5

 دبیرخانه دائمی المپیاد توسط شده شنهادیپ 3آزمون ییاجرا یهاپروتکل یها بیو تصو یبررس .6

 مربوط های المپیاد به پیشنهاد دبیر حیطههای علمی تخصصی حیطهاعضای کمیته تایید .7

 به شورای سیاستگذاری علمی المپیاد ارتقای کیفیت برگزاری برنامه پیشنهاد .8

                                                           
3
 یحقوق معنو تیو پروتکل رعا اعتراضات به یدگیرس پروتکلاز جمله   
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 نظارت و ارزیابی اجرای المپیاد  .9

 نظارت بر انتشارات علمی المپیاد  .11

 های برابر یادگیری برای شرکت کنندگان در المپیادهای مربوط به فراهم کردن فرصتتدوین سیاست .11

 شود می انجام کنندگان شرکت و هانتایج آزمون و اطالعات روی بر که پژوهشی هایفعالیت بر نظارت .12

مربوط به عنوان عضو دارای حق رای در های مندرج در بند فوق، دبیر کمیته یا پروتکل هانامهبررسی شیوه تبصره: در زمان

 کند. جلسه کمیته فنی شرکت می

 یدارا یاعضا یآرا مطلق تیاکثر با آن یها میتصم و ابدییم تیبا حضور دو سوم اعضا رسم یفن تهیکم جلسات -9-2-3

 .است معتبر یرا حق

  المپیاد:تخصصي  يعلم یهاكمیته -3-3

 کمیته علمی تخصصی است. ها دارای یک هر یک از حیطه -1-3-3

که به تناسب  استهای علوم پزشکی کشور متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاههر کمیته علمی تخصصی  -2-3-3

 . شوندهای المپیاد انتخاب میحیطه

 :اعضا -3-3-3

 حطیه مورد نظرنظران از متخصصان و صاحبو حداکثر ده نفر نفر  پنجحداقل  .1

 ها و ابزارهای ارزشیابی فراگیر علمی به عنوان مشاور آموزشی در خصوص آزمون هیأتیک نفر  .2

 

و تایید کمیته فنی تعیین و حکم ایشان توسط رییس  شنهادیپ بهکه خواهد داشت  دبیر کیها تهیاز کم کی هر -1-3-3-3

 شود. رییس کمیته فنی صادر می

های علمی، از بین اعضای هیأت علمی معرفی شده از در کمیته هابه منظور تامین مشارکت حداکثری دانشگاه -2-3-3-3

 نماید. مناطق آمایشی دارای سوابق علمی مرتبط با موضوع، دبیر کمیته اعضای کمیته علمی را به کمیته فنی پیشنهاد می

 باشند.  توانند از یک دانشگاهمی های علمیتهیکمهر یک از  اعضایحداکثر یک پنجم  -3-3-3-3

در کمیته علمی، کمیته فنی ها یا رعایت سقف مشارکت دانشگاه یتبصره: در صورت عدم امکان تامین پوشش مناسب آمایش

ترکیب تعیین نسبت به این ماده،  3-3-3-3و  3-3-3-2با بررسی دقیق دالیل ارایه شده بدون رعایت بندهای تواند می

 اعضای کمیته اقدام کند.

 رییس کمیته فنیتوسط پس از تایید کمیته فنی اعضای کمیته علمی برای هر دوره از المپیاد تعیین و حکم آنها  -4-3-3-3

 انتخاب مجدد آنها بالمانع است.  .شودصادر می

ای باشد که حداقل یک سوم اعضای برای انتقال تجربه دوره قبل، تغییرات در اعضای کمیته علمی باید به گونه -5-3-3-3

 کمیته علمی دوره قبل در دوره بعدی عضویت داشته باشند. 

