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معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی سراسر کشور 

معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد 

باسالم و احترام،

     به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در کمیته فنی المپیاد علمی، تاریخ برگزاری مرحله دوم 

انفرادی و مرحله دوم گروهی چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به صورت متمرکز و به 

شرح ذیل اعالم می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به برنامه ریزی و اطالع رسانی به مسئول 

محترم المپیاد و دانشجویان پذیرفته شده مرحله اول انفرادی(غربالگری )آن دانشگاه اقدام الزم بعمل آید.

تاریخ برگزاری مراحل بعدی چهاردهمین دوره المپیاد: 
زمان ارسال پروژه های مرحله اول گروهی: آخرین زمان ارسال پروژه های مرحله اول گروهی براساس  

موضوعات اعالم شده تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ می باشد که سامانه مذکور از اول مردادماه ۱۴۰۱ جهت گروه بندی 

توسط سرپرستان کالن مناطق آمایشی قابل دسترسی خواهد بود .

زمان برگزاری آزمون مرحله دوم انفرادی و دوم گروهی : از روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۶/۲۵  

محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی ایران   

عناوین موضوعات مرحله اول گروهی: 

حیطه استدالل بالینی: تصمیم گیری (استدالل) بالینی و نقش هوش مصنوعی 

حیطه آموزش پزشکی: طراحی تم طولی برای برنامه درسی یکی از رشته های علوم پزشکی در زمینه  

توانمندیهای الزم برای دانشجویان دانشگاههای نسل سوم
حیطه تفکر علمی در علوم پایه: راهکارهای ارتقای سالمت روان با توجه به دیدگاه های سلولی و  

مولکولی.
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم:  مدیریت منابع در کسب و کارهای دانش بنیان 

حیطه مدیریت نظام سالمت: مدیریت تعارض منافع در نظام سالمت 

حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سالمت: تحلیل و نقد پژوهش های زیست پزشکی 

بدیهی است جزئیات برگزاری آزمون ها و دریافت دستورالعمل ها از طریق سایت المپیاد علمی به نشانی 

https://medolympiad.behdasht.gov.ir  اطالع رسانی خواهد شد. 
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