
 گام عملیاتی اهداف اختصاصی اهداف کالن حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  

 آموزش

  
  
  
  
  
  
  

ارتقاء سطح ارائه 
خدمات آموزشی 

 درون گروه

  
گسترش کمی و 

کیفی منابع 
آموزشی گروه 

  فیزیوتراپی
 

 فیزیوتراپی حوزه در  جدید کتب و  تهیه جزوات 

 فیزیوتراپیتهیه نرم افزار هاي کاربردي 

برقراري امکان دسترسی به ژورنالهاي معتبر در حوزه 
 فیزیوتراپی

 
تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار هاي سنجش شاخص 

 تحریک مغزمطالعات در حیطه 

  
  

بهینه سازي تعامالت 
 علمی با دانشجویان

افزایش مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیري و 
 تدریس

ان در دانشگاه از طریق برنامه حضور بیشتر دانشجوی
 ریزي کالس ها

مشارکت دادن دانشجویان در طرح هاي تحقیقاتی 
 تعریف شده در گروه

مشارکت دادن دانشجویان فارغ التحصیل در پروژه هاي 
 دانشجویان جدید الورود

سراسر  فیزیوتراپیبرقراري ارتباط با سایر گروههاي 
 ربکشور و انتقال دانش و تجا

  
  
  

بهبود کیفیت فرآیند 
آموزش به 
 دانشجویان

 بازنگري برنامه ارائه واحد هاي درسی هر ترم

جهت  فیزیوتراپیاستفاده از اساتید مطرح در حیطه 
 آموزش فوق برنامه

 برگزاري ویدئو کنفرانس با اساتید خارجی

برگزاري جلسات مستمر با دانشجویان در جهت گرفتن 
 آموزشی فیدبک

استفاده از ابزار هاي آموزشی (مانند فیلم هاي 
 آموزشی، نرم افزار ها، موالژ، ...)

ایجاد بانک عناوین تحقیقی جهت موضوع پایان نامه هاي 
 دانشجویان

سعی در تقویت آموزش هاي عملی و آزمایشگاهی به 
 دانشجویان

  
  

  
- زاري کارگاهبرگ

ارائه کارگاه آموزش اصول ارگونومی به نهاد ها و 
 سازمان ها



ارائه خدمات 
 خارج آموزشی 

 گروه از

برگزاري سخنرانی در زمینه معرفی و کاربردهاي  هاي آموزشی
 فیزیوتراپی

از طریق  فیزیوتراپیانتشار مطالب و کلیپ هاي آموزش 
 رسانه ها

نیاز سنجی 
آموزشی از سایر 

هاي مراکز و گروه
 آموزشی

 

هاي رگزاري دورهب
آموزشی کوتاه 

 مدت

 برگزاري دوره و کارگاه جهت فارغ التحصیالن

 دانشجویانبرگزاري کارگاه جهت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گسترش کمی و 
کیفی تحقیقات در 

  فیزیوتراپیحوزه 
  
  
  
  
 

طراحی و اجراي 
هاي پژوهش

بنیادي، کاربردي، 
  کاربردي-بنیادي

 

 فیزیوتراپیمطالعه در زمینه 

طرح هاي فناورانه در حیطه مطالعات در زمینه 
 فیزیوتراپی

سیاست گذاري برنامه بلند مدت و کوتاه مدت محورهاي 
 پژوهشی با رویکرد رفع نیاز هاي جامعه

طراحی و اجراي 
مبتنی  هايپژوهش

 بر نیاز جامعه

مطالعه در زمینه افراد خاص (معلولین، افراد ناتوان، 
 سالمند)

 مکاتبه با سازمان ها جهت دریافت اولویت هاي پژوهشی

ارتقاي کیفی مرکز 
 تحقیقات

 ارتقاي مرکز تحقیقاتپیگیري روند 

  
توسعه امکانات 

آزمایشگاه 
 فیزیوتراپی

، تعمیر و تحریک مغز ایشگاهپیگیري تجهیز وسایل ازم
 نوسازي وسایل آسیب دیده

در حیطه  فیزیوتراپیپیگیري خرید تجهیزات ارزیابی 
 هاي ورزشی

 

  
  

برگزاري کارگاه، 
 کنگره و سمینار

 فیزیوتراپیسمینار دانشجویی 

 فناورانه کارگاه طراحی محصول

  کارگاه آنالیز حرکت
 ی، کینیتک و کینماتیککارگاه الکترومیوگراف

 فیزیوتراپیایجاد بانک اطالعاتی مطالعات   



مستند سازي و ارائه 
نتایج تحقیقات 

 پژوهشی

چاپ مقاالت مستخرج از طرح ها و پایان نامه هاي 
 ISI دانشجویی در مجالت علمی پزوهشی و

اولویت بخشی به 
هاي پژوهشی طرح

منجر به تولید 
 محصول

ي محصوالت و محیط ها از طریق طرح استاندارد ساز
 هاي تحقیقاتی و اراده به سازمان استاندارد

  
  
  

حوزه 
ارائه 

خدمات 
و 

تجاري 
  سازي
 

  
  
  

ارائه خدمات 
تخصصی 

  فیزیوتراپی
 

راه اندازي بخش 
 هاي جدید

 راه اندازي بخش فیزیوتراپی ورزشی

 راه اندازي بخش توانبخشی ریوي

فیزیوتراپی در بخش سرطان  راه اندازي بخش
  بیمارستان کوثر

  
 ارائه خدمات در

کلینیک هاي 
 فیزیوتراپی

 هاي دوره اي و غربالگري در کلینیک سالمنديارزیابی 

 آسیب هاي ورزشی ئر کلینیک هاي دائرارزیابی 

 هاي تخصصیارزیابی 
 

  
گسترش تعامالت با 

 و فناوري مرکز رشد

 داوري طرح هاي ارائه شده به مرکز رشدمشارکت در 

کمک در طراحی محصوالت و تایید آنها از لحاظ 
 فیزیوتراپی

 