ها های علمی نباید هیچگونه فعالیتی در زمینه آماده سازی تیم های المپیاد در دانشگاهکمیتهاعضای کمیته فنی و  -6-3-3-3

 د. شوعلمی لغو میهای فنی و کمیتهو مناطق آمایشی داشته باشند. در صورت عدم رعایت این بند، عضویت ایشان در کمیته 
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 وظايف: -4-3-3

 به کمیته فنی  4پیشنهاد شیوه نامه اجرایی آزمون حیطه مربوط .1

 حیطه و موضوعات مربوطکشور در علوم پزشکی  هایدانشگاه اساتید و صاحب نظران توجیه کارگاه برگزاری .2

 های المپیاداستفاده از آنها برای طراحی آزمون و هاجمع آوری سواالت از دانشگاه .3

 المپیاد ستادپاسخنامه هر آزمون و تحویل آن به سواالت و تهیه  .4

 های مصوب به کمیته اجراییو اعالم نتایج مطابق با پروتکل 5ارزیابی شرکت کنندگان .5

 ها مطابق پروتکل مصوب کمیته فنیدانشگاه زمینه اعتراضات دانشجویان وبررسی و اعالم نظر در  .6

 یاعضا یآرا مطلق تیاکثر با آن یها میتصم و ابدییم تیحضور دو سوم اعضا رسم با یعلم یهاتهیکم جلسات -5-3-3

 .است معتبر یرا حق یدارا

 

 :ادیالمپ يياجرا تهیكم 4-3

ضمن پیش مسؤولیت حسن اجرا و امنیت هر دوره از المپیاد را بر عهده داشته و الزم است کمیته اجرایی المپیاد  -1-4-3

 آن را تامین نماید.مورد نیاز  امکانات، اعتباربینی و تامین 

 اعضا: -2-4-3

 معاونت آموزشی )رییس المیپاد(  .1

 وزارت یآموزشمعاون اجرایی معاونت  .2

 ادیالمپ یعلم ریدب .3

 المپیاد ییاجرا ریدب .4

 مدیر کل حراست وزارت  .5

 مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی .6

  ادیالمپ یبرگزار محل یاز دانشگاه علوم پزشک یندگینفر به نما دو .7

 المپیاد دائمی دبیرخانه کارشناس نفر دو .8

 یاعضا یآرا مطلق تیاکثر با آن یها میتصم و ابدی یم تیبا حضور دو سوم اعضا رسم ییاجرا تهیکم جلسات -3-4-3

 .است معتبر یرا حق یدارا

 

 : ادیالمپ يميدا رخانهیدب -5-3

مستقر  وزارتمعاونت آموزشی  استعداد درخشاندانشجویان دبیرخانه دایمی المپیاد در مدیریت امور نخبگان و  -1-5-3

 باشد. می

                                                           
4
 نحوه برگزاری آزمون، تعیین مواد امتحانی و ضریب آنها و شرایط حد نصاب نمره 

5
 ها پروژه و ها هیارا یداور و اوراق حیتصح بر مشتمل 
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 وظایف دبیرخانه المپیاد عبارتند از: -2-5-3

 های مربوطها و پروتکلنامه انجام کار کارشناسی مورد نیاز برای تدوین شیوه .1

 ها ها و ارزیابیهای علمی المپیاد در خصوص برگزاری آزمونحمایت علمی از کمیته فنی و کمیته .2

 های علمی های اجرایی مورد نیاز شورای سیاستگذاری، کمیته فنی و کمیتهانجام کلیه مکاتبات و هماهنگی .3

 انجام ارزشیابی المپیاد بر اساس چارچوب تعریف شده در کمیته فنی و ارایه نتایج به کمیته فنی  .4

 حفظ و نگهداری مدارک و مستندات المپیادهای برگزار شده .5

 :ادیالمپ يعلم ریدب -6-3

فنی و حکم معاونت  رییس کمیتهبه پیشنهاد های علوم پزشکی کشور، یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه -1-6-3

  شود. منصوب میالمپیاد ر دوره به عنوان دبیر علمی هآموزشی وزارت 

 وظایف دبیر علمی المپیاد عبارتند از: -2-6-3

 طراحی بهینه سواالت و ابزارهای ارزیابی تخصصی برای علمی های های الزم با دبیران کمیتهانجام هماهنگی .1

