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  مقدمه

پیشگیري از بحران . از سیستم هاي آموزشی استي بسیاري ، دغدغهسیستم دانشگاهیگیري مؤثر در مواجهه با تغییرات مداوم  تصمیم

کند، برنامه ها کمک میهنگام در سازمانهاي کارآمد و بهیکی از ابزارهاي مطمئنی که به گرفتن تصمیم آنست.مدیریت از همواره مهمتر 

برنامه ریزي استراتژیک تالشی مدبرانه، منظم و سازمان یافته بر اساس واقعیتها، امکانات و منابع و ریزي استراتژیک با راهبردي است. 

   چارچوب برنامه ریزي و حرکت براي دستیابی به اهداف مشخصی را ترسیم می کند. تحوالت پیرامون است که

و ریزي راهبردي یا استراتژیک یافتن منابع مورد نیاز براي رسیدن به مقصود استراتژي، می باشد که این فرایند افراد و منابع هدف از برنامه

  شود.را نیز شامل میچگونگی رسیدن به جایگاه مورد نظر 

دانشگاه علوم گروه کاردرمانی ، برنامه استراتژیک بینی کندپیشمسائل آینده را تواند مشخصا هرگز نمی ا وجود اینکه یک برنامه استراتژیکب

  ) تدوین شده است.1403-1398ساله ( 5پزشکی سمنان در بازه زمانی 

  

  )Mission(رسالت

دانشکده گروه کاردرمانی بنابراین  . رنامه ها و تصمیم گیري ها طراحی می شودرسالت هر حوزه براي تحقق اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، ب

 فضایی، پژوهشی و علمی امکانات نظر از چه و آموزشی و علمی کادر نظر از چه خود نمودن کامل آماده با تا دارد مسئولیت  توانبخشی نیز

 و توانبخشی حوزه در خصوصاً  کشور نیاز مورد متعهد و متخصص ينیروها تربیت در را خود رسالت بتواند دانشگاه تا آورد فراهم را

 علوم دانشگاه و توانبخشی دانشکده علمی موقعیت ارتقاء و جامعه سالمت بهبود و توسعه در مستمري مشارکت و کرده ایفا کاردرمانی

در حوزه توانبخشی در نظام ه کاردرمانی از این رو رسالت و ماموریت گرو .باشد داشته المللی بین و ملی هاي درعرصه سمنان پزشکی

  می باشد:بدین شرح سالمت کشور 

 بر اساس نیازهاي جامعهروهاي متخصص و متعهد در رشته کاردرمانی تربیت نی -1
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ارتقاء اعضاي هیئت علمی گروه ، فارغ التحصیالن و شاغالن در زمینه حوزه هاي مختلف فراهم آوردن شرایط و امکانات الزم براي  -2

 انیکاردرم

 نظام سالمت کشورسطح جامعه و در کاردرمانی تبیین جایگاه  ارتقا و تالش در جهت -3

 کاردرمانیباال بردن سطح آگاهی عمومی جامعه از خدمات  -4

  

  )Vision(چشم انداز

گسترش داده و خدمات کاردرمانی رادر سطح جامعه  دانشکده توانبخشی همواره در تالش است تا با عمل به رسالتهاي خودگروه کاردرمانی 

  برساند.در حوزه توانبخشی  جایگاه واقعی خودبه  آن را

  

 

  )Strength(نقاط قوت

 و با انگیزهمتخصص  د ،بهره مندي از اعضاي هیئت علمی متعه .1

 توجه جدي مدیران مجموعه به کیفیت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات توانبخشی .2

  مدیریت دانشکدهمطلوب از سوي  وجود حمایت .3

اعضاي هیئت علمی و وجود روحیه کار گروهیی در میان دانشکده و  گروه هاي آموزشیستانه و سازنده میان تعامل دو .4

 پرسنل

 مناسب یبهره مندي از امکانات آموزش .5

 کتابخانه تخصصی توانبخشی در دانشکدهمنابع و کتب مرجع کاردرمانی در وجود  .6

 )شهریور و طباطبایی 17ا، (ابن سین کاردرمانی در فیلدهاي مختلفوجود مراکز تخصصی  .7

دانشکده و امکان استفاده از تجهیزات براي  عضالنی -توانبخشی عصبیتحقیقات مرکز وجود ارتباط مفید و سازنده با  .8

