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 -2عنوان طرح تحقيقاتي

ارزيابي تاثير بازخورد مداخله اي بر آزمون هاي باليني ساختارمند و عيني ( )OSCEدر رشته هاي دستياري
دانشکده پزشکي همدان
مجري  /مجريان  :دکتر مهدی بیگلرخانی  ،دکتر اعظم معیاری

رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

اعضاء هیأت علمی بالینی

ارتقاء کیفیت و استانداردسازی آزمونهای بالینی) (OSCE

*********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آگاهي از روشها و فنون تدريس و به کار گيري آنهادر بين اعضاء هيات علمي
دانشگاه علوم پزشکي همدان
مجري  /مجريان  :آرزو سبزی
رديف

گروه مخاطب

استاد راهنما :بهزاد ايمنی
پيام پژوهش

1

اعضا هیات علمی

آگاهی از روشها و فنون تدریس و به کار گیری آنها

2

در بیمارستانها

بكارگیری روشها و فنون تدریس در آموزش بالینی
**********************

 -9عنوان طرح تحقيقاتي

طراحي بسته آموزش الکترونيکي دوره کارآموزي در عرصه دانشجويان بهداشت عمومي
در خصوص مبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگير
مجري  /مجريان :دکتر سعید بشیريان ،مجید براتی ،يداله فتحی
رديف

1

گروه مخاطب

اعضاء هیئت علمی

پيام پژوهش

توجه به روش های نوین آموزشی و ترویج این روش ها در بین اعضاء هیئت علمی
ضروری به نظر می رسد.
**********************

 -4عنوان طرح تحقيقاتي

اثربخشي روش نوين آموزشي با استفاده از مقاطع کرونال ،ساجيتال و آگزيال مغز انسان در يادگيري آناتومي
مغز و اعصاب
مجري  /مجريان  :آمنه محمدي روشنده
رديف
2

گروه مخاطب
مدرسين آناتومي

پيام پژوهش
استفاده از مقاطع مغز ميزان اثر بخشي آموزش اناتومي اعصاب را افزايش مي
دهد

**********************
 -5عنوان طرح تحقيقاتي

پيشگويي نرخ بروز ماهيانه هپاتيت ب با استفاده از زنجيره هاي مارکوف وزني و روش هاي سري زماني

مجري  /مجريان  :پيام اميني،مريم شهدوست

رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

کارشناسان آمار و پردازش

با توجه به اينکه رخداد و پيشرفت بسياري از بيماري ها تحت تاثير عوامل خارجي

گران اطالعات

و محيطي قرار دارد ،استفاده از مدل هاي پويا در طول زمان مي تواند در مطالعه
روند بروز بيماري ها بسيار کاربردي باشد .استفاده از مدل هاي بر پايه فرايندهاي
تصادفي از جمله مدل هاي بر پايه زنجيره هاي مارکوف ،در بررسي رفتارهاي
پوياي بيماري ها مي توانند کاربردي باشند.

*****************
 -6عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي موانع آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشکي همدان

مجري  /مجريان  :زهرا خليلي
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

مربيان و اساتيد

با ارتقاء توان علمي ،آموزشي و باليني مربيان مي توان خيلي از موارد موانع
آموزش باليني را کاست.
********************

