
 شناختی و  بالینی اعصاب علوم ملی المپیاد اولین

(First National Clinical and Cognitive Neuroscience Olympiad-CCNO) 

 

 :اهداف

 گذاریسرمایه و اعصاب علوم انگیز شگفت پیشرفت علیرغم

 هایدهه در آن رشد جهت در هادولت و علمی جوامع گسترده

 عدم مغفول، نسبتا   رشد روبه نیازهای از یکی اخیر،

 کاربرد در پایه حوزه در اعصاب علوم هایپیشرفت ادغام

 دهیشکل در آن چشمگیر چندان نه تاثیر نیز و بالینی

-صاحب لذا. است بالینی مختلف هایحوزه در پژوهشها به

 را پتانسیل این بالینی اعصاب علوم معتقدند نظران

 رودمی امید. دباش مشکل این حلی علمی برایراه که دارد

 هایرشته سازانآینده توجه المپیاد، این برگزاری با

 هایرشته بالینی دستیاران بخش دو در مرتبط، بالینی

 دانشجویان اعصاب، و مغز جراحی و نورولوژی روانپزشکی،

PhD این به داروسازی، و پزشکی دانشجویان اعصاب و علوم 

 تفکر، به را آنها شده، جلب بشری دانش از پیشرو حوزه

 .سازد مشتاق عرصه این در پژوهش و آموزش

 

 :هدف هایگروه

 هایرشته تخصصی فوق و تخصصی دستیاران :اول بخش •

 اعصاب، و مغز جراحی و نورولوژی روانپزشکی،

 اعصاب علوم PhD دانشجویان

  داروسازی و پزشکی هایرشته دانشجویان: دوم بخش •

 

 :برگزاری شیوه

 21 چهارشنبه روز صبح 8 ساعت: آزمون اول مرحله •

 درب، ایران پزشکی علوم دانشگاه در آذرماه،



 هایهمایش مرکز روبروی پزشکی، دانشکده اصلی

-گزینه 4 سوال 20 صورت به دقیقه 15 مدت به، رازی

 این در استفاده مورد منبع. میشود برگزار ای

 ویرایش از Epilepsy & Seizure فصل آزمون از مرحله

 خواهد کندل اعصاب علوم مبانی کتاب پنجم

و نیز در  کنگره سایت وب در آن PDF فایل که.)بود

 دسترسی قابلکنگره  المپیاد و کانال تلگرام

 است(

)مجموع  اول مرحله برگزیدگان: آزمون دوم مرحله •

روز  16 الی 12 ساعت از ،نفر( 40دو بخش، 

 پزشکی علوم دانشگاهدر  آذرماه 21 چهارشنبه

 مرحله وارد، ۸ طبقه مرکزی، کتابخانه ایران،

 از مرحله این در. شد خواهند آزمون نهایی

 مقاالتی اساس بر تا شودمی درخواست کنندگانشرکت

 طراحی به شودمی داده آنها به آزمون جلسه سر که

 سواالت به و بپردازند (Concept Map) مفهومی نقشه

سپس در سوال دوم از  .دهند پاسخ آن با مرتبط

شود که به طراحی یک کنندگان خواسته میشرکت

 آزمایش برای حل یک سوال علمی بپردازند.مطالعه/

 الذکر، فوق بخش دو در داوری فرآیند: داوری •

 کشور هایدانشگاه برگزیده اساتید از گروهی توسط

 روانپزشکی، شامل مختلف هایتخصص و هاگرایش با

 و اعصاب علوم اعصاب، و مغز جراحی نورولوژی،

 برگزاری اتمام از بعد بالفاصله مصنوعی هوش

 .شد خواهد شروع آزمون

 پایانی روزدر : جوایز اهدای و برگزیدگان معرفی •

 در 1230 ساعت از که اختتامیه مراسم در کنگره

 خواهد آغاز رازی همایشهای مرکز یک شماره سالن

 .گیردمی انجام شد،

 :المپیاد برگزیدگان •



o دانشجویان و دستیاری بخش در نفر دو PhD علوم 

 اعصاب
o داروسازی و پزشکی دانشجویان بخش در نفر یک 

 و نقدی جایزه یک برگزیدگان از هریک به: جوایز •

 میلیون تومان 10به ارزش   پژوهشی گرنت یک نیز

 شناختی هایفناوری و علوم توسعه ستاد طرف از

 .گردید خواهد اهدا

 

 برگزارکنندگان:

 شناختی هایفناوری و علوم توسعه ستاد •

 کمیته) ایران روانپزشکان علمی انجمن •

  (نوروسایکیاتری

 انجمن علوم اعصاب ایران •

 ایران پزشکی علوم دانشگاه •

 تهران پزشکی علوم دانشگاه •

 هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی •

 

 

 


