
مشخص شده است. از آنجایی که بسیاری از افراد برای شرکت در المپیاد علمی  رشته های آزمون المپیاد دانشجویی

ر این آزمون تالش می کنند تا رتبه خوبی را کسب نمایند؛ به همین دلیل ما در دانشجویی داوطلب هستند و برای شرکت د

ثبت نام  ادامه قصد داریم رشته های آزمون المپیاد دانشجویی را بررسی کنیم. عالوه بر این نکات دیگری همچون نحوه

در المپیاد و زمان و شرایط ثبت نام نیز بررسی خواهد شد. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات  

بیشتری در خصوص لیست کامل رشته های المپیاد دانشجویی علوم پزشکی و یا دیگر رشته های آزمون المپیاد 

بگیریددانشجویی داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس   . 

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد منابع المپیاد دانشجویی

  

  

 :اطالعیه

بهمن ماه می باشد 30تا  20از  1401مجدد ثبت نام ارشد و المپیاد علی دانشجویی مهلت  . 

  

  

 رشته های آزمون المپیاد دانشجویی 

لیست کامل رشته های المپیاد دانشجویی علوم پزشکی و دیگر رشته های آزمون المپیاد دانشجویی، شامل موارد زیر می 

 .شود که بررسی خواهیم کرد

  

  

زمون المپیاد دانشجویی رشته های آ  

 مجموعه علوم تربیتی  ۱۱۱۷ کارآفرینی

 فلسفه در پزشکی  هنر در پزشکی 

 مدیریت نظام سالمت  استدالل بالینی

 علوم پایه  طراحی صنعتی ۱۳۶۲

 مجموعه زراعت و اصالح نباتات  ۱۳۰۳ مهندسی کامپیوتر  ۱۲۷۷

مواد و متالورژی مجموعه مهندسی  ۱۲۷۲ مجموعه مهندسی مکانیک  ۱۲۶۷  

 مجموعه مهندسی عمران  ۱۲۶۴ مهندسی صنایع  ۱۲۵۹

 مجموعه مهندسی شیمی ۱۲۵۷ مجموعه مهندسی برق  ۱۲۵۱

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
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 زیست شناسی جانوری  ۱۲۱۴ زیست شناسی گیاهی ۱۲۱۳

 مجموعه فیزیک  ۱۲۰۴
مجموعه زیست شناسی سلولی و   ۱۲۰۶

 مولکولی 

 شیمی  ۱۲۰۳ علوم زمین ۱۲۰۱

حقوق مجموعه  ۱۱۲۶  مجموعه روان شناسی  ۱۱۳۳ 

 مجموعه ریاضی  ۱۲۰۸ آمار  ۱۲۰۷

مجموعه الهیات و معارف اسالمی   ۱۱۱۱

 علوم قرآنی 
 علوم اقتصادی  ۱۱۰۵

 زبان و ادبیات فارسی  ۱۱۰۱ مجموعه علوم جغرافیایی ۱۱۰۲

  

  

این رشته ها در حیطه پزشکی مورد از  6رشته برگزار می شود که  24المپیاد علمی دانشجویی به صورت کلی در 

 .هستند و در جدول فوق آورده شده است

 .این آزمون با کنکور ارشد همزمان بوده و ثبت نام همزمانی را نیز خواهد داشت

در صورتی که قصد ثبت نام در رشته های آزمون المپیاد دانشجویی را دارید، همراه ما باشید تا دیگر جزییات را نیز  

 .بررسی کنیم

  

  



 

  

  

 رشته های آزمون المپیاد دانشجویی پزشکی 

در این قسمت همراه ما باشید تا عالوه بر رشته های آزمون المپیاد دانشجویی پزشکی، موارد دیگری را که در رابطه با  

 .این آزمون وجود دارد، بررسی کنیم

المپیاد پزشکی چیست؟حتماً قبل از پاسخ به این سوال دوست دارید بدانید که،آزمون   

آزمون المپیاد دانشجویی پزشکی، به دو صورت انفرادی و گروهی برگزار می شود. زمان آن نیز معموالً در نیمه دوم 

شهریور ماه در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواهد بود. برای شرکت در این آزمون و ثبت نام در رشته  

ی، هیچ شرط خاصی به جز معدل وجود نخواهد داشتهای آزمون المپیاد دانشجویی پزشک  . 

