
 

 

 ب فيزيكي و توانبخشيبيانيه رسالت و اهداف گروه ط

 
1-MISSION AND OBJECTIVES 

 
حَصُ ّبي ػِ گبًِ ريل دس سػبلت ٍ اّذاف گشٍُ عت فيضيكي ٍتَاًجخـي دس ثشًبهِ آهَصؽ دٍسُ پضؿكي تخصصي 

 ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ:

 :حيطه.آموزش

الصم سا دس  (Knowledge) يكِ داًؾ ٍ تؼلظ ػلو يٍ تَاًجخـ يكيضيت پضؿكبى هتخصص عت فيتشث -1

 كَلَم هصَة سؿتِ( داؿتِ ثبؿٌذ.يي سؿتِ )ثش اػبع كَسيا يهجبحث آهَصؿ

 يٍ دسهبً يصيسا خْت الذاهبت تـخ (Skill)الصم  يػول يت پضؿكبى هتخصص ٍ تَاًوٌذ كِ هْبستْبيتشث -2

 داؿتِ ثبؿٌذ. يدسهبً يخْت اسائِ دس اختوبع ٍ هشاكض آهَصؿ يٌيثبل يي سؿتِ تخصصيا

كِ ػالٍُ ثش داًؾ ٍ هْبست ركش ؿذُ دس ثبال، ًگشؽ  يٍ تَاًجخـ يكيضيهتخصص عت ف ت پضؿكبىيتشث -3

(attitude) يت كشاهت ٍ اسصؿْبيوبساى داؿتِ ٍ سػبيص ٍ دسهبى ثيدس ساثغِ ثب تـخ يح ٍ اخالليصح 

 ذ.يسا ثٌوب ياًؼبً

 حيطه.پژوهش

دس لبلت  يمبتيپشٍپَصال تحم يػبلِ خْت ًگبسؽ ٍ اخشا 3 يدٍسُ آهَصؿ يك دس عياًدبم پظٍّؾ ٍ تحم -1

 يتخصص يبى ًبهِ دكتشيپب

ثب  "وبس هذاسيث"بى ًبهِ، ثِ صَست يش اص پبيػبلِ ثِ غ 3 يدٍسُ آهَصؿ يك دس عيت ثِ پظٍّؾ ٍ تحميتشغ -2

-costٍ دسهبى ثبلمَُ ثِ صَست  يصيٍ تـخ يدسهبً يكِ هٌدش ثِ ثْجَد سٍؿْب يمبتيت تحميهحَس

effective .ؿَد 

 يخْت ثؼظ هجبحث هشتجظ آهَصؿ يٌيثبل يش گشٍّْبيدس استجبط ثب ػب يمبتيتحم يم عشحْبت ثِ اًدبيتشغ -3

 يٍ استَپذ يگشٍّْب ثب ّن هثل سٍهبتَلَط يٍ پظٍّـ

 

 حيطه ارايه سرويس و خذمات )مراقبت بيمارمحور موثر وارايه مراقبت هاي بهذاشتي و درماوي به جامعه( 

 تَاًجخـي دس آيٌذُ دس اسائِ خذهبت صيش ثِ ًحَ احؼي ػول ًوبيذ:اًتظبس هي سٍد هتخصص  عت فيضيكي ٍ 

 ٍ ًشٍهبػكَلش ياػكلت يػضالً يْبيوبسيٌِ ثيدس صه يصياسائِ خذهبت تـخ -1

 يعج يٍ ٍسصؽ ّب يتَاًجخـ ي، دسهبًْبيي، داسٍياسائِ خذهبت دسهبً -2

ّب ٍ  يك هثل ؿكؼتگيذ، استَپCVAك هثل يوبساى ًبتَاى ًَسٍلَطيهٌبػت خْت ث ياسائِ خذهبت تَاًجخـ -3

  SCI, TBI)) يٍ لغغ ًخبػ يؼك، ضشثِ هغضيد يهثل خشاح يپ ٍ صاًَ، ًَسٍػشخشيّ يّب يخشاح

آػبى  يٍ فشاّن ًوَدى اهكبًبت خْت دػتشػ -پشٍتض -ض استَصيل تدَياص لج ييػشپب ياسائِ خذهبت تَاًجخـ -4

 يك كوكيٍ استَت يضات پضؿكيوبساى ثِ تدْيث

ؾ كبدس دسهبًگش ي، افضاٍ هشاكض دسهبًي هَخَد دس ثخؾ يَتشاپيضيضات فيتدْؾ اهكبًبت ٍ يافضاثب  -5

 تالؽ ًوبيذ. ي خذهبتيدس اػشع ٍلت ثب ثْتش يؼت( خْت ًَثت دّيؼت ٍ اسگًََتشاپيَتشاپيضي)ف