 های علمی تخصصی و کمیته اجرایی برای برگزاری بهینه المپیادبرقراری هماهنگی الزم بین کمیته .2

 ی علمی تخصصیهای مربوط به هر یک از کمیته هانامهاجرای صحیح شیوهصول اطمینان از ح .3

 اجرايي المپیاد:   ریدب -7-3

حکم معاونت کمیته فنی و رییس  های علوم پزشکی کشور، به پیشنهادیک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه -1-7-3

 شود.  المپیاد منصوب میر دوره آموزشی وزارت به عنوان دبیر اجرایی ه

 وظایف دبیر اجرایی المپیاد عبارتند از: -2-7-3

 برگزاری المپیاد  هایتهیه تفاهم نامه .1

 هابا دانشگاهاطالع رسانی و هماهنگی  ،تبلیغات .2

 ، داوری و اعالم نتایج هاآزمون ،طراحی سواالتبرگزاری جلسات فراهم کردن مقدمات و امکانات مربوط به  .3

 شیوه نامه المپیادآماده سازی محل آزمون و امکانات مورد نیاز بر اساس پیگیری امور مربوط به  .4

 های آنهادعوت از حمایت کنندگان و نظارت بر قوانین مربوط به تبلیغات و فعالیت .5

 های فوق برنامه(اختتامیه و فعالیت تغذیه، افتتاحیه،ایاب و ذهاب، ، )پذیرش، اسکان المپیاد ییانجام امور پشتیبانی اجرا .6

 دریافت و اعالم نتایج المپیاد بر اساس پروتکل مصوب کمیته فنی  .7

 دریافت و مدیریت گردش کار رسیدگی به اعتراضات بر اساس پروتکل مصوب کمیته فنی  .8

 برگزاری مراسم تقدیر و تهیه هدایا  .9

ارایه مدارک مربوط به المپیاد برگزار شده به دبیرخانه المپیادمستندسازی، گردآوری و  .11
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 المپیاد  برگزاری: 4ماده 

 شرکت کنندگان: شرایط -1-4

 به شاغلکشور  سراسر یپزشک علوم های/دانشکدههادانشگاه یاحرفه یدکترا و یکارشناس مقاطع انیدانشجو هیکل -1-1-4

دوره کمتر از  هر در ادیالمپ کشوری یها مجموعه آزمون ازآزمون  نیاول یبرگزار خیکه تا تار یآموختگان دانش ای و لیتحص

 .کنند شرکت ادیالمپ در لیتحص سال و کل معدل گرفتن نظر در بدون توانند یم باشد، گذشتهآنها  یلیالتحص فارغ ازشش ماه 

معرفی  /دانشکده علوم پزشکیدانشگاه ولیت انتخاب و معرفی دانشجویان شرکت کننده در هر حیطه بر عهدهؤمس: 1تبصره 

و حکم این نماید میتصمیم گیری ع را بررسی و موضو مقررات المپیاد، کمیته فنیصورت مغایرت با  و در باشدکننده می

 باشد. قابل اجرا مینیز پس از کسب مدال و رتبه  کمیته

 تواند مجددا در همان حیطه شرکت نماید.نمی ،حیطه بگیرد مرحله انفرادی در هر در رافردی که رتبه یک  : هر2تبصره 

 نیست.  ی المپیادبعد هایدورهها در شرکت در یک حیطه و کسب رتبه در آن منعی برای شرکت در سایر حیطه: 3تبصره 

 المپیاد: موضوعات و هاحیطه -2-4

تایید شورای سیاستگذاری برای یک دوره سه ساله تعیین های المپیاد بنابر پیشنهاد کمیته فنی و حیطهن یواتعداد و عن -1-2-4

 شود. می

 دهد:های المپیاد معیارهای زیر را مد نظر قرار میکمیته فنی در انتخاب تعداد حیطه -2-2-4

