
 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل روحانی بابل

 پژوهشی اعضاء هیات علمی نیاز سنجی ساالنه آموزشی و فرم

گردد.لذا از  می با همکاری مساعدت شما،این امر مهم حاصل می باشد.که "موزشی و پژوهشی آنیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه "این پرسشنامه به دنبال 

 دهید.پاسخ شما تقاضا می شود با قبول زحمت وصرف وقت خود به سواالت 

 اطالعات مربوط به گروه:
 

 به نظر شما الویت برگزاری هر یک از دوره های آموزشی و پژوهشی زیر چه مقدار می باشد؟

 به نظر شما نزدیک تر است.لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که 

 اولویت برگزاری دوره های پژوهشی نیازهای پژوهشی

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم عدم نیاز

      اصول مقاله نویسی 1

      نکات کاربردی درمقاله نویسی انگلیسی 2

      معتبر ومناسب  نحوه انتخاب مجله 3

      ISIموزش مقاالت آ 4

      مقاالت)نحوه داوری مقاالت وطرح( ارزیابی نقادانه 5

      PUBMED/SCOPUS/Science Directکارگاه جستجوی مقاله در سایت های : 6

      کاربردی زبان انگلیسی 7

      IRCTکار آزمایی بالینی وثبت در 8

      (Reference managerو mendeley  وEND NOTEمدیریت منابع یا رفرانس) 9

      با ایین نامه های ارتقاءو...آشنایی  10

      SPSS(1)آموزش کاربردی  11

      ماری مناسب(آزمون آ()انتخاب 2)SPSSآموزش کاربردی  12

      روش تحقیق مقدماتی 13

      روش تحقیق پیشرفته 14

 

 آموزشیاولویت برگزاری دوره های  نیازهای آموزشی

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم عدم نیاز

      در مباحث تئوری تهیه محتوای آموزشی الکترونیکینحوه ی آشنایی با  1

      ( .…Navid, Camtasia, Story lineکار با نرم افزارهای کاربردی ) 2

      (و ..... بیمار مجازی، مجازی فرمت به روش ها نوین اموزش بالینی)سناریونویسی 3

      (سامانه آزمون آزمایشی فرادید )آزمون های از راه دور آشنایی با  4

      (...... درجه PMP،KF.Mini-Cex   ،DOPS،,OSCE 360)ارزشیابیروش های نوین  5

      روش های تحلیل و ارزشیابی آزمون ها 6

      ، ......(PBL ،Flipped classروش های نوین تدریس ) 7

      شواهدوزش پزشکی مبتنی بر آم 8

      وه تدوین و اجرای فرایند دانش پژوهینح 9

      (تدوین طرح دوره و طرح درس-طراحی آموزشی )حیطه های یادگیری 10

 لطفا سه اولویت اول آموزشی و پژوهشی مورد نظر خود را )از موارد ذکر شده یا نشده درجدول باال به ترتیب قید نمائید.
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