 

 

 

   حاكم بر بروامه آموزشي دوره پسشکي تخصصي درگروه متبوع (Values)ارزشهاي  -2

 هتخصص ٍ هتؼْذ ثِ كبس يشٍياستمبء ً -1

 يٍ كشاهت اًؼبً يهتؼْذ ثِ اصَل اخالل يشٍّبيت ًيتشث -2

 بساىيٍ دػت يئت ػلويدس اػضبء ّ يٍ ٍخذاى كبس يشيت پزيؾ هؼئَليافضا -3

 ش هَثشيهَثش اص غ يشٍّبيً يضدّيكبسآهذ ٍ توب يشٍيت ًيتشث -4

 يئت ػلويي اػضبء ّياستمبء چٌك آًبى ٍ يف ٍ هتؼْذ ٍ داًـوٌذ ثب تـَيؿش يشٍّبياسج ًْبدى ثِ ً -5

 

  گروه در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي ( Vision)( دور وماي  3

ؾ ثِ ياهَسات هتؼبسف خَ يٍ اثشثخـ ييؾ كبسآيّوَاسُ دس صذد اػت ثِ هٌظَس افضا يٍ تَاًجخـ يكيضيگشٍُ عت ف

ؾ سا ثكبس گشفتِ ٍ ثب يذاكثش تالؽ خَوبساى هشثَعِ حيتَاًوٌذ هتخصص ٍ هتؼْذ ٍ دسهبى ث يشٍيت ًيظُ دس تشثيٍ

 يش داًـگبّْبيي ػبيداًـگبُ سا دس ث يفيٍ ك يػغح كو  ،يٍ دسهبً يپظٍّـ  ،يي خذهبت آهَصؿياستمبء ٍ اسائِ ثْتش

گبُ يي خبيؾ سا ثِ ثْتشيدس حبل تَػؼِ ثْجَد دادُ ٍ داًـگبُ، داًـكذُ ٍ گشٍُ خَ يي كـَسّبيدس ث يكـَس ٍ حت

 ذ.يت ًوبيّذاؼتِ ٍ هوتبص يؿب

  (  اهذافي كلي در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي  در بياويه رسالت و اهذاف آموزشي خود4

 ك ٍ هتؼْذ ثبؿٌذ.يكِ هتخصص، ال يٍ تَاًجخـ يكيضيت ٍ آهَصؽ پضؿكبى هتخصص  عت فيتشث -1

 الصم سا داؿتِ ثبؿٌذ. يٍ ػول يػلو يّب يت ٍ آهَصؽ پضؿكبى هتخصص كِ تَاًوٌذيتشث -2

ٍ  يسؿتِ تخصص يبصّبيكِ ّش ػبل ثش اػبع ً "يثشًبهِ هذٍى آهَصؿ"ي يٍ تذٍ يبسيثْجَد آهَصؽ دػت -3

 ؿَد. يه يذ ٍ ًَآٍسيبساى، تدذيدػت

ٍ .. ثب كؼت ًوشات ثبالتش ٍ ستجِ  يثَسد ػشاػش يح آى دس آصهًَْبيكِ ًتبيثِ عَس ياستمبء دس سًٍذ آهَصؿ -4

 بى ؿَد.يثشتش ًوب يّب

بساى ؿذُ ٍ آًْب سا دس اًدبم يٍ داًؾ دػت يؾ ػغح ػلويهٌدش ثِ افضا يًٍذ آهَصؿـشفت سياستمبء ٍ پ -5

 دّذ. يبسيٍ همبالت هؼتجش  يذ هحصَالت ػلويهَثش ٍ هٌدش ثِ تَل يپظٍّؾ ّب

غِ پظٍّؾ ٍ همبالت هٌتـشُ، يغِ آصهَى، چِ دس حيالى چِ دس حيح دسخـبى فبسؽ التحصيؾ ًتبيثب افضا -6

ض يتجش يؼتِ ٍ هوتبص دس داًـگبُ ػلَم پضؿكيگبُ ؿبيثِ خب يٍ تَاًجخـ يكيضيتالؽ ؿَد گشٍُ  عت ف

 ض گشدد.يك ؿذُ ٍ هٌدش ثِ استمبء داًـگبُ خَد ًيًضد

هَػكَلَاػكلتبل ٍ ... (  يكَدكبى، ػًََگشاف يپ دسد، تَاًجخـيل فلَؿيپ )اص لجيفلَؿ يگزساًذى دٍسُ ّب -7

ثْتش اسائِ  يبساى ٍ خذهبت دسهبًيتش دػت يي آهَصؽ تخصصيٍ ّوچٌ يكِ هٌدش ثِ ثؼظ سؿتِ تخصص

 ؿذُ دس خبهؼِ خَاّذ گـت.

