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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1405- 1400 ساله معاونت پژوهشی دانشکده توانبخشی 5برنامه استراتژیک 

  مقدمه

برنامه ریزي دقیق و مبتنی بر نظر کارشناسان هر حوزه، راه حل منطقی براي همراه شدن با تغییرات سریعی 
ع و امکانات موجود، و نیز مواجه شدن ، منابم دانشگاهاساتید محتر عملکرداست که بدلیل نفوذ سریع تکنولوژي، 

هایی ضروري است تا وضعیت موجود به همراه  با شرایط غیرقابل پیش بینی بوجود آمده است. در چنین برنامه
چشم اندازهایی کوتاه با شناسایی شده و سپس در نگاهی جامع و کاربردي  عوامل تاثیرگذار داخلی و بیرونی

چشم انداز از این رو . اشته شودگام بردمحور - قاتی کاربردي و محصولداشتن تحقیمدت و بلندمدت براي 
پژوهشی در سطح دانشکده با در نظر گرفتن ماهیت پویاي جامعه انسانی استان، داشتن اطالعات در خصوص 
ویژگی هاي قومیتی و فرهنگی منطقه جغرافیایی استان، همراهی و هماهنگی با سازمان ها و ارگان هاي دولتی و 

امید است این  گردد.می ردولتی، و همسویی با تغییرات پژوهشی در سطح ملی و بین المللی تعریف و تبیین غی
دانشگاه علوم پزشکی مبدا، طریق و مقصد را در امر پژوهش در دانشکده توانبخشی  بتواندپژوهشی شم انداز چ

   شفاف نماید.سمنان 

   : )Mission( رسالت

 مت جامعهمشارکت در توسعه و بهبود سال . 1
 درعرصه هاي ملی و بین المللی سمنانارتقاء موقعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی  . 2
 بنیادي و کاربردي پژوهش هايجهت انجام  پژوهشگرانایجاد بستر و فضاي مناسب براي  . 3
نهادها و سازمان اولویت هاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و متولیان پژوهش در سطح اتکا بر  . 4

   متبوع وزارتنی و هاي استا

   ): Visionا (دور نم

مطرح در جمع شش دانشکده توانبخشی برتر پژوهش در دانشکده توانبخشی با توسعه و ارتقاي امر تا ما بر آنیم 
 انجام پژوهش براي ارتقا سالمت جامعه باشیم. مصداق عینیشویم و 

  )Valuesارزش ها ( 

 احترام به جایگاه پژوهش و پژوهشگر - 1
 ازین شرعی و اصول اخالقی در پژوهشرعایت مو - 2
 جامعهحل معضالت حل معضالت مرتبط با توانبخشی با رویکرد مبتنی بر   - 3
 حترام به داشتن ایده هاي خالقانه و نوآورانها  - 4
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 پاسخگو بودنرعایت اصل  - 5
 ارتقا جایگاه کار گروهی و پژوهش هاي تیمی  - 6

  نقاط قوت:

 باانگیزه و ، متعهد، متخصصبهره مندي از نیروهاي جوان - 1
 دسترسی به منابع الکترونیک  - 2
 داشتن مراکز و آزمایشگاه هاي تحقیقاتی مجهز - 3
 داشتن دانشجویان مقطع ارشد در سه حیطه - 4

  نقاط ضعف

 عدم وجود همکاري موثر از سوي سازمان هاي مرتبط با دانشکده توانبخشی - 1
 عدم وجود تفاهم نامه هاي موثر با قابلیت اجرا - 2
 مراکز تحقیقاتی جدید يراه انداز عدم وجود فضاي کافی جهت - 3
 تعداد اساتید  ناکافی بودن - 4
 عدم وجود هیات علمی پژوهشی - 5
 PhD by researchعدم وجود دانشجوي  - 6
  عدم وجود دانشجوي دکترا - 7
 عدم وجود تجهیزات مورد نیاز ارزیابی گفتار، زبان و بلع در مراکز تحقیقاتی - 8
 به صورت دوره ايژوهش عدم برگزاري کارگاه ها و سمینارهاي مرتبط با پ - 9

  فرصت ها

 و آسیب هاي ورزشیعلوم شناختی  یکز تحقیقاتاراه اندازي مرداشتن پتانسیل هاي الزم براي  - 1
 19باز شدن مسیرهاي تحقیقاتی جدید بواسطه همه گیري کوید  - 2
 وجود پتانسیل جهت جذب دانشجوي دکتراي پژوهشی - 3
، مدیریت توانبخشی و سالمت رشته کاردرمانیارشد  کارشناسی مقطعراه اندازي وجود پتانسیل جهت  - 4

