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 بابلدانشگاه علوم پزشکی  دانشکده توانبخشیگروه فیزیوتراپی  برنامه راهبردی
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 کمیته تدوین 

 زیوتراپیفی دکتر محمد تقی پور، مدیر گروه

 گروه فیزیوتراپی دکتر خدابخش جوانشیر؛ عضو هیات علمی

 عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی ؛دکتر قدمعلی طالبی

 عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دکتر یحیی جوادیان؛ 

 عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپیدکتر سیده رقیه موسوی، 

 تراپیزیودکتر مریم عباس زاده، عضو هیات علمی گروه فی
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 مقدمه

گذر سریع زمان، وقوع تغییرات مداوم و اغلب غیر قابل پیش بینی، و محدودیت امکانات و منابع، امکان اقدام و 

در عرصه های مختلف  زنفدگی را بافیار مشفکل ن فوده و نیفاز بفه برنامفه ریفزی دقیف  و            عهای به موق فعالیت

این امر نه تنها ماتلزم شناخت وضعیت فعلی )چه از نظفر   کارشناسانه را تا سطح یک نیاز حیاتی باال برده است.

بلندمفدت و کوتفاه    فاهفدا  بهعوامل داخلی و چه از نظر عوامل بیرونی(، و نگاهی جامع و در عین حال کاربردی 

مدت است، بلکه به دلیل ماهیت متغیر و پویای حرکتهای طبیعی و اجت فاعی، بفدون نشفنابی بفه گذشفته اففراد،       

سازمانها و جوامع و ترسیم روند حرکتی تغییرات، غیر م کن مفی ن ایفده ه انانکفه در فرمفایش گهربفار امفام       

یت فعلی و مقصد نهفابی حرکفت بخفوبی تبیفین شفده      عض، لزوم و اه یت شناخت مبداء حرکت، در کنار و)ع(علی

 «.خدا رح ت کند نن کس را که می داند از کجاست، در کجاست و به کجا می رود»است، ننجا که می فرماید: 

در قرنن مجید نیز تغییر وضعیت موجود و رهابی از نواقص، موانع و انواع تاریکیهفا، و ارتقفاء و تعفالی انافان و     

نورانی و در یک کالم، هدایت اناان، بعنوان رسالت عظیم انبیاء عظام، تحت برنامه ای مدون  مورود وی به عوال

کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظل ات الی النور باذن ربهم الی صفرا   »مطرح شده است:  کتابو در قالب 

پروردگارشان از تفاریکی هفا بفه     نذکتابی است که ننرا به سوی تو فرود نوردیم تا مردم را به ا.«العزیز الح ید

 (۹)سوره ابراهیم/ کات ناپذیر ستوده.شنابی بیرون نوری، به سوی راه نن شسوی رو

برنامه ریزی استراتژیک تالشی مدبرانه، منظم و سازمان یافته بر اساس واقعیت ها، امکانات و منابع، و تحوالت 

یابی به اهداف مشخصی را ترسیم می کند. بدون  تپیرامون است که چهارچوب برنامه ریزی و حرکت برای دس

داشتن برنامه استراتژیک، مایر حرکت تاریک بوده و باا که با اقدامات نانجیده، از دست دادن فرصت هفا و  

و بی شک با هدر دادن منابع نابل نشود هیچ موفقیتی در رسالت خود  به گرفتار شدن در تهدید ها، یک سازمان

 حذف خواهد شد. های سازنده ه رقابت نحمالی و اناانی از ص

 و برنامه ریزی استراتزیک باعث شوق و انگیزش نیروها شده، عالی  و ارزش ها را بفا یکفدیگر ه افو ن فوده،    

برنامه ریزیها و تص یم گیریها را جهت دهی می ن اید. برنامه ریزی استراتژیک صرفا تدوین یفک سفند نیافت    

در چهارچوب برنامه ها و اهداف عالیه تعیین شده است. اهداف کالن و  نابلکه فرایند مات ر حرکت یک سازم
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اختصاصی برنامه استراتژیک با نگاه به امکانات و منابع، توجه به فرصت ها و تهدیدها و با در نظر گفرفتن نقفا    

 . می شودضع  و قوت تعری  

 

 

 رسالت

رشته فیزیوتراپی متعهد در  اناانی متخصص و بیت نیرویبابل تری نشکده توانبخشادگروه فیزیوتراپی رسالت 

 و درمان می باشد.  در نظام سالمتنقش فیزیوتراپی ارتقاء و 

 

