بيانيه رسالت و اهداف گروه طب فيزيكي و توانبخشي
1-MISSION AND OBJECTIVES
سػبلت ٍ اّذاف گشٍُ عت فيضيكي ٍتَاًجخـي دس ثشًبهِ آهَصؽ دٍسُ پضؿكي تخصصي دس حَصُ ّبي ػِ گبًِ ريل
ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ:
حيطه.آموزش:
 -1تشثيت پضؿكبى هتخصص عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي كِ داًؾ ٍ تؼلظ ػلوي ) (Knowledgeالصم سا دس
هجبحث آهَصؿي ايي سؿتِ (ثش اػبع كَسيكَلَم هصَة سؿتِ) داؿتِ ثبؿٌذ.
 -2تشثيت پضؿكبى هتخصص ٍ تَاًوٌذ كِ هْبستْبي ػولي الصم ) (Skillسا خْت الذاهبت تـخيصي ٍ دسهبًي
ايي سؿتِ تخصصي ثبليٌي خْت اسائِ دس اختوبع ٍ هشاكض آهَصؿي دسهبًي داؿتِ ثبؿٌذ.
 -3تشثيت پضؿكبى هتخصص عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي كِ ػالٍُ ثش داًؾ ٍ هْبست ركش ؿذُ دس ثبالً ،گشؽ
) (attitudeصحيح ٍ اخاللي دس ساثغِ ثب تـخيص ٍ دسهبى ثيوبساى داؿتِ ٍ سػبيت كشاهت ٍ اسصؿْبي
اًؼبًي سا ثٌوبيذ.
حيطه.پژوهش
 -1اًدبم پظٍّؾ ٍ تحميك دس عي دٍسُ آهَصؿي  3ػبلِ خْت ًگبسؽ ٍ اخشاي پشٍپَصال تحميمبتي دس لبلت
پبيبى ًبهِ دكتشي تخصصي
 -2تشغيت ثِ پظٍّؾ ٍ تحميك دس عي دٍسُ آهَصؿي  3ػبلِ ثِ غيش اص پبيبى ًبهِ ،ثِ صَست "ثيوبس هذاس" ثب
هحَسيت تحميمبتي كِ هٌدش ثِ ثْجَد سٍؿْبي دسهبًي ٍ تـخيصي ٍ دسهبى ثبلمَُ ثِ صَست cost-
 effectiveؿَد.
 -3تشغيت ثِ اًدبم عشحْبي تحميمبتي دس استجبط ثب ػبيش گشٍّْبي ثبليٌي خْت ثؼظ هجبحث هشتجظ آهَصؿي
ٍ پظٍّـي گشٍّْب ثب ّن هثل سٍهبتَلَطي ٍ استَپذي
حيطه ارايه سرويس و خذمات (مراقبت بيمارمحور موثر وارايه مراقبت هاي بهذاشتي و درماوي به جامعه)
اًتظبس هي سٍد هتخصص عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي دس آيٌذُ دس اسائِ خذهبت صيش ثِ ًحَ احؼي ػول ًوبيذ:
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اسائِ خذهبت تـخيصي دس صهيٌِ ثيوبسيْبي ػضالًي اػكلتي ٍ ًشٍهبػكَلش
اسائِ خذهبت دسهبًي ،داسٍيي ،دسهبًْبي تَاًجخـي ٍ ٍسصؽ ّبي عجي
اسائِ خذهبت تَاًجخـي هٌبػت خْت ثيوبساى ًبتَاى ًَسٍلَطيك هثل  ،CVAاستَپذيك هثل ؿكؼتگي ّب ٍ
خشاحي ّبي ّيپ ٍ صاًًََ ،سٍػشخشي هثل خشاحي ديؼك ،ضشثِ هغضي ٍ لغغ ًخبػي ((SCI, TBI
اسائِ خذهبت تَاًجخـي ػشپبيي اص لجيل تدَيض استَص -پشٍتض ٍ -فشاّن ًوَدى اهكبًبت خْت دػتشػي آػبى
ثيوبساى ثِ تدْيضات پضؿكي ٍ استَتيك كوكي
ثب افضايؾ اهكبًبت ٍ تدْيضات فيضيَتشاپي هَخَد دس ثخؾ ٍ هشاكض دسهبًي ،افضايؾ كبدس دسهبًگش
(فيضيَتشاپيؼت ٍ اسگًََتشاپيؼت) خْت ًَثت دّي دس اػشع ٍلت ثب ثْتشيي خذهبت تالؽ ًوبيذ.