 فعالیت هاي پژوهشی

 بهره مندي از فضا و امکانات الزم آموزشی و پژوهشی به منظور تاسیس مقاطع باالتر تحصیلی در رشته  کاردرمانی  .9

 در بیمارستان امیرالمومنین NICU  در مراقبت هاي ویژه نوزادان یخش کاردرمانوجود ب .10

 وجود بخش کاردرمانی در بیمارستان کوثر و ارائه خدمات در بخش هاي بستري و بخش هاي مراقبت هاي ویژه .11

 امکان همکاري با سایر مراکز کاردرمانی و توانبخشی (مراکز هالل احمر، توانبخشی حرفه اي) .12
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  (Weakness)ضعفنقاط 

  

 کمبود فضاهاي آموزشی در دانشکده -1

 محدودیت منابع مالی -2

  یشگاهیو آزما یامکانات پژوهشبرخی تجهیزات و کمبود  -3

 در برخی مراکز یدرمان زاتیتجهمراکز کاردرمانی و کمبود  -4

 یکاردرمان کهايینیکارشناس در کل رويینکمبود  -5

اردرمانی به دلیل جوان بودن و تازه تاسیس بودن مقطع ک گروهنامطلوب بودن رتبه علمی اعضاي هیئت علمی  -6

 دکتري در این رشته

 

  

 

  (Oportunities)فرصتها

  

 نزدیکی جغرافیایی به شهر تهران -1

 کاردرمانیدانشگاه از برنامه هاي آموزشی و پژوهشی توسعه  مسئولین  و حمایت ریاست -2

 حمایت مسئولین استانی از برنامه هاي توسعه دانشکده  -3

 ویان و انتقالی دانشجدانشکده هاي توانبخشی کشور جهت جذب مهمانی  همکاري -4

 وجود متخصصین در رشته هاي مختلف پزشکی مرتبط با توانبخشی در دانشگاه -5

  در سطح منطقه یو پژوهش یوجود مراکز دانشگاه -6

 یقاتیدانشگاه در انجام طرحهاي تحق یگروههاي آموزش ریهمکاري سا  -7

  ی به ویژه در بخش هاي بیمارستانیکاردرمان گروهمرتبط با متخصصان همکاري  -8

  

  (Threats)تهدیدها 

  

 مراکز آموزشیسیاستهاي کلی در جهت کاهش  .1

 شرایط آب و هوایی منطقه  .2
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 درمانی -کمبود بیماران متنوع نیازمند خدمات توانبخشی در مراکز آموزشی .3

 گروه بھ شده داده تخصیص بودجھ و اعتبارات کمبود .4

 توسط بیمه هاي درمانی پایه  کاردرمانیمات عدم پوشش برخی خد .5

 عدم ماندگاري طوالنی مدت اعضاي هیئت علمی در دانشکده .6

 کاردرمانی خدمات با پزشکی ھای رشتھ متخصصان از برخی کم ییآشنا .7

  

  (کلی واختصاصی یا عینی)اهداف

  )Goals( اهداف کلی  ردیف

  

  )Objectives( یا عینی اهداف اختصاصی

G1   اردرمانی در سطح دانشگاه و استانکتوسعه رشته 

  

O1اسیس مقطع کارشناسی ارشد کاردرمانی: ت 

O2 : ایجاد زمینه هاي همکاري علمی با گروه هاي کاردرمانی

 سایر دانشگاه ها

O3 : تقویت زمینه هاي همکاري با سایر گروه ها و نهاد هاي

  مرتبط

G2  کاردرمانیآموزشی  گروه توانمندسازي 

  

O1 :تهاي تئوري و بالینی اعضاي هیئت علمیافزایش مهار 

O2 : طراحی ابزار مناسب پیش بینی نیازهاي آموزشی

 دانشجویان

O3 :  طراحی ابزار مناسب جهت ارتقاء مهارت هاي بالینی

  دانشجویان

O4 : توسعه امکانات آموزشی و تجهیزات درمانی جهت

  آموزش دانشجویان و ارتقا آموزش بالینی

G3   دانشکدهدرمانی فضاهاي آموزشی توسعه امکانات و 

  

O1 :اختصاص فضاي آموزشی مناسب  

O2 :ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات کمک آموزشی 

O3 :راه اندازي و تجهیز مراکز درمانی جدید  

O4 :به روز رسانی کلینیک هاي کاردرمانی  

G4  ارتقاء کیفی ارائه خدمات توانبخشی به بیماران 

  