 چشم انداز

در رشفته  عنفوان قطفب نموزشفی    بفه   ۹۰۴۹دارد که در افف   گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی بابل در نظر 

 کشور تبدیل شود یککالن منطقه ی در  فیزیوتراپی

 

 مکاشهای حارز

خفدمت بفه خلف  و کافب     دانشکده توانبخشی، نموزش، تولید و نشر علفم بفرای   گروه فیزیوتراپی هابی نهدف 

قفرار داده  زیر را سر لوحفه کفار خفود     هایرزشابابل، دانشکده توانبخشی گروه فیزیوتراپی خال  است.  ترضای

 :است

 توکل به خدا -۹

 احترام و تکریم -2

 ساالریدانش محوری و شایاته -۹

 مشارکت و ه فکری  -۰

 و تالش رج نهادن به خالقیت،  نونوریا -5

 و انضبا  رعایت اخالق احترام به قانون و  -6

 رعایت منشور حقوق بی ار -7
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 نقا  قوت

  فضای فیزیکی کافی و مناسب وتازه تاسیس  یبرخورداری از دانشکده توانبخشی ماتقل با ساخت ان -۹

 رشته فیزیوتراپیشد و توسعه از ر هدانشگاح ایت و پشتیبانی   -2

 مدمتخصص، متعهد و کارنجوان، ای هئیت عل ی بهره مندی از اعض -۹

 گروه های نموزشی جهت تحق  اهداف گروه عضای هئیت عل ی انگیزه و اشتیاق ا -2

 برخورداری از کتابخانه ی تخصصی با منابع کافی در دانشکده -۹

 کانیک موبیگاه زمایشنای فیزیکی ماتقل فض -۰

 فیزیوتراپیکارشناسی ارشد مقطع پذیرش دانشجو در   -5

 اختالالت حرکت در دانشگاهوجود مرکز تحقیقاتی  -6

اعضفای هیفات عل فی    توسط مراکز نموزشی درمانی تابعه دانشگاه در  مائولیت فنی بخش های فیزیوتراپی -7

 گروه

 

 

 نقا  ضع 

 اعضای هیات عل ی دام ختب و اسعدم وجود پات سازمانی کافی برای جذ -۹

 ماتقلنداشتن یک منشی گروه  -2

 در حال حاضردکتری تخصصی عدم پذیرش دانشجو در مقطع  -۹

 مانند سیاتم ننالیز حرکت و دستگاه دینامومتر ایزوکینتیکوسایل و تجهیزات نزمایشگاهی نبود برخی   -۰

 عدم برخورداری از مجله عل ی پژوهشی   -5

 اعالمی دانشگاه ظرفیت ز ا یشپذیرش دانشجو ب -7

درمفانی تابعفه   ، موزشیندر مرکز انشجویان دبالینی و کلینیکی نموزش جهت  الزمتجهیزات فضا و ک بود  -۹۴

 دانشگاه
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 فرصت ها

 تنها دانشکده توانبخشی در منطقه ش ال کشور -۹

 اعفالم  ای نتفی سفال هف   دانشگاه در راه اندازی مقطع دکتری تخصصی فیزیوتراپی جزء اولویت های مصوب  -2

 شده است

 جهت نموزش دانشجویان در عرصه های کارنموزی درمانی  ،نموزشیکز مر 5وجود  -۹

 دانشگاه پردیس خودگردان شعبه  پذیرش دانشجو در رشته فیزیوتراپی در -۰

 

 تهدیدها

 ی برای جذب هیات عل ی نی کافسازما عدم اختصاص پات یا ردی  -۹

 امکانات و مقدورات گروه های نموزشیاد زیاد بدون توجه به پذیرش دانشجو به تعد -2

 درمانی بی ارستانی ، نموزشیعدم تخصیص بودجه کافی جهت توسعه فضای فیزیکی کلینیک ها و تجهیزات  -۹ 

یافته از رشته های دیگفر بفه    تغییر شور یاجذب دانشجویان با توان عل ی ضعی  از دانشگاه های خارج از ک -۰

 یفیزیوتراپ

 

 

 کلیاهداف  ■

  توسعه و توان ند سازی گروه نموزشی ●

 رزشیابی و پایش مات ر فعالیت های اعضای هیات عل یا ●

  توسعه تحصیالت تک یلی  ●

 رتقاء سطح کیفی مهارت های بالینی و ع لی دانشجویان ا ●

 یاندانشجوارتقاء سطح کیفی ارزشیابی  ●
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 اهداف اختصاصی ■