 :سال گذشته المپیاد در حوزه های زیر برگزار شده است

 علوم پایه  •
 استدالل بالینی •

 مدیریت نظام سالمت  •
 هنر در پزشکی  •
 فسلفه در پزشکی  •

 کارآفرینی •

 .موارد آخر، در چند سال اخیر اضافه شده و در سال های گذشته وجود نداشته است
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 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی

  

  

 "معرفی حیطه "آموزش پزشکی

در این حیطه افرادی که موفق به کسب رتبه می شوند، می توانند به مرکز مطالعات پزشکی در خصوص نحوه برنامه 

ریزی و آموزش دانشجویان کمک بسیاری نمایند. به این صورت که روش های جدیدی را برای نحوه مطالعه بهتر  

داده ویا روش های قبلی را مورد بازبینی قرار دهند. اهمیت این حوزه بدین دلیل است که حجم  دانشجویان پیشنهاد 

مطالب در حوزه پزشکی بسیار زیاد بوده و در نتیجه افراد نیاز به روش های اصولی برای مطالعه و یادگیری مطالب  

 .خواهند داشت

  

  

 "معرفی حیطه "تفکر علمی در علوم پایه

رت مقاله خوانی و تفکر خالقانه داوطلبان در استفاده از مقاله های علمی سنجیده خواهد شد. بدین در این حیطه مها

ارتباطات مقاله ها را به همراه  مقاله به شرکت کنندگان داده شده و از آن ها خواسته می شود که  3صورت که ابتدا 

نشان دهید. پس در این مرحله باید سرعت خوبی شکاف های دانشی آن ها را بررسی کرده و با رسم یک نقشه معنی دار 

در مطالعه مقاالت و استخراج مفاهیم آن ها داشته باشید.اما در مرحله دوم، تفکر انتقادی شما سنجیده خواه شد بدین 

صورت که باید فرضیاتی را در رابطه با تناقض های مقاله بگویید. در مرحله بعدی نیز مهارت شناخت پارامترها 

واهد شد. در مرحله نهایی موردی که بررسی می شود، توانایی تجزیه و تحلیل و مطالعات استنباطی منطقی  بررسی خ

 .است

  

  

 "معرفی حیطه "فلسفه پزشکی

به صورت کلی حیطه فلسفه یکی از حوزه های بنیادی در تمامی رشته ها محسوب می شود که در رشته پزشکی نیز از  

بگشایید این حیطه شما می توانید پنجره ای تازه رو به هر آنچه که قبالً می دانستید، این مورد مستثنی نمی باشد. در . 

دو موضوع اصلی در این حیطه، "فلسفه علم" و "تفکر نقاد" خواهد بود. در نگاه از دید فلسفه شما تمامی موضوعات را 

ی گاهی ممکن است برخی از نظریه ها گر مورد بررسی قرار داده و حتی به صحت آن ها شک کنید. حتباید یک بار دی

باطل نیز گردد. تمامی این فعالیت ها در گروه داشتن مهارتی به نام مهارت تفکر نقاد است که صد البته دومین مهارت 

مهم برای زندگی از سوی سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است. پس افرادی که این حیطه از المپیاد پزشکی را  

تنها در حوزه علم حتی برای زندگی خود نیز اندوخته ای ارزشمند را خواهند داشت انتخاب می کنند نه . 
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 "معرفی حیطه "مدیریت نظام سالمت

اگر خود را صاحب استعداد در حوزه مدیریت می دانید، توصیه می کنیم در این حوزه از المپیاد شرکت کنید. هر  

فقیت هر چه بیشتر نیاز خواهد داشتصنعت و هررشته ای به مدیران حاذق برای مو . 

