Dünya üzrə beş
milyondan çox modul
bitirən 550 000-dən
artıq istifadəçiyə
siz də qoşulun

BMJ Learning
aşağıdakıları təmin edir:
Beynəlxalq mütəxəssislər tərəﬁndən ən son mövcud
dəlillərə əsaslanaraq yazılan və müstəqil ekspert
rəyindən keçmiş modullar.
Sizə münasib məzmunu seçməyə kömək etmək üçün
hədəf ixtisas, modulun həcmi və növü, tədrisin
nəticələri və istifadəçi şərhləri kimi əsas məlumatlarla
müşayiət edilən 1000-dən çox modul.
Biliyinizi praktik olaraq yoxlamaq imkanı verən klinik
ssenarilər.
Modulların tamamlanmasından sonra tədrisinizin
konkret sübutunu nümayiş etdirmək üçün sertiﬁkatlar
çap etmək imkanı.

"Mən artıq bir neçə ildir ki, BMJ
Learning resursuna abunəyəm və
burada təklif olunan modulların
mütərəqqi və aktual olduğunu
düşünürəm. Bu modullar mənim
müayinə etmə, araşdırma aparma və
tədris etmə ilə bağlı yanaşmama öz
təsiri göstərmişdir. Mən BMJ Learning-i
bir neçə həmkarıma tövsiyyə etmiş və
həmkarlarımdan təşəkkür sözləri
almışam”
Dr. Nissar Şeyx, Böyük Britaniya

BMJ Learning tibb mütəxəssislərinə biliklərini yoxlamaq və
tibb sahəsindəki ən son nailiyyətlərdən xəbərdar olmaq
üçün sürətli və səmərəli üsul təklif edir.
BMJ Learning müxtəlif klinik və qeyri-klinik mövzuları əhatə edərək
istifadəçilərə 70-dən çox ixtisas üzrə yüzlərlə interaktiv tədris
modulundan yararlanmaq imkanı verir.
BMJ Learning davamlı tibbi təhsil/davamlı peşəkar inkişafda
elmi dəlillərə əsaslanan, müstəqil və ekspert rəyi keçmiş
nüfuzlu beynəlxalq liderdir. Hazırda 40-dan çox ölkədə
50-dən artıq akkreditasiya qurumları və institutları tərəﬁndən
akkreditasiya edilib.

Çevik tədris:
BMJ Learning fərdi öyrənmə tərzinə uyğun
olan müxtəlif modullar silsiləsi təmin edir.
Tam vaxtında - modullar peşəkar qeydlərinizə əlavə edə
biləcəyiniz rasional tədris üçün gündəlik halların əsas
məqamlarını sizə aydın, yığcam və sürətli üsullarla göstərir.
İnteraktiv hadisə tarixçəsi - real təcrübədəki
konsultasiyalardan istifadə edərək sizi xəstəliyin hər
mərhələsi ilə tanış edir, modul boyunca biliyinizi yoxlayır və
əsas tədris aspektləri üzrə istiqamətləndirir.
Oxu, tətbiq et, cavabla - modullar sizə mövzu ilə dərindən
tanış olmaq, əsas məsələlərə müdaxilə etmək və digər
istifadəçilərin rəylərini oxumaq və öz fikir və rəylərinizi
bildirmək imkanı üzrə hazırlanıb.
Çox seçimli testlər - Modullar BMJ Jurnallarındakı məqalələrlə
əlaqələndirilib və sizin müvafiq məqalələr haqqındakı
anlayışınızı yoxlamaq üçün bir test ehtiva edir.
Multimedia modulları - audio, video və animasiyalar
vasitəsilə təqdim edilmiş hallarda özünüzü sınama imkanı
verir.

cds.bmj.com

Fərdiləşdirilmiş və şəxsi tədris imkanı
Giriş etdikdən sonra təmin etdiyiniz məlumata görə
şəxsiləşdirilmiş BMJ Learning səhifənizi görəcəksiniz. Sizə
peşəniz, ixtisasınız və ölkənizə uyğun olaraq təklif edilən
modullar siyahısı təqdim ediləcək. Öz məlumatlarınızı
səhifənin yuxarı hissəsindəki “Məlumatlarınızı yeniləyin”
pəncərəsində istənilən vaxt yeniləyə bilərsiniz.
Modula başladıqdan sonra istənilən vaxt onu dayandıra və
yenidən başlaya bilərsiniz. Beləliklə, tədrisinizi gərgin iş qraﬁki
boyunca belə davam etdirə bilərsiniz.

Tədris modullarını asanlıqla seçin
Axtarış - maraqlandığınız mövzuları və ya açar sözləri
yazmaq üçün axtarış funksiyasından istifadə edə bilərsiniz.
Bu zaman sizə axtardığınız mövzuya uyğun olan modullar
siyahısı göstəriləcək.
Modullara baxış – bütün modullara əlifba sırası və əsas mövzu
qrupları halında baxmaq üçün ixtisasa görə baxış
funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Saytdakı modulları
nəzərdən keçirərkən və daha sonra tamamlamaq üçün onları
öz BMJ Portfolionuza əlavə edə bilərsiniz.
İxtisasa əsasən axtarışa verin - şəxsi BMJ Learning
səhifənizdə peşəniz, ixtisasınız və ölkəniz üzrə xüsusi seçilmiş
modullar siyahısını görəcəksiniz.

Tədrisinizin onlayn qeydiyyatını
BMJ Portfolio ilə aparın

"BMJ Learning mənə
biliklərimi ən son
təlimatlara əsasən
yeniləmək imkanı verdi.
Daha çox praktik işlə
daha çox fayda və
yeniliklər əldə edirəm. Bu
amil pasiyentlərlə
işləməkdə inamlı olmaq,
habelə onlara
standartlaşdırılmış,
dəlil əsaslı xidmətlər
göstərmək
baxımından karyerama
müsbət təsir edir."
Emad Eltayeb A Eltum
Tibbi Rezident, Səudiyyə
Ərəbistanı

Başlamaq üçün köməyə
ehtiyacınız var?
BMJ Resurs Mərkəzinə müraciət edin.

BMJ Portfolio sizə peşəkar inkişafınızı onlayn izləmək və
qeydə almaq imkanı verir. Siz avtomatik olaraq şəxsi
səhifənizdən baxa biləcəyiniz Portfolionuzu əldə edirsiniz.

bmj.com/company/bmj-resources
Burada istifadəçi təlimatları, video təlimatlar
və yenilənmiş məzmunlar tapa bilərsiniz.

BMJ Portfolio sizə yarlıklar, ﬁlterlər əlavə etmək və hesabatlar
və sertiﬁkatlar endirmək imkanı verir. Bununla, siz inkişafınızı
idarə etmək və qiymətləndirməyə asanlıqla hazırlaşmaq
imkanı əldə edirsiniz.

Girişlə bağlı hər hansı sualınız
olarsa support@bmj.com vasitəsilə
bizimlə əlaqə yaradın.

cds.bmj.com