 -2ارزشهاي ) (Valuesحاكم بر بروامه آموزشي دوره پسشکي تخصصي درگروه متبوع
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استمبء ًيشٍي هتخصص ٍ هتؼْذ ثِ كبس
تشثيت ًيشٍّبي هتؼْذ ثِ اصَل اخاللي ٍ كشاهت اًؼبًي
افضايؾ هؼئَليت پزيشي ٍ ٍخذاى كبسي دس اػضبء ّيئت ػلوي ٍ دػتيبساى
تشثيت ًيشٍي كبسآهذ ٍ توبيضدّي ًيشٍّبي هَثش اص غيش هَثش
اسج ًْبدى ثِ ًيشٍّبي ؿشيف ٍ هتؼْذ ٍ داًـوٌذ ثب تـَيك آًبى ٍ استمبء چٌيي اػضبء ّيئت ػلوي

 )3دور وماي )  (Visionگروه در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي
گشٍُ عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي ّوَاسُ دس صذد اػت ثِ هٌظَس افضايؾ كبسآيي ٍ اثشثخـي اهَسات هتؼبسف خَيؾ ثِ
ٍيظُ دس تشثيت ًيشٍي تَاًوٌذ هتخصص ٍ هتؼْذ ٍ دسهبى ثيوبساى هشثَعِ حذاكثش تالؽ خَيؾ سا ثكبس گشفتِ ٍ ثب
استمبء ٍ اسائِ ثْتشيي خذهبت آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ دسهبًي ،ػغح كوي ٍ كيفي داًـگبُ سا دس ثيي ػبيش داًـگبّْبي
كـَس ٍ حتي دس ثيي كـَسّبي دس حبل تَػؼِ ثْجَد دادُ ٍ داًـگبُ ،داًـكذُ ٍ گشٍُ خَيؾ سا ثِ ثْتشيي خبيگبُ
ؿبيؼتِ ٍ هوتبص ّذايت ًوبيذ.
 )4اهذافي كلي در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي در بياويه رسالت و اهذاف آموزشي خود
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تشثيت ٍ آهَصؽ پضؿكبى هتخصص عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي كِ هتخصص ،اليك ٍ هتؼْذ ثبؿٌذ.
تشثيت ٍ آهَصؽ پضؿكبى هتخصص كِ تَاًوٌذي ّبي ػلوي ٍ ػولي الصم سا داؿتِ ثبؿٌذ.
ثْجَد آهَصؽ دػتيبسي ٍ تذٍيي "ثشًبهِ هذٍى آهَصؿي" كِ ّش ػبل ثش اػبع ًيبصّبي سؿتِ تخصصي ٍ
دػتيبساى ،تدذيذ ٍ ًَآٍسي هي ؿَد.
استمبء دس سًٍذ آهَصؿي ثِ عَسيكِ ًتبيح آى دس آصهًَْبي ثَسد ػشاػشي ٍ  ..ثب كؼت ًوشات ثبالتش ٍ ستجِ
ّبي ثشتش ًوبيبى ؿَد.
استمبء ٍ پيـشفت سًٍذ آهَصؿي هٌدش ثِ افضايؾ ػغح ػلوي ٍ داًؾ دػتيبساى ؿذُ ٍ آًْب سا دس اًدبم
پظٍّؾ ّبي هَثش ٍ هٌدش ثِ تَليذ هحصَالت ػلوي ٍ همبالت هؼتجش يبسي دّذ.
ثب افضايؾ ًتبيح دسخـبى فبسؽ التحصيالى چِ دس حيغِ آصهَى ،چِ دس حيغِ پظٍّؾ ٍ همبالت هٌتـشُ،
تالؽ ؿَد گشٍُ عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي ثِ خبيگبُ ؿبيؼتِ ٍ هوتبص دس داًـگبُ ػلَم پضؿكي تجشيض
ًضديك ؿذُ ٍ هٌدش ثِ استمبء داًـگبُ خَد ًيض گشدد.
گزساًذى دٍسُ ّبي فلَؿيپ (اص لجيل فلَؿيپ دسد ،تَاًجخـي كَدكبى ،ػًََگشافي هَػكَلَاػكلتبل ٍ ) ...
كِ هٌدش ثِ ثؼظ سؿتِ تخصصي ٍ ّوچٌيي آهَصؽ تخصصي تش دػتيبساى ٍ خذهبت دسهبًي ثْتش اسائِ
ؿذُ دس خبهؼِ خَاّذ گـت.

 )5اهذاف اختصاصي در بروامه آموزش دوره پسشکي تخصصي خود در بياويه رسالت و اهذاف آموزشي
 -1ثْيٌِ ػبصي كٌفشاًؼْبي سصيذًتي ٍ اػبتيذ
 -2ثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي اص خولِ تضسيمبت هفصلي ،ثَتَكغ
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ثشگضاسي دٍسُ اي اهتحبًبت ّ OSCEن دس خْت اسصؿيبثي ٍ ّن دس خْت كـف ًمبيص ٍ