  

  

 .کلیک کنید برای اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی

  

  

 "معرفی حیطه "استدالل بالینی

این حوزه بیشترین گرایش و شباهت را با حوزه رسمی آموزش پزشکی خواهد داشت. اگر بخواهیم به صورت خالصه  

 :بگوییم استدالل بالینی شامل موارد زیر می شود

چه مواردی توجه شود؟ در معاینات بیماران باید به   

 در یک بیمار اولویت های درمانی چیست؟
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 در اورژانس باید به چه عالئمی رسیدگی شود؟

  

  

 مزایای شرکت در المپیاد دانشجویی علوم پزشکی

به صورت کلی افرادی که در المپیادهای علمی شرکت می کنند، در صورت کسب رتبه مورد نظر از مزایای بسیاری 

خواهند شد. در این قسمت قصد داریم مزایایی را که برای رشته پزشکی وجود دارد، بررسی کنیمبهره مند  . 

 دریافت تسهیالت برای تحصیل در مقاطع باالتر  •
 کسب عنوان نخبه  •

 برخورداری از مزایای استعدادهای درخشان •
 جوایز نقدی  •
 لوح و تندیس  •

  

  

 .کلیک کنید برای ورود به سامانه المپیاد دانش آموزی

  

  

1401رشته آزمون المپیاد حقوق   

لیست منابعی که از آن ها در این آزمون سوال طرح می شود،   اگر قصد شرکت در المپیاد حقوق را دارید باید از

الملل عمومی، اطالعات الزم را بدست آورید. این لیست شامل حقوق مدنی، فقه و اصول، حقوق اساسی، حقوق بین

 .حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری می شود

  

  

 نام درس  ردیف 

 حقوق مدنی  1

 فقه و اصول  2

اساسی حقوق  3  

 حقوق بین الملل عمومی  4

 حقوق جزای عمومی  5

 آیین دادرسی کیفری  6

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/


  

  

1401رشته آزمون المپیاد روانشناسی    

برای شرکت در المپیاد روانشناسی نیز الزم است از لیست دروسی که منابع طرح سوال هستند، اطالعات الزم و کافی 

بررسی خواهیم کردرا بدست آورید. در ادامه این موارد را  . 

  

  

 نام درس  ردیف 

های تحقیق و روانسنجیآمار و روش  1  

 فیزیولوژی اعصاب غدد با تاکید بر روانشناختی شناختی  2

شناسی روانی )بالینی و استثنایی(آسیب  3  

 روانشناسی تحولی و شخصیت  4

 مباحث اساسی در روانشناسی )عمومی(  5

  

  

1401فیزیک رشته آزمون المپیاد   

 .لیست دروسی که در المپیاد فیزیک از آن ها سوال طرح می شود، شامل موارد زیر خواهد بود

  

  

 نام درس  ردیف 

 ترمودینامیک و مکانیک آماری  1

 مکانیک کالسیک 2

 مکانیک کوانتومی 3

 الکترومغناطیس 4

  



  

1401رشته آزمون المپیاد زیست شناسی   

رشته های مختلف جدا شده است. در این خصوص نیاز است داوطلبان به تمامی سواالت عمومی  برای المپیاد زیست 

 .پاسخ داده و برای سواالت اختصاصی تنها گرایش خود را پاسخ دهند

  

  

 نام درس  ردیف 

1 

 .دسته سواالت مجموعه گیاهشناسی، فیزیولوزی گیاهی •
فیزیولوزی جانوریدسته سواالت مجموعه جانورشناسی،  • . 