 

 هیات عل ی  ای اعضایفعالیت هرزشیابی ا -۹

 

 استراتژی ها:

  گروه عل ی هیاتعضای تبیین شرح وظای  ا -۹

 ارزشیابی و پایش فعالیت های اعضای هیات عل ی تعالی ساز و کار  -2

  اع ال سیاست های تشویقی و تنبیهیطراحی و اجرای ساز و کار مناسب برای  -۹

 :هافعالیت

در ت فام طفول   در سفایت دانشفکده   گفروه   فی  ت علادرج لیات شرح وظای  اعضای هی -۹-۹

 برنامه راهبردی

در ت فام طفول برنامفه    برنامه هفتگی ت فامی اعضفای هیفات عل فی     و اطالع رسانی تدوین  -۹-2

  راهبردی

اداره  وسفط ت)ارابفه شفده   شفکیل کالسفهای درس   نظارت مدیر گروه بر ک یت و کیفیت ت -2-۹

 هبردیدر ت ام طول برنامه را (نموزش دانشکده

مدیر گروه و سایر اعضای هیات عل ی گفروه در  تک یل فرم های ارزشیابی اساتید توسط  -2-2

 ت ام طول برنامه راهبردی

  در ت ام طول برنامه راهبردیبه گروه های نموزشی و گزارش نن تحلیل نزمون دروس  -2-۹

 یت دانشفکده س توسط ت امی اعضای هیات عل ی و درج نن در سادر تدوین کامل طرح -2-۰

 از ابتدای برنامه

لحاظ ن ودن نظر گروه در خصوص ه کاری و مشارکت عضفو هیفات عل فی در مفواردی      -۹-۹

 ن ونه ، ترفیع سالیانه و .عضو هیات عل ی ه اون معرفی 

 

 و تدریسارتقاء کیفیت نموزش  -2

 :استراتژی ها

 ت های تدریس اعضای هیات عل یهارافزایش م -۹
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 ی ساز و کار مناسب جهت تعیین نیازهای نموزشی دانشجویانطراحی و اجرا -2

 طراحی و اجرای ساز و کار مناسب برای ارتقاء نموزش مهارت های بالینی  -۹

توسعه امکانات نموزشی و تجهیفزات درمفانی جهفت نمفوزش ع لفی دانشفجویان و ارتقفاء         -۰

 رنموزیکا نموزش در عرصه

 :فعالیتها

 از ابتدای برنامه در کارگاه های مهارت های تدریس  حضور اعضای هیات عل ی -۹-۹

 ارتقاء شیوه های مهارت تدریس مجازی از ابتدای برنامه -۹-2

سفال  از و برگزاری جلاات مفنظم بفا ک یتفه مشفورتی     مشورتی دانشجویان تعیین ک یته  -2-۹

۹۰۴۴ 

سنجی از دریس کامل سر فصل های مصوب دروس از طری  نظر تر نظارت مدیر گروه ب -2-2

 ۹۰۴۴از ابتدای سال گزارش کارشناس مائول نموزشی دانشکده دانشجویان و 

روشفهای نفوین   و  Problem basedنموزش کارنموزی در عرصه  با تاکید بفر نمفوزش    -۹-۹

 از ابتدای برنامه راهبردی نموزش بالینی 

ی و بحفث و  با حضور ت فامی دانشفجویان و اعضفای هیفات عل ف      نههیامابرگزاری س ینار  -۹-2

 از ابتدای برنامه راهبردی تحلیل موارد بالینی توسط دانشجویان 

خریداری ت امی تجهیزات الکتروتراپی و مکانوتراپی مورد نیاز گروه فیزیوتراپی تا پایان  -۰-۹

 ۹۰۴۹سال 
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 و کارنموزی در عرصه  وریارتقاء سطح کیفی ارزیابی دروس تئ -۹

 استراتژی ها

 زمونند سازی اعضای هیات عل ی در خصوص روش های صحیح ارزیابی و طراحی توان ن -۹

 برنامه ریزی جهت ارزیابی صحیح دروس تئوری و کارنموزی در عرصه -2

 فعالیت ها

 هبردیرا حضور اعضای هیات عل ی در کارگاه های طراحی نزمون از ابتدای برنامه – ۹ – ۹

تخصصفی   –وش های صحیح ارزیابی مهارت های ع لی و حرففه ای  نشنا سازی اعضای هیات عل ی با ر -2 – ۹

