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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  دانشکده توانبخشی

  
 

  

  99- 98 تحصیلی در سال دانشگاه علوم پزشکی سمنان فیزیوتراپی برنامه هاي عملیاتی گروه

  سمنان توانبخشی دانشکده فیزیوتراپی گروهدر آموزش توسعه کمی و کیفی سطح  هدف کلی اول
  ارتقا کیفی تدریس واحدهاي عملی و کاورزي  1هدف عینی 

  فیزیوتراپی انیدانشجو يکارورز يدر واحدها Log Bookجهت استفاده از  يزیبرنامه ر  استراتژي ها
  براي پایان دوره کارآموزي و کارورزي دانشجویان OSCEبرنامه ریزي براي اجراي آزمون هاي 

  براي ایجاد شرایط مناسب و بهتر براي تدریس واحدهاي عملی اپیفیزیوتربرگزاري جلسات متعدد با همکاران گروه 
  دکتراي تخصصی فیزیوتراپیمقطع  يجهت راه انداز يزیبرنامه ر  2هدف عینی 

  یوتراپیزیفدر گروه  دیجد یعلم ئتیعضو ه کیجذب   استراتژي ها
  یوتراپیزیف تجهیز کلینیک هاي آموزشی گروه

  یاپوتریزیفتجهیز آزمایشگاه هاي گروه 
  آموزشی مورد نیاز دانشجویان و فارغ التحصیالن استان سمنان ، کنفرانس ها وسمینارهايبرگزاري کارگاه ها  3هدف عینی 

  نظر سنجی از دانشجویان در مورد کارگاه هاي مورد نیاز  استراتژي ها
  نظر سنجی از فارغ التحصیالن براي برگزاري کارگاه و کنفرانس هاي آموزش مداوم

  ز اساتید متخصص از سراسر کشور براي برگزاري کارگاه ها و سمینارهادعوت ا
  ترغیب همکاران هیات علمی براي برگزاري کارگاه هاي مورد نیاز در زمینه تخصص هر یک از آن ها

  
  
  

 شکدهدان فیزیوتراپی گروه جایگاه ارتقا و فیزیوتراپی گروه پژوهش هاي انجام شده در کیفی و کمی ارتقا  هدف کلی دوم

  کشور فیزیوتراپیبین گروه هاي  در سمنان توانبخشی
  افزایش طرح هاي تحقیقاتی  اعضاي هیات علمی و طرح هاي دانشجویی  1هدف عینی 

  تعدا طرح هاي تحقیقاتی شیجهت افزا یعلم اتیه ياعضا بیو ترغ شنهاداتیپ یبررس يجلسه برا لیتشک  استراتژي ها
  ست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکدهتشکیل جلسه با دانشجویان و سرپر



  ترغیب اعضاي هیات علمی و کارشناسان گروه براي همکاري با دانشجویان جهت انجام طرح هاي تخقیقاتی دانشجویی
برگزاري کارگاه هاي پروپزال نویسی، روش تحقیق، جست و جو و مقاله نویسی توسط اعضاي هیات علمی براي 

  دانشجویان
ی، علم اتیه ياعضا مقاله در کنگره هاي مختلف توسطچاپ شده در مجالت معتبر و ارایه  تعداد مقاالت شیافزا  2هدف عینی 

  دانشجویانو  کارشناسان گروه
  ایشان ی جهت افزایش تعداد مقاالتعلم اتیه ياعضاتشکیل جلسه براي بررسی پیشنهادات و ترغیب   استراتژي ها

  ایشان تعداد مقاالت شیجهت افزا کارشناسان گروه بیو ترغ شنهاداتیپ یبررس يجلسه برا لیتشک
  ایشان تشکیل جلسه با دانشجویان براي بررسی پیشنهادات و ترغیب آن ها جهت افزایش تعداد مقاالت

   گسترش همکاري هاي فرا موسسه اي و فرا رشته اي براي انجام طرح هاي تحقیقاتی  3هدف عینی 
  جهت دریافت نظرات همکاران جهت گسترش همکاري هاي تحقیقاتی فیزیوتراپی گروهتشکیل جلسه با همکاران   استراتژي ها

  برنامه ریزي جهت انجام تحقیقات بین رشته اي در سطح دانشکده
  دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور یوتراپیزیفبرنامه ریزي جهت انجام تحقیقات با همکاري سایر گروه هاي 

  
  سمنان استان جمعیت به شده ارائه یوتراپیفیز خدمات ارتقا کیفیت  سوم هدف کلی

   کوثر یتخصص فوق مارستانیب يهمکار با يویر یتوانبخش بخش يانداز راه  1هدف عینی 
  در این زمینه  غدد ،یقلب ،یداخلرایزنی با همکاران متخصص   استراتژي ها

  فیزیوتراپی رایزنی با همکاران هیات علمی متخصص در زمینه
  يویر یتوانبخش یتخصص کینیکل يراه انداز دانشکده و دانشگاه جهترایزنی با مسئوالن 

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان فیزیوتراپیتوسعه کمی  و کیفی کلینیک هاي   2هدف عینی 
  سمنان یدانشگاه علوم پزشک یگفتاردرمان يها کینیکل زیتجهو  هابررسی نیاز  ستراتژي هاا

طب  نهیدانشگاه در زم تیبا توجه به مامور یدانشگاه علوم پزشک يالمندطب س کینیکل فیزیوتراپیبخش  يراه انداز
  یشیدر سطح کالن مناطق آما يسالمند

  (ع) و کوثر نیرالمومنیام يها مارستانیب يدر بخش ها فیزیوتراپیستجهت حضور پر قدرت تر همکاران  يزیبرنامه ر
  