O1 :توانمندسازي کارشناسان درمانی 

O2 :نظارت مستمر بر کیفیت ارائه خدمات درمانی 
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O3 :به روز رسانی تجهیزات درمانی 

O4 : نظارت مستمر مربیان آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات

 درمانی توسط دانشجویان

  

G5   ارزشیابی و پایش فعالیتهاي آموزشیبهبود نظام - 

 لمی پژوهشی و بالینی اعضاي هیئت ع

  

O1 :عملکرد اعضاي هیئت علمی  ارزشیابی 

O2 :ارزشیابی صحیح فرآیند آموزش و یادگیري  

  

  

 

  

  

  

  )Acts(فعالیتها

اجراي برنامه ها در هر سال منوط به وضعیت بودجه تخصیص یافته، شرایط موجود و سیاستهاي کالن وزارت متبوع و اهداف استراتژیک و 

  همان سال تعریف و اجرا می گردد. عینی اولویت بندي می گردد و براي

:G1O1  

 فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل مربیان هیئت علمی گروه کاردرمانی  -

 جذب نیروي هیئت علمی با مدرك دکتري تخصصی کاردرمانی به صورت تعهد خدمت -

  

:G1O2  

 برگزاري یا مشارکت فعال در سمینارها و همایش هاي کشوري -

 شی و پژوهشیانجام پروژه هاي مشترك آموز -

 تبادل منابع تخصصی -

  

:G1O3   

 همکاري درمانی با سازمان هاي هالل احمر و بهزیستی در قالب واحد هاي درسی کارآموزي در عرصه -

 ارائه برنامه هاي آموزشی براي سازمان هاي مذکور -

  انجام فعالیت هاي پژوهشی مشترك -



٦ 
 

:G2O1  

 گروه هیئت علمی  برگزاري کارگاههاي مهارتهاي نوین تدریس براي اعضاي -

 گروه آموزشی کاردرمانیتهیه جزوات و سی دي هاي آموزشی الزم براي توانمندسازي دانشگاهی  -

 گروه برگزاري کارگاههاي مهارتهاي پژوهشی الزم براي اعضاي هیئت علمی  -

 خارجی فراهم آوردن شرایط و امکانات الزم جهت حضور اعضاي هیئت علمی در دوره هاي بازآموزي هاي داخلی و -

فراهم آوردن شرایط و امکانات الزم جهت انجام پروژه هاي تحقیقاتی مشترك اعضاي هیئت علمی با مراکز آموزشی داخلی و  -

 خارجی

  

:G2O2   

 97تهیه فرمهاي نیاز سنجی از دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع مختلف از سال  -

 مایی تدریس کامل کوریکولوم آموزشی مصوب وزارت متبوع براي یررسی راستی آز اعضاي گروهنظرسنجی از دانشجویان و  -

 Portfolioو  OSCEارزشیابی بالینی دانشجویان در پایان دوره هاي کارآموزي و کارورزي از طریق روشهاي نوین  -

با مراکز آموزشی گروه فراهم آوردن شرایط و امکانات الزم جهت انجام پروژه هاي تحقیقاتی مشترك اعضاي هیئت علمی  -

 داخلی و خارجی

:G2O3  

 درمانی -فراهم آوردن شرایط الزم جهت استفاده از امکانات آموزشی بالینی سایر مراکز آموزشی -

 دانشجویان جهت ثبت تجربیات بالینی Log Bookتهیه  -

 برگزاري کارگاههاي افزایش مهارتهاي بالینی دانشجویان   -

 ا و روشهاي درمانی نوین تهیه فیلم ها و سی دي هاي آموزشی خصوصا از بیماري ه -

 طراحی و برگزاري آزمونهاي استاندارد بالینی به صورت منظم جهت بررسی صالحیت بالینی دانشجویان   -

 برگزاري کارگاههاي اخالق حرفه اي -

  

 

:G2O4   

 تجهیز کلینیکهاي زیرمجموعه دانشکده توانبخشی با ابزارهاي نوین ارزیابی و درمان  -

 کاردرمانیی بالینی با همکاري گروههاي پزشکی مرتبط با برگزاري کارگاههاي آموزش -

 کاردرمانیتهیه پنفلت هاي تخصصی آموزشی و ارسال آن براي متخصصین مرتبط با  -

 برقراري ارتباط با سازمانهاي مردم نهاد و خیرین جهت جلب حمایت مالی براي مراجعین با نیازهاي خاص -

