برنامه  SPگروه طب فيزيكي و توانبخشيي اانشيهاه وموپ شزشيكي تبريز و برنامه وممياتي در ار يا
98
ايامار ا تراتژيك )(vision
گروه طب فيزيكي و توانبخشي همواره در صدد است به منظور افزايش كارآيي و اثربخشي امورات متعارف
خويش به ويژه در تربيت نيروي توانمند متخصص ص و متعود و درماي بيماراي مربوطه كداكثر تخش خويش
را بكار گرفته و با ارتقاء و ارائه بوتريي خدمات آموزشصي پژوهشصي و درماني سصط كمي و كييي دانشصهاه
را در بيي ساير دانشهاهواي كشور و كتي در بيي كشورهاي در كال توسعه بوبود داده و دانشهاه دانشكده و
گروه خويش را به بوتريي جايهاه شايسته و ممتاز هدايت نمايد.
اهااف كمي )(Goals
 -1توانمندسصصصازي رزيدنتواي طب فيزيكي و توانبخشصصصي از نظر سصصصط ارمي و موارتهاي الزم براي
ورود به جامعه و اراده بوتريي خدمات.
 -2تاثير گذاري موثر و مييد در ايجاد و ترويج زندگي زندگي سصصصارمتر و با نشصصصاطتر براي مردم منطقه
بوسيره فرهنگ سازي الزم و پيشهيري از بيماريواي مربوطه.
 -3گسترش و توسعه اخخق پزشكي و كرفهاي منطبق بر اصول و ارزشهاي واالي انساني.
 -4اسصتككام پايه هاي ارمي و امري رشصته طب فيزيكي و توانبخشصي و شصناسصايي جايهاه اصصري ايي رشصته
بوسيره بروز توانم نديواي خويش در بيماريواي مخترف مربوطه در سط دانشهاه و در سط جامعه.
 -5توسعه و گسترش ارتباطات ارمي با كشورهاي خارجي و تبادل اطخاات مربوطه.
 -6برنامهريزي در راستاي پذيرش دانشجوي خارجي.
اهااف اختصاصي
 -1برگزاري سصصصصمينارهاي تخصصصصصصصصصصي در زمينههاي اركترونوروفيزيوروژي  -موسصصصصكورواسصصصصكرتال -
 Rehabilitationكداقل هر  2سال يكبار( .مسئول برنامه خانم دكتر اسخمياي)
 -2انجام و ارائه كداقل  10طرح تكقيقاتي در هر سصصصصال تا پاياي برنامه( .مسصصصصئول هماهنهي خانم دکتر
دورتخواه)
 -3راه اندازي بخش بيماراي سصوختهي در مركز آموزشصي و درماني سصينا تا پاياي سصال ( .1403مسصئول
برنامه آقاي دكتر رهبر)
 -4راه اندازی درمانهاه  TMJو  Pelvic Floor Rehabilitationو توانبخشصصم مربوطه تا پاياي سصصال
( 1404مسئول برنامه خانم دکتر اسخمياي)
 -5تبادل اطخاات ارمي و آموزشصصي با كشصصورهاي در كال توسصصعه و گسصصترش ارتباطات ارمي بوسصصيره
دانشصجو و پذيرش دانشصجوي خارجي با اورويت طركواي پژوهشصي( .مسصئول برنامه آقاي دكتر
اازام
شكوري)
 -6راه اندازی بخش سصصرپائم توانبخشصصم اصصصبم در بيمارسصصتاي امام رپصصا تا پاياي سصصال ( .99مسصصئول
برنامه آقای دکتر پيشهاهم)
 -7راه اندازی ارزيابم و درماي اختخالت پاس ص ر نوجواناي با همراری معاونت بوداشصصتم تا پاياي سصصال
( .99مسئول برنامه خانم دکتر توپ م زاده)
 -8آموزش سصونوگرافم موسصرورواسصررتال و مداخخت مربوطه و برگزاری کارگاهوای مربوطه تا پاياي
سال ( .1402مسئول برنامه خانم دکتر افتخارسادات)
 -9راه اندازی هيدروتراپم بيمارسصتاي سصينا جوت اقدامات توانبخشصم تا پاياي سصال ( .1405مسصئول برنامه
آقای دکتر پيشهاهم)
برنامه وممياتي  SPگروه ار ا  98به شرح ذي ميباشا :

 تجويز مرکز اارم ارائه خدمات طب فيزيرم در زمينه  TMJو Pelvic Floor Rehabilitationدر بيمارستاي امام رپا تا پاياي سال .1403