 دانشجویان در عرصه های کارنموزی از ابتدای برنامه راهبردی

بررسی محتوایی حداقل دو نزمون تئوری پایان ترم در جلاه ی گروه و اع ال تغییرات الزم در ساختار  -۹ – 2

 ت سئواالت در طول برنامه راهبردییفیو ک

یک فرم ن ره دهی دقی  و یکاان جهفت نحفوه ارزشفیابی درس کفارنموزی در عرصفه از سفال        طراحی – 2-2

۹۰۴۴ 

لیو و ن ره نزمون درس کارنموزی در عرصه بر اساس ارزیابی الگ بوک، پورت فواع ال بخشی از ن ره  -۹ -2

 نسکی در پایان ترم 

زاری جلاه ی نزمفون در سفه ایافتگاه    الت نزمون نسکی پایان ترم در جلاه گروه و برگئواتعیین س - ۹ – 2

 سئوال 

برگذاری جلاه تحلیل نزمون در گروه در هر ترم برای بررسی درجه سفختی، ت ییفز و کیفیفت نزمفون      -5 -2

 تیبرای حداقل یکی از دروس و پیشنهادات الزم جهت ارتقاء سطح کیفی نزمون برای ترم های ن
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 شی گروه نموزوسعه ی ک ی و کیفی ت -۰

 :استراتژی ها

 )هیات عل ی و کارشناس درمان( نموزشی گروهمورد نیاز تک یل کادر  -۹

 اعضای هیات عل یه ه جانبه برای ارتقاء ی الزم اهشرایط و زمینه   هیدت -2

 ها به گروه اختصاص امکانات و فضای نموزشی -۹

 :فعالیتها

در گروه نموزشفی از طریف    نفر نقا(  )دو نفر خانم و دوهیات عل ی نفر  ۰جذب حداقل   -۹-۹

 ۹۰۴۹سال فراخوان استخدامی تا 

 منو  به احراز شرایط الزم/ ح  التدریس متعهد خدمت جذب هیات عل ی  -۹-2

در بخش های فیزیفوتراپی بی ارسفتان هفای تابعفه ی     درمانی مورد نیاز کارشناس جذب  -۹-۹

 اه نشگدا

دوره هفای  فرصفت هفای مطالعفاتی و    زم جهفت  اعزام اعضای هیات عل ی واجد شرایط ال -2-۹

 نموزشی 

برگزاری حداقل یک کارگاه نموزشی مهارت های حرفه ای تخصصی مورد نیفاز اعضفای    -2-2

 هیات عل ی توسط اساتید برجاته داخل/ خارج از کشور

 برنامههای نموزشی تا پایان وه کتابخانه اختصاصی در گرو تک یل ایجاد  -۹-۹

 ۹۰۴۹به عنوان منشی گروه تا سال جذب یک نفر  -۹-2

برای اتاق های اعضای هیفات  سکنر ، پرینتر، او یا ارتقاء سیاتم های کامپیوتریتجهیز  -۹ – ۹

 ۹۰۴۹پایان سال  تاعل ی گروه 

اسفوند،  لترخرید دسفتگاه هفای الکتروتراپفی شفامل تحریفک کننفده هفای الکتریکفی، او         -۹-۰

و شاک ویو و ... برای گروه جهفت نمفوزش ع لفی بفه      دیاترمی، لیزر کم توان و پرتوان، مگنت

 ۹۰۴2دانشجویان و استفاده در نزمایشگاه تحقیقاتی گروه در دانشکده تا پایان 
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 تحصیالت تک یلی  توسعه ی -5

 استراتژی :

 فیزیوتراپی دکتری تخصصیراه اندازی مقطع  -۹

 

 

 لیت ها:فعا

 ۹۰۴۴تا پایان سال مایشگاه تخصصی گروه جهت نزاختصاص فضای فیزیکی الزم  -۹-۹

در فراخفوان اسفتخدامی بفرای هفر سفال از برنامفه       نففر هیفات عل فی پی فانی      یکجذب  -۹-2

 عضو هیات جدید به گروه اضافه شوند ۰، حداقل ۹۰۴۹راهبردی گروه، به نحوی که تا پایان 

ایزوکینتیفک، تفا   پژوهشی شامل سیاتم ننالیز حرکت و دینفامومتر   زاتخریداری تجهی -۹-۹

 ۹۰۴2پایان سال 

بفه  نن راه اندازی مقطع دکتری تخصصی فیزیفوتراپی و ارابفه   تک یل فرمهای درخواست  -۹-۰

 ۹۰۴۹دانشگاه تا سال 

 

 