 بر اساس گردش کار  ادیالمپ ی مطلوببرگزار یبرا ییاجرا ستمیس تیظرف .1

 به منظور پرهیز از ایجاد تغییرات شدید های قبلی ها در دورهعرف تعداد حیطه .2

 های مورد نظر پیش بینی تعداد شرکت کننده برای شرکت در هر یک از حیطه .3

  برای آماده سازی دانشجویان برای شرکت در حیطه کشوردر فراهم بودن ظرفیت الزم  .4

 :دهدمعیارهای زیر را مد نظر قرار می های المپیادحیطهکمیته فنی در انتخاب  -3-2-4

 باشد. یعلوم پزشکحوزه با  مرتبط .1

 توجه باشد.  ازمندیو نمانده  مغفولکه به عنوان موضوع مهم در نظام سالمت یا آموزش کشور  .2

 قابلیت حل مساله و استدالل در آنها وجود داشته باشد.  .3

 .قابل دسترس باشد منابع علمیدارای  .4

 الزم باشد.  یهایابیارز انجامفعالیت به عنوان عضو کمیته علمی و  یالزم برا علمی هیأتحداقل اعضای دارای  .5

 اثربخشی، قرار گرفتن موضوع مورد نظر به عنوان حیطه المپیاد قابل توجیه باشد. -ثر بودن و هزینهؤاز نظر م .6

و  صورت ساالنه تعیینو تایید کمیته فنی به تخصصی موضوع مورد نظر در هر حیطه المپیاد بر اساس پیشنهاد کمیته  -4-2-4

در هر حال زمان اعالم موضوعات المپیاد دوره بعد باید حداکثر تا دو ماه بعد از برگزاری مرحله نهایی المپیاد شود. می اعالم

 هر سال باشد. 
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 مراحل المپیاد: - 3-4

 باشد. المپیاد در هر دوره شامل دو بخش انفرادی و گروهی می -1-3-4

ای که توسط کمیته فنی تهیه و به برگزاری مراحل انفرادی و گروهی المپیاد بر اساس شیوه نامهجزییات شیوه  -2-3-4

 شود. رسد تعیین میتصویب شورای سیاستگذاری می

 :و جوایز و تسهیالت المپیاد انتخاب برگزیدگان -4-4

ای که توسط کمیته فنی پیشنهاد و نامهبر اساس شیوهمترتب بر آن انتخاب برگزیدگان و جوایز و تسهیالت المپیاد  -1-4-4

 شود. ، تعیین میرسدبه تصویب شورای سیاستگذاری المپیاد می

 باشد.نامه مربوطه میاستفاده از تسهیالت نخبگان و استعدادهای درخشان تابع شرایط آیین -2-4-4

  :مدیریت و مالکیت اطالعات المپیاد -5-4

 باشد. نگهداری و مدیریت اطالعات مربوط به ادوار المپیاد میدبیرخانه المپیاد متولی  -1-5-4

-نامهها، اطالعات دموگرافیک و پرسشعلمی این المپیاد شامل نمرات آزمون اطالعاتمالکیت حقوق معنوی کلیه  -2-5-4

 .خواهد بود معاونت آموزشی وزارتشده است با تکمیل ی که توسط شرکت کنندگان های

ی داخلی و خارجی یا عرضه در اهیا ارائه آنها در قالب سخنرانی یا پوستر در همایش این اطالعات انتشارهرگونه  -3-5-4

 باشد.منوط به کسب مجوز کتبی از معاونت آموزشی وزارت میو یا نظایر آن های مطهری، خوارزمی یا فارابی جشنواره

 آید. المپیاد تهیه و پس از تصویب کمیته فنی به مرحله اجرا در می دبیرخانهاین امر توسط  شیوه نامه -4-5-4

 مشارکت دانشجویان در برگزاری المپیاد 6-4

المپیاد موظف است  یدائمدر روند طراحی و برگزاری المپیاد، دبیرخانه با عنایت به اهمیت مشارکت دانشجویان  -1-6-4

برنامه مشخصی برای ارتقای مشارکت دانشجویی در سطوح مختلف طراحی، اجرا و ارزشیابی المپیاد را تهیه و برای تصویب 

 به کمیته فنی ارایه کند. 

 

 باشد. از زمان ابالغ الزم االجرا میتبصره  6ماده و  4 شاملین نامه یاین آ

 

 

  