 ر شیفتهاي مختلف کاريفعال سازي کلینیکهاي زیر مجموعه دانشکده د -
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 تاسیس و تجهیز کلینیکهاي تخصصی توانبخشی -

 

:G3O1  

 افزایش تعداد کالسهاي درس -

 افزایش تعداد صندلی هاي دانشجویی و نوسازي آنها -

 قدیمی با وسایل مدرن بصري-سمعیتعویض وسایل  -

 سرمایشیاستاندارد سازي فضاهاي آموزشی و کالسها ازجهت نور، صدا و سیستم هاي گرمایشی و  -

:G3O2   

 تعویض وسایل کمک آموزشی قدیمی با وسایل مدرن -

 تهیه وسایل الزم به منظور ارتقاء کیفی آموزش نظیر موالژهاي مختلف -

 خریداري کامپیوترهاي جدید و لپ تاپ -

 به روز کردن کلیه تجهیزات مورد نیاز گروههاي آموزشی دانشکده -

 

:G3O3   

 ابزارهاي نوین ارزیابی و درمان  هوانبخشی بکلینیکهاي زیرمجموعه دانشکده تتجهیز  -

راه اندازي کلینیکهاي تخصصی توانبخشی مانند کلینیک تخصصی ارزیابی و درمان اختالالت ستون مشارکت گروه کاردرمانی در  -

 فقرات، سکته مغزي، بی اختیاري ادراري، توانبخشی دست، فیزیوتراپی ضایعات ورزشی و ....

 در حوزه بیماري هاي ارتوپدي تاسیس کلینیک کاردرمانی -

 راه اندازي بخش کاردرمانی بالینی در بیمارستان امیرالمومنین -

 راه اندازي کلینیک روزانه کاردرمانی روانی  -

 

 

:G3O4 

  جدیدخریداري تجهیزات درمانی  -

 نوسازي تجهیزات درمانی -

 تجهیر کلینیک هاي کاردرمانی  به تجهیزات اسپیلنتینگ -

 

:G4O1   

  



٨ 
 

 ن شرایط الزم جهت شرکت کارشناسان بالینی در دوره هاي بازآموزيفراهم آورد -

 برگزاري کارگاههاي آموزش بالینی در دانشکده  -

  آموزش روشهاي بالینی نوین به کارشناسان توسط اعضاي هیئت علمی متخصص -

:G4O2   

 تهیه فرمهاي نظر سنجی گیرندگان خدمت در حوزه هاي مختلف توانبخشی -

 هاي مربوط به تکریم ارباب رجوع و ارائه بازخوردهاي الزم به کارشناسان درمانیبررسی ماهیانه فرم  -

 تعیین موارد تشویقی و تنبیهی متناسب با عملکرد بالینی کارشناسان -

  

:G4O3   

 تجهیز کلینیکهاي زیرمجموعه دانشکده توانبخشی با ابزارهاي نوین ارزیابی و درمان  -

 ر کلینیک هاي کاردرمانیایجاد بخش فعالیت هاي روزمره زندگی د -

 مناسب سازي فضاي فیزیکی مراکز درمانی منطبق با استاندارد اتاقها و کابینهاي درمان -

 ایجاد رمپ و سرویسهاي بهداشتی و تسهیالت متناسب با شرایط ویژه گیرندگان خدمات توانبخشی  -

:G4O4  

 نه آن توسط مدیر گروهبررسی منظم پرونده هاي بیماران توسط مربیان بالینی و تایید ماهیا -

 ها توسط مربیان آموزشی و بازخورد به دانشجویان Log Bookبررسی منظم   -

 برگزاري جلسات منظم با دانشجویان دوره هاي بالینی  -

:G5O1  

 تهیه فرمهاي بررسی نقاط قوت و ضعف آموزشی، پژوهشی و بالینی براي هریک از اعضاي هیئت علمی -

 د کیفیت آموزشی گروهرونی و بهبوانجام ارزیابی د  -

 اهکارهاي مناسب آموزشی در گروهتدوین ر -

 درمانی ارائه شده-تهیه فرمهاي بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات آموزشی -

:G5O2  

 براي ارزیابی پایان ترم دانشجویان MCQطراحی نرم افزار -

 انجام برخی از ارزیابی هاي پایان ترم دانشجویان به صورت مجازي  -

 براي ارزیابی بالینی دانشجویان OSCEراحی آزمون هایی عینی مانند تهیه و ط -
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