دسته سواالت میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک  •
 و سلولی مولکولی 

2 

 فیزیولوژی گیاهی، مجموعه گیاهشناسی، فیزیولوژی جانوری  •
مجموعه جانورشناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و   •

 مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک 

  

  

المپیاد علمی دانشجویی متمرکزشرایط و نحوه شرکت در    

پس از آشنایی با لیست کامل رشته های المپیاد دانشجویی علوم پزشکی، در این قسمت قصد داریم نحوه شرکت در  

آزمون را بیشتر بررسی کنیم. برای شرکت در المپیاد، کافی است گزینه عالقه مندی های خود را در فرم ثبت نام 

ناسی ارشد تایید نماییدکارش . 

را کسب کرده باشند، مجوز دریافت در مرحله دوم آزمون المپیاد را که به  15تا  1افرادی که در آزمون ارشد رتبه های 

 .صورت تشریحی است، دریافت خواهند کرد

 .افرادی که دوره کارشناسی خود را به پایان رسانیده اند، نمی توانند در این آزمون شرکت کنند

المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید دانشجو باشندافراد متقاضی در هر نوع  . 

 .متقاضیان،در زمان ثبت نام باید حتماً تیک عالقه مندی را زده باشند

افرادی که مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشته و پذیرفته می شوند، باید حتماً پس قبل از مرحله دوم، گواهی  

به پسـت الکترونیکـی مرکز المپیاد به  رشناسی ارشد دریافت کرده و آن اشتغال به تحصیل خود را از محل تحصیل در کا

 .ارسال نمایند olympiad.sanjesh.org نشانی

  

  



 : اطالعیه

  30و  29، 28، همزمان با کنکور ارشد در 1401زمان برگزاری مرحله اول بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجویی 

 .اردیبهشت ماه است

  

  

  

 

  

  

 المپیاد های علمی دانشجویی غیر متمرکز

این المپیاد مخصوص دانشجویان ممتاز بوده و در مناطق مختلف کشور برگزار خواهد شد. برای شرکت در این آزمون، 

شتغال به تحصیل دانشجویان سال سوم و چهارم ضروری استهمراه داشتن برگه ا . 

زیر است شرایط شرکت در المپیاد های علمی دانشجویی به شرح  : 

واحد را گذرانده باشند 70افراد باید حداقل  . 

 .زمان این آزمون با کارشناسی ارشد یکسان می باشد

 .نفرات برتر با توجه به نمره ای که کسب می کنند، انتخاب خواهند شد

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/شرایط-المپیاد-متمرکز.jpg


  

  

دانشجویی  - جوایز و تسهیالت برگزیدگان المپیاد علمی  

ز رشته های آزمون المپیاد دانشجویی موفق به کسب رتبه شوند، از مزایای فارغ از اینکه پذیرفته شدگان در کدام یک ا

 .زیر بهره مند خواهند شد

 .نفرات اول و سوم می توانند به جای خدمت سربازی، پروژه علمی را قبول نمایند

 .نفرات اول تا پانزدخم می توانند براساس ظرفیت دانشگاه ها در مقطع ارشد بدون آزمون، پذیرفته شوند

 .نفرات اول تا سوم بورسیه تحصیلی نخبه گان را دریافت خواهند کرد 

 .افراد دارای رتبه در مرحله نهایی، می توانند امتیاز دکتری آموزش بگیرند

  

  

 :اطالعیه

غیر متمرکز در حال حاضر مشخص نیست، به محض  المپیاد علمی دانشجویی بیست و هفتمین تاریخ برگزاری

مقاله بروزرسانی خواهد شددقیق  تاریخ اعالم . 

  

  



 

  

  

  

 مناطق ده گانه المپیاد دانشجویی 

 .در این قسمت همراه ما باشید تا مناطق ده گانه المپیاد دانشجویی را بیشتر بررسی کنیم

شامل تمامی دانشگاه های استان تهران و البرز شده که در مرکز دانشگاه تربیت مدرس واقع خواهد شد 1منطقه  . 

