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 BMJ on Examination یک منبع آنالین با هدف بررسی میزان یادگیری برای دانشجویان رشته پزشکی است و دربر گیرنده 
سؤاالت مهمی است که بر پایه محتوای نمونه سؤاالت امتحانی طراحی شده است. این منبع به طور مستمر  مرور و بررسی شده تا از 

صحت آنها اطمینان حاصل شود. 

BMJ on Examination

BMJ On Examination   ویژگی های

BMJ

• جواب ها را بالفاصله توضیح می دهد.
• دارای نظام آموزش تطبیقی است که محتوای متون آموزشی را منطبق با نیازهای آموزشی فرد تغییر می دهد.

• حاوی بیش از 1300 سؤال، بیش از 2000 پرسش از نوع انتخاب مناسب ترین جواب، بیش از 900 پرسش چهار گزینه ای و بیش 
از 130 سؤال و جواب کوتاه است.

• آزمون های کوچک تصویری از جمله در مورد اشعه ایکس و الکترودیاگرام ارائه می دهد.
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• نمره دانشجو به طور مفصل تحلیل می شود تا دانشجو بتواند توان علمی خود را در مقایسه با سایر همکالسی های خود سنجیده و  نقاط 
قوت و ضعف خود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند. 

BMJ Best Treatments

 BMJ Best Treatment ویژگی های

BMJ Best Treatments  اطالعاتی صحیح و واضح در مورد هزاران روش معالجه درمانی و پزشکی را در اختیار بیماران قرار می دهد.

• حاوی اطالعات مربوط به علل و نشانه های 180 نوع بیماری رایج 
• پاسخ به سؤاالت مربوط به مزایا و عوارض جانبی بیش از 1500 روش معالجه 

• ارزیابی خطر ات و مزایای 23 نوع عمل جراحی و روش تست رایج 
• سادگی متون، مطالب به زبانی ساده و روشن نوشته شده تا بیماران بتوانند بهتر وضعیت خود را درک کنند

• به پزشکان کمک می کند که منابع  اطالعاتی معتبر در اختیار بیماران خود قرار دهند.
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Best Practice مفهوم جدید و کاملی است که اطالعات مورد نیاز را در لحظه درمان ارائه می دهد. آخرین یافته های بالینی، راهنماها 
و دیدگاه های کارشناسان در یک منبع موجود  است و قدم به قدم مراحل تشخیص، درمان و پیشگیری را هدایت می کند.

• بیش از 1000 وضعیت بیماری است.
• اطالعات آن بطور پیوسته و مستمر به روز می شود.

• دارای ساختاری استاندارد برای هر وضعیت است که شامل یک خالصه و تعریف، علت شناسی، شیوع، مراحل تشخیصی کلیدی و 
تست های آزمایشی برای درمان دارویی است.

• برای آموزش بیمار مورد استفاده قرار می گیرد. 
• دستورات و  تجویزهای دارویی را  شامل می شود.  

Best Practice

Best Practice

BMJ
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