حیطه  :آموزش الکترونیک
عنوان

ردیف
291

طراحی نرم افزار اموزش و تفسیر گازهای خون شریانی  )ABG Interpreting((:گامی در جهت تسهیل تفسیر گازهای خون شریانی و اموزش ان

291

گزارشی از ازمونهای الکترونیکی در دانشگاه ...

291

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش اموزش از طریق تلفن همراه و کارگاه اموزشی بریادگیری و تفسیر الکتروکاردیوگرام نرمال در دانشجویان  ...دانشگاه ...

291

بررسی دالیل استفاده از اینترنت و سبک زندگی مرتبط با ان در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه علوم پزشکی ...

291

ارتقاء اموزش اخالق حرفه ای با استفاده از فیلم و تحلیل سناریوهای مکتوب در دانشجویان رشته ...دانشکده  ...دانشگاه  ( ...گذر از رویکردی
سنتی به معیارهای فکری و رفتاری نوین )

291

اموزش بیماران با کمک تلفن همراه  :یک مداخله بهداشتی برای بیماران با فشار خون باال

291

مقایسه روش اموزش الکترونیکی با روش سخنرانی بریادگیری اصول پایه عملیات احیای قلبی ریوی بر دانشجویان ...

299

مطالعه تطبیقی برنامه درسی مقطع دکترای تخصصی یادگیری الکترونیکی

122

سبک جدید اموزشی مبتنی برپیش مطالعه استفاده از سیستم مولتی مدیا در اموزش ازمایشات نمونه های بیولوژیکی

122

بررسی رابطه هوش هیجانی و سطوح انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

121

بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه  DELESدر ارزیابی محیط یادگیری اموزش مجازی در اموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد
مجازی اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی...

121

طراحی نرم افزار سجاب برای برگزاری ازمونهای دانشکده  ...دانشگاه...

121

تجربه راه اندازی و بکار گیری ازمایشگاه مجازی و بررسی نقش ان در تسهیل اموزش میکروب شناسی پزشکی

121

طراحی و تولید نرم افزار کاربردی برای یادگیری علوم ازمایشگاهی و بررسی استفاده پذیری ان از دیدگاه کاربران

121

بررسی تاثیر یادگیری از راه دور با تاکید براساس مدل مشارکت حرفه ای مراقبت محور ( )PCCCبرصالحیت بالینی دانشجویان ...

121

سهم اموزش الکترونیک در نشریات اموزش علوم پزشکی

121

بررسی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ...درباره یادگیری الکترونیکی

129

کاربرد نظریه های یادگیری در اموزش الکترونیک

122

مدیریت محتوای چند رسانه ای علوم پزشکی با راه اندازی و توسعه یک سامانه تیوب چند رسانه ای فرا دانشگاهی

122

بررسی نگرش و موانع کاربردی تلفن همراه یک رسانه اموزشی در سالمندان

121

طراحی نرم افزار کاربردی ابزار اتاق عمل گامی در جهت ارتقای یادگیری

121

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری امار با استفاده از تکنولوژی و تعیین نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی با استفاده از ان

121

مقایسه دانش و نگرش دانشجویان اموزش مجازی با دانشجویان غیر مجازی در مورد اموزش الکترونیکی

121

ارتباط اموزشی دانشگاه علوم پزشکی  ...با دانشکدهای  ...کابل  :پروژه ای در رستای ایجاد شبکه همکاری های بین المللی و هم افزایی اموزشی

121

ارتباط بین میزان استفاده از نرم افزارهایی پیام رسان و شبکه های اجتماعی تلفن همراه و عملکرد تحصیلی دانشجویان  ...دانشگاه علوم پزشکی...

121

بررسی تاثیر گروه مجازی  PBLبریادگیری اجتماعی – مشارکتی حضور اجتماعی و رضایتمندی دانشجویان  ...دانشگاه ...

121

نقش اموزش الکترونیکی به عنوان یک الگوی جدید و تحول افرین در اموزش علوم پزشکی ازدیدگاه دانشجویان دانشکده  ...دانشگاه...

129

بررسی موانع اجرای اموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ...

112

بررسی نگرش دانشجویان  ...نسبت به رشته تحصیلی و اینده شغلی خود

112

تبیین تجربه زیسته زندگی با بیماری نادر و ژنتیکی نوروفیبروماتوز

111

بررسی میزان وابستگی به اینترنت و رابطه ی ان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی...

111

دانش درباره اموزش الکترونیکی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه...