 سالمندي
 عضالنی براي اجراي تحقیقات کاربردي و بنیادي- وجود مرکز تحقیقات مستقل عصبی - 5
 امکان انجام و بهره برداري از طرح هاي تحقیقاتی به صورت تیمی و بین رشته اي - 6
 ارتقا مرتبه بسیاري اساتید دانشکده توانبخشی در آینده نزدیک - 7

  هاتهدید
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 حذف حمایت هاي مالی از مقاالت چاپ شده - 1
 و متعلقات ي تحقیقاتیتغییرات سریع نرخ ارز و ایجاد مشکل جهت خرید دستگاه ها - 2
 کمبود تعداد کارشناس پژوهشی - 3
 پژوهشیطرح هاي تاخیر در پرداخت هزینه هاي  - 4
 عضالنی- ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی - 5
 سمنان جمعیت کم و پراکنده در استان - 6

  )Goals( اهداف کالن

توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی نظر به اینکه حجم وسیعی از عرصه هاي فعالیت وزارت  - 1
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را فعالیتهاي بالینی بخود اختصاص داده است، هر گونه برنامه 

حاظ نمودن بخش بالینی هاي علوم پزشکی، بدون ل ریزي و اقدام در جهت توسعه پژوهش در دانشگاه
 در راس اولویت هاي برنامه اي، منجر به تغییرات اساسی نخواهد شد.

طراحی تحقیقات با اتکا بر بودجه هایی غیر از اعتبارات دانشگاه نی: جذب منابع پژوهشی خارج سازما - 2
 یکی دیگر از اهدافی است که این معاونت پیگیري می نماید.علوم پزشکی سمنان 

اط با صنعت به منظور تسهیل حرکت دانشگاه در جهت حرکت به سوي دانشگاه هاي افزایش ارتب - 3
نسل سوم، اجراي پژوهش هاي مبتنی بر نیازهاي واقعی جامعه، جذب بودجه اي غیر از اعتبارات 

سال آتی خواهد  5دانشگاه، و در نهایت افزایش تعامل بین سازمانی دیگر هدف کالن این معاونت در 
 بود.

با استناد به بخش نامه تکمیلی تحصیالت نامه هاي دوره هاي  ساماندهی و افزایش بهره وري از پایان - 4
ها و دستورالعمل هاي موجود، چه اینکه پایان نامه ها می توانند کارآمدترین ابزار پژوهشی براي 

عه چندین منظور قلمداد شوند (افزایش کمی پژوهش ها، آموزش پژوهش صحیح و اخالقی، توس
   پژوهشی دانشکده و در همین راستا دانشگاه، و تغییر نسل دانشگاه).

هاي حیطه توانبخشی در هر سه سطح پیشگیري، درمان و توانبخشی بیماران فراگیر نمودن پژوهش  - 5
و رفع مشکالت شناسائی با حمایت و هدایت پژوهش هاي علوم توانبخشی به سمت نیازهاي جامعه، 

، بهبود فرآیندها و انجام ستم ارائه خدمات با توجه به منابع و امکانات موجودسی ، ارتقاء عملکردآنها
 .صحیح امور

توسعه امر پژوهش با اتکا بر کلیه نیروهاي انسانی در دانشکده توانبخشی، یعنی فراهم نمودن بستر  - 6
وهش در مناسب قانونی، تجهیزاتی، و مهارتی براي دانشجویان، کارکنان و اساتید تا بدین وسیله پژ

همه سطوح جاري شده و در هر سطح نیروي انسانی پژوهش هایی متناسب با نیازهاي واقعی طراحی 
 و اجرا گردد.
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اصل و محور قرار دادن اولویت هاي پژوهشی دانشگاه و دانشکده و نیز در نظر گرفتن اولویت هاي  - 7
داشتن تیم هاي  راي پژوهش ها و در نهایتجسایر سازمان هاي همکاري کننده در طراحی و ا

تحقیقاتی موثر و خطوط تحقیقاتی مشخص براي حل مشکالت در سطح منطقه اي، ملی و بین 
 المللی



 

5 
 

  

 

  ها تیفعال و ینیع اهداف

 Activitiesفعالیت هاي/   Objectivesاهداف اختصاصی/عینی/   اهداف کالن
توسعه کیفی و 
کمی تحقیقات 