 

 (  اهذاف اختصاصي در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي خود در بياويه رسالت و اهذاف آموزشي 5

 ذيٍ اػبت يذًتيسص يكٌفشاًؼْب يٌِ ػبصيثْ -1

 ، ثَتَكغيمبت هفصلياص خولِ تضس يآهَصؿ يكبسگبّْب يثشگضاس -2



 

 

ص ٍ آهَصؽ ًمبط يٍ ّن دس خْت كـف ًمب يبثيّن دس خْت اسصؿ OSCEاهتحبًبت  يدٍسُ ا يثشگضاس -3

 ضؼف

ثِ خبهؼِ  يٍ تَاًجخـ يكيضيلذ  عت فيٍ اسائِ خذهبت ف يٍ هؼشف CME يكٌفشاًؼْب يب ثشگضاسيؿشكت ٍ  -4

 گشيٍ هتخصص د يپضؿكبى ػوَه

ػلَم  يچشخِ كالتشال دس داًـگبُ ّب يكـَس ثِ صَست ع يش داًـگبّْبيبساى ثب ػبيدػت ياستجبط آهَصؿ -5

 يثب آهَصؽ گشٍّْب ييذتش ٍ آؿٌبيهتٌَع ٍ خذ يلذّبيخْت آهَصؽ دس ف يذ ثْـتيؿْ -تْشاى يپضؿك

 گشيد

ِ يشاى ٍ تشكيِ هي خولِ ايّوؼب يكـَسّب يش داًـگبّْبيثب ػب يئت ػلويب ّيبس ياستجبط ٍ هجبدلِ دػت -6

 ِيي دٍ گشٍُ اص داًـگبُ ّوؼبيث يخذهبت يلذّبيٍ ف يخْت ثؼظ ٍ استمبء سؿتِ تخصص

 

( دستيابي به ايه اهذاف آموزشي با استفاده از استراتژي هاي  آموزشي وويه در بروامه آموزش دوره 6

  پسشکي تخصصي

  داًـدَ هحَس...... ياػتشاتظ -

  ثش حل هؼئلِ ...... يهجتٌ يشيبدگي ياػتشاتظ -

  خبهؼِ هحَس...... يآهَصؿ ياػتشاتظ -

 ادغبم ...... ياػتشاتظ -

 -  كيؼتوبتيػ ياػتشاتظ -

( دستابي به ايه اهذاف آموزشي با استفاده از متذهاي ارزشيابي  وويه  در بروامه آموزش دوره پسشکي 7

 تخصصي 

 لكچش  -

- MCQ  
- OSCE  
- OSPE  

- Mini-cex  

- DOPS  
- 360 Degree  

 

 فعاليتهاي اصلي براي رسيذن به ايه اهذاف:

 بساىيي دػتيغ آًْب ثيٍ تَص Study Guide، عشح دٍسُ ٍ يي عشح دسػيِ ٍ تذٍيتْ -

 ي آًْبيغ هَاسد فَق  ثيبساى ٍ تَصيدػت يثشا يْيخلؼِ تَخ يثشگضاس -

 هـخص ؿذُ اص عشف ٍصاست يثش اػبع ػش فصل ّب يًظش يٌيثبل يآهَصؿ يكالػْب يثشگضاس -



 

 

، case reportذ، طٍسًبل كالة، يٍ اػبت يذًتيسص ي)اص خولِ كٌفشاًؼْبيدسٍى ثخـ يآهَصؽ ّب يثشگضاس  -

 گشاًذ ساًذ...

 وبساىيي ثيثش ثبل يآهَصؿ يساًذّب يثشگضاس -

ثؼظ ثخؾ ثؼتشي تَاًجخـي ثب ثيوبساى هتٌَع اػن اصخشاحي ديؼك ٍآستشٍپالػتي ٍ لغغ ًخبع خْت  -

 inpatient rehabilitationفشاگيشي كبهل 

 ي ثب حضَس اػبتيذ ثخؾآهَصؽ دسهبًگبّ -

 SPICES)ي  عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي آهَصؿ يِ ػشصِ ّبيدس كل يي آهَصؿيًَ يْبياػتشاتظ يػبصبدُ يپ -

STRATEGY) 

 Log book, OSCE, Mini –Cexاصخولِ  يبثيي اسصيًَ ياػتفبدُ اص هتذّب  -

 ذ ثك ثِ هَلغ ٍ ػبصًذُيشاى دس عَل دٍسُ ٍ دادى فيت)داًؾ ،ًگشؽ ٍ هْبست( هؼتوش فشاگيصالح يبثياسص -

 ٍ غيشُ OSCE, DOPSتفبدُ اص آصهًَْبي فَق الزكش اص لجيل ثب اػ

 