111

ارزشیابی تاثیر اموزش از طریق وب بر اگاهی و نگرش دانشجویان بهداشت در درس بهداشت روانی و اعتیاد

111

تاثیر ارایه محتوای الکترونیکی برمیزان اگاهی دانشجویان ترم اخر پرستاری در زمینه کاتتر ورید مرکزی

111

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی و پیامک در کاهش تفکر منفی زنان

111

بررسی میزان اشنایی مشمولین اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی  ...با مهارتهای رایانه ای و استفاده از فناوری اطالعات

111

برگزاری پروژه مجازی سالمت توسط تیم بین حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی

119

شناسایی عوامل موثر در موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ....

 112تلفن همراه :ابزاری موثر در اموزش و یادگیری درس اناتومی ؟
 112تاثیر اموزش به شیوه  Case presentingبا استفاده از نرم افزار طراحی شده در موبایل در اموزش بیماری های داخلی دانشجویان مقطع
کاراموزی و کارورزی دانشگاه علوم پزشکی...
111

طراحی استراتژی فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی  ...همراستا با استراتژی های سازمانی

111

اموزش مجازی در علوم پزشکی – مقاله مروری

 111اثر بخشی سیستم اموزش الکترونیکی ترکیبی در اموزش دانشجویان ...
111

تاثیر اموزش مهارت های مثبت اندیشی برسالمت عمومی پرستاران از طریق اپلکیشنهای تلفنهای هوشمند

111

بسته های اموزشی خوداموز راهکاری جهت تحول اموزش

111

تجربه استقرار کامل اموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی: ...چالش ها و راهکارها

111

اثر بخشی ارسال پیامک از طریق تلفن همراه براگاهی ،توازن تصمیم گیری و خطر درک شده نسبت به سوء مصرف مواد در دانش اموزان دبیرستانی شهر...

119

مقایسه تاثیر سه روش اموزش با استفاده از پمفلت ،محتوای چند رسانه ای و اموزش حضوری در عملکرد پرستاران در تریاژ به روش 4ESI.V

112

بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی باعملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

112

آموزش الکترونیک چگونه ارائه خدمت در بیمارستان را تغییر می دهد :نوآوری  ،افزایش کیفیت و کاهش هزینه

111

طراحی نرم افزار ابزار اتاق عمل با رویکرد کاربرد در جراحی  :گامی در جهت ارتقای یادگیری

111

نوآوری در آموزش پزشکی  :طراحی و ساخت نقشه مفهومی تصویری هوشمند براساس مدل visual concept Explorerدر یادگیری
الگوریتم غربالگری و درمان شایع ترین سرطان زنان

111

تعیین و مقایسه ی تاثیر دو شیوه آموزش الکترونیک و سخنرانی برمیزان اگاهی کارکنان اداری بخشهای بالینی بیمارستانهای منتخب دانشگاه
علوم پزشکی  ...در زمینه کنترل عفونتهای بیمارستانی

111

مقایسه ی میزان ماندگاری آموزش اخالق حرفه ای در دو روش بحث گروهی و نرم افزار چند رسانه ای

111

طراحی ،اجرا و ارزشیابی یادگیری مبتنی برمورد الکترونیکی در دانشجویان ...

111

دوره های کوتاه مدت و پودمانی  :نوآوری در مسیر دانشگاههای هزاره سوم

111

طراحی نرم افزار چند رسانه ای آموزش مهارت بخیه زدن و بررسی تاثیر به کارگیری آن (یادگیری خود راهبر) در مقایسه باروش های آموزش
مبتنی برشبیه سازی و آموزش رایج بر میزان یادگیری و رضایتمندی کارآموزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ...

119

جهت ارتقا دانش و رضایتمندی ( )flip classroomفرایند بکار گیری روش تدریس کالس وارونه دانشجویان  ...در دروس ...

112

امکان سنجی کاربست نظام یادگیری الکترونیکی دربین دانشجویان ...

112

تعیین ارجحیت و تفاوت سبکهای یادگیری دانشجویان در آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی

111

ارزشیابی روش اموزشی تحت وب ،درس اناتومی دانشجویان رشته  ...دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

111

طراحی و پیاده سازی اپلکشن موبایل مراقبت از نوزاد نارس

111

مقایسه تاثیر اموزش مداوم الکترونیکی و حضوری برارتقا سطح دانش ...

111

آموزش مداوم غیر حضوری متخصصین کودکان از طریق مستند سازی جلسات گزارش صبحگاهی مرکز طبی  ،کودکان قطب علمی کودکان
ایران و ارائه ان به متقاضیان

111

مرور همگنان ابزاری برای توانمند سازی اعضا هیات علمی برای تدریس در سیستم یادگیری (ترکیبی ،حضوری و مجازی )