  بالینی

 اختصاص بخشی از طرح هاي هر گروه به - 1
 پژوهش هاي بالین محور

 پژوهشی  هیات علمیحمایت از جذب  - 2
  حمایت از ژورنال توانبخشی و سالمت - 3

داشتن حداقل یک طرح  - 1
مداخله اي مصوب در هر 
گروه آموزشی با اتکا به 

 همکاري بین بخشی
هیات  2جذب حداقل  - 2

 علمی پژوهشی 
چاپ حداقل یک مقاله با  - 3

از درهر سال  کیفیت باال
ر د هر گروه آموزشی

  ژورنال توانبخشی و سالمت
تخصیص حداقل یک  - 4

داوري از سه داور هر مقاله 
  به اساتید دانشکده

جذب منابع 
پژوهشی خارج 

  نیسازما

 مراکز حمایت از طرح هاي پژوهشیشناسایی  - 1
ژوهشی دانشکده و تلفیق اولویت هاي پ - 2

  لویت هاي پژوهشی سازمان هاي دیگروا

برقراري ارتباط با سایر  - 1
د تفاهم نامه مراکز و عق

 همکاري در سطح استان
اجراي طرح هاي  - 2

نیازسنجی با رویکرد تبیین 
   ي پژوهشیلویت هاوا

 افزایش میزان ارتباط با صنعت  - 1  ارتباط با صنعت
برگزاري کارگاه هاي نوآوري و خالقیت در  - 2

 حیطه توانبخشی
هدایت پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشی به  - 3

  سمت پژوهش هاي محصول محور

ري سازي محصوالت تجا - 1
 پژوهشی

داشتن پایان نامه/ طرح  - 2
 پژوهشی محصول محور

برگزاري حداقل یک کارگاه  - 3
  مرتبط در هر سال

اجراي حداقل یک پایان  - 1هدایت دانشجویان در طراحی طرح هاي  - 1ساماندهی و 
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افزایش بهره 
نامه  وري از پایان

  ها

 پاسخگو به نیازهاي فعلی و آتی جامعه
طراحی پایان نامه ها در هر سه سطح  - 2

  ، درمان و توانبخشیپیشگیري

گروه آموزشی هر نامه در 
 19- مرتبط با کوید

اجراي حداقل یک پایان  - 2
 19- نامه در رابطه با کوید

 پس از اتمام همه گیري
داشتن حداقل سه پایان  - 3

نامه مرتبط با هر سطح در 
  هر سال آموزشی

فراگیر نمودن 
هاي پژوهش 

حیطه توانبخشی 
  در هر سه سطح

اجراي طرح هاي نیاز سنجی و مشکل  - 1
 یاب

 اولویت بندي طرح هاي مبتنی بر نیاز  - 2
  

تصویب حداقل یک طرح از  - 1
 یسوي هر گروه توانبخش

جهت شناسایی مشکالت و 
 نیازها

اصالح اولویت هاي  - 2
پژوهشی سالیانه بر اساس 
نتایج بدست آمده از طرح 

 ي خاتمه یافتهها
اجراي حداقل یک طرح  - 3

ر نتایج مرتبط با تکیه ب
بدست آمده از طرح هاي 

  گذشته
توسعه امر 
پژوهش با اتکا بر 
کلیه نیروهاي 

  انسانی

 طراحی تیم هاي تحقیقاتی مبتنی بر موضوع - 1
 طراحی ژورنال کالب هاي مبتنی بر موضوع - 2
ارائه طرح هاي تحقیقاتی بر اساس موضوع  - 3

  تیم

استفاده از همکاري حداقل  - 1
یک کارشناس و یک 

 دانشجو
ل دو ژورنال اجراي حداق - 2

کالب در سال توسط هر 
 تیم تحقیقاتی

داشتن حداقل یک طرح  - 3
مصوب تحقیقاتی در هر 

 سال
 پژوهشی تعریف موضوعات - 4

با توجه به نیازسنجی هاي 
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  مبتنی بر جامعه
اصل و محور قرار 
دادن اولویت 

  هاي پژوهشی

طراحی تیم هاي تحقیقاتی مبتنی بر اولویت  - 1
 ي پژوهشیها

لویت وقاتی مبتنی بر اتصویب طرح هاي تحقی - 2
 ي پژوهشیها

  

قرار گرفتن کلیه طرح ها و  - 1
پایان نامه ها در قالب 

 اولویت هاي اعالم شده
داشتن حداقل یک طرح  - 2

تحقیقاتی با تلفیق اولویت 
هاي پژوهشی دانشکده و 
یک سازمان مرتبط در هر 

  سال، در هر گروه آموزشی
 