، شامل تمامی دانشگاه های استان گیالن، مازندران و گلستان می شود که در مرکز دانشگاه مازندران واقع 2منطقه 

 .خواهد شد

شامل، تمامی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان می شود که در مرکز استان تبریز   3منطقه 

 .و دانشگاه این استان واقع شده است

شامل تمامی دانشگاه های استان همدان، مرکزی، قزوین و قم می شود که در مرکزدانشگاه بوعلی سینا همدان  4ه منطق

 .قرار گرفته است

نیز برای دانشگاه های استان کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایالم خواهد بود 5منطقه  . 

هان در نظرگرفته شده است که در مرکزیت استان  نیزدانشگاه های استان، یزد، چهارمحال بختیاری و اصف 6در منطقه 

 .اصفهان خواهد بود

شامل، دانشگاه های استان های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیرازخواهد بود 7منطقه  . 
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ید باهنر شامل، دانشگاه های استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شه 8منطقه 

 .کرمان خواهد بود

شامل دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت   9منطقه  

 .دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود

شامل دانشگاه های استان های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهوازمی باشد 10منطقه  . 

  

  

  :اطالعیه

ماه می   اردیبهشت 30و   29، 28، همزمان با کنکور ارشد در 1401 متمرکز برگزاری المپیاد علمی دانشجویی ختاری

 .باشد

  

  

 نکات مربوط به نحوه ثبت نام

در صورتی که اطالعات مورد نیاز در فرم ثبت نام را اشتباه وارد کرده باشید، جای نگرانی نیست می توانید در تاریخ 

ش این اطالعات اقدام کنیدمقرر برای ویرای . 

در هنگام انتخاب کد رشته و شهرستان حوزه الزم است دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا اگر اشتباه وارد کرده باشید، 

 .اجازه ویرایش را نخواهید داشت

  

  

  اخبار مرتبط با رشته های آزمون المپیاد دانشجویی

1400بهمن   20  

بهمن ادامه داشته است 30آغاز شده و تا  1401کارشناسی ارشد ثبت نام با تاخیر کنکور  . 

1400بهمن   17  

بهمن ماه بوده است 30تا  20از  1401مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  . 

1400بهمن  6  

بهمن ماه تمدید شده بوده است 8تا  1401مهلت ثبت نام مجدد کنکور ارشد  . 

1400بهمن  3  

بهمن فرصت ثبت نام داشته اند 6آغاز شد. داوطلبان تا  1401ر کنکور کارشناسی ارشد مهلت مجدد ثبت نام د . 



1400آذر   28  

بهمن ماه بوده است 6تا  3، از  1401زمان ثبت نام مجدد و ویرایش فرم کارشناسی ارشد  . 

1400آذر   23  

تشر شده بوده استآذر تمدید شد و اصالحات دفترچه ثبت نام نیز من  27تا  1401زمان ثبت نام ارشد  . 

1400آذر   15  

 16از  1401بر اساس اعالم سایت سازمان سنجش، زمان ثبت نام بیست و هفتمین المپیاد متمرکز علمی دانشجویی 

آذر ماه بوده است 23لغایت  . 

1400آذر   15  

، 28در  1401بر اساس اعالم سایت سازمان سنجش، زمان برگزاری بیست و هفتمین المپیاد متمرکز علمی دانشجویی 

اردیبهشت ماه می باشد 30و  29 . 

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی رشته های آزمون المپیاد دانشجویی بپردازیم. عالوه بر این لیست کامل رشته 

یده و های المپیاد دانشجویی علوم پزشکی نیز به صورت کامل بررسی گردید. شرایط ثبت نام، تسهیالت افراد برگز

بسیاری موارد مرتبط دیگر نیز در این مطلب بررسی گردید که برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با تمامی این  

 .موارد و یا لیست کامل رشته های المپیاد دانشجویی علوم پزشکی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

 


