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 (vision)ديدمان استراتژيك 

گشٍُ عت فيضيكي ٍ تَاًجخطي ّوَاسُ دس صذد است ثِ هٌظَس افضايص كبسنيي ٍ اثشثخطي اهَسات هتعبسف خَيص ثِ ٍياظُ  

دس تشثيت ًيشٍي تَاًوٌذ هتخصص ٍ هتعْذ ٍ دسهبى ثيوبساى هشثَعِ حذاكثش تالش خَيص سا ثكبس گشفتِ ٍ ثاب استمابو ٍ اسا اِ ثْتاشيي     

سغح كوي ٍ كيفي داًطگبُ سا دس ثيي سبيش داًطگبّْبي كطاَس ٍ حتاي دس ثايي كطاَسّبي دس       پظٍّطي ٍ دسهبًي،  خذهبت نهَصضي،

 حب  تَسعِ ثْجَد دادُ ٍ داًطگبُ، داًطكذُ ٍ گشٍُ خَيص سا ثِ ثْتشيي جبيگبُ ضبيستِ ٍ هوتبص ّذايت ًوبيذ.

 

 (Goals)اهداف كلی 

ّابي زصم ثاشاي ٍسٍد ثاِ جبهعاِ ٍ اسادُ      ٍ هْابست تَاًوٌذسبصي سصيذًتْبي عت فيضيكي ٍ تَاًجخطي اص ًظش سغح علواي   -1

 ثْتشيي خذهبت.

تش ثشاي هشدم هٌغمِ ثَسيلِ فشٌّگ سابصي زصم   تبثيش گزاسي هَثش ٍ هفيذ دس ايجبد ٍ تشٍيج صًذگي صًذگي سبلوتش ٍ ثب ًطبط -2

 ٍ پيطگيشي اص ثيوبسيْبي هشثَعِ.

 ّبي ٍازي اًسبًي. شاي هٌغجك ثش اصَ  ٍ اسص گستشش ٍ تَسعِ اخالق پضضكي ٍ حشفِ -3

ّبي علوي ٍ عولي سضاتِ عات فيضيكاي ٍ تَاًجخطاي ٍ ضٌبسابيي جبيگابُ اصالي اياي سضاتِ ثَسايلِ ثاشٍص             استحكبم پبيِ -4

 تَاًوٌذيْبي خَيص دس ثيوبسيْبي هختلف هشثَعِ دس سغح داًطگبُ ٍ دس سغح جبهعِ.

 َعِ.تَسعِ ٍ گستشش استجبعبت علوي ثب كطَسّبي خبسجي ٍ تجبد  اعالعبت هشث -5

 سيضي دس ساستبي پزيشش داًطجَي خبسجي. ثشًبهِ -6

 

 اهداف اختصاصی

 2حاذالل ّاش    Rehabilitation -هَسكَلَاسكلتب   -ّبي الكتشًٍَسٍفيضيَلَطي  ثشگضاسي سويٌبسّبي تخصصي دس صهيٌِ -1

 (صادُ هسئَ  ثشًبهِ خبًن دكتش تَپچي)سب  يكجبس. 

 نلبي دكتش يعمَة سبلک صهبًي(هسئَ  ّوبٌّگي ثشًبهِ )عشح تحميمبتي دس ّش سب  تب پبيبى ثشًبهِ.  29اًجبم ٍ اسا ِ حذالل  -2

. 91تب پبيبى سب   اهبم سضبدس ساستبي اّذاف پظٍّص دس هشكض نهَصضي ٍ دسهبًي  Acupuncture Therapyثخص  تجْيض -3

  (اسالهيبىهسئَ  ثشًبهِ خبًن دكتش)

هسئَ  ). 99تب پبيبى سب  اهبم سضب تَاًجخطي دس هشكض نهَصضي ٍ دسهبًي عت فيضيكي ٍ تحميمبتي  هشكضذاصي ٍ تجْيض ساُ اً -4

  نلبي دكتش يعمَة سبلک صهبًي(ثشًبهِ 

اهابم  دس هشكاض نهَصضاي ٍ دسهابًي      Sport Medicineتحميمبتي تَاًجخطي ثشاي ثيوبساى سٍهبتَلَطي ٍ هشكض  تجْيض هشكض -5

 (صهبًي هسئَ  ثشًبهِ نلبي دكتش سبلک). 91تب نخش سب   سضب

 (هسئَ  ثشًبهِ نلبي دكتش سّجش). 92ساُ اًذاصي ثخص ثيوبساى سَختگي دس هشكض نهَصضي ٍ دسهبًي سيٌب تب پبيبى سب   -6



 Electroٍ دسهبًگابُ   TMJٍ ثيوابساى   Pelvic Floorٍ دسهبًگابُ تَاًجخطاي    Manipulationساُ اًاذاصي دسهبًگابُ    -7

Acupuncture  هسائَ  ثشًبهاِ خابًن    ). 99تب پبيبى ساب    نهَصضيدس ساستبي اهَس  ضْيذ هذًيدس هشكض نهَصضي ٍ دسهبًي

 (دكتشافتخبسسبدات

تاب پبيابى ساب      ضْيذ هاذًي ٍ ٍسصش دسهبًي دس هشكض نهَصضي ٍ دسهبًي  Cardiopulmonaryثخص  ٍ تجْيض ساُ اًذاصي -8

  (افتخبسسبداتدكتش  خبًنهسئَ  ثشًبهِ ). 99

 (هسئَ  ثشًبهِ نلبي دكتش ضكَسي). 91تب نخش سب   Gait analysisاًذصي نصهبيطگبُ  ساُ -9

تجبد  اعالعبت علوي ٍ نهَصضي ثب كطَسّبي دس حب  تَسعِ ٍ گستشش استجبعبت علوي ثَسيلِ اعاضام داًطاجَ ٍ پازيشش     -19

 (كتش ضكَسيهسئَ  ثشًبهِ نلبي د)داًطجَي خبسجي ثب اٍلَيت عشحْبي پظٍّطي. 

 . )هسئَ  ثشًبهِ نلبي دكتش سبلک صهبًي(91ساُ اًذاصي ثخص ثستشي تَاًجخطي عصجي دس ثيوبسستبى اهبم سضب تب پبيبى سب   -11

. 92دس ثيوبساى استئَنستشيت دس ثيوبسساتبى اهابم سضاب تاب پبيابى ساب         (PRP)ساُ اًذاصي تضسيمبت پالسوبي غٌي اص پالكت  -12

 هيبى()هسئَ  ثشًبهِ خبًن دكتش اسال

 هطبسكت دس دٍسُ ّبي كَتبُ هذت ٍ دساص هذت فلَضيپ اص لجيل سًََگشافي هَسكَلَاسكلتب  دس داًطگبّْبي پيطشفتِ دًياب  -13

 . )هسئَ  ثشًبهِ نلبي دكتش ضكَسي(تَسظ اعضبي ّيئت علوي
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 ٍ ضْيذ هذًيسضب )ع(  مهشكض عبلي اسا ِ خذهبت عت فيضيكي دس سبيت ثيوبسستبى اهب تجْيض -1

 IOM EMGدستگبُ ّيپشثبسيکي اكسيظى تشاپ دستگبُ نًبليض حشكت تجْيض هشكض تحميمبت عت فيضيكي ٍ تَاًجخطي ثِ  -2

.... ٍ 

 ٍ ثيوبسستبى ضْذا دس ثيوبسستبى ضْيذ هذًيتضسيمبت تحت ّذايت سًََگشافي ساُ اًذاصي هشكض  -3

 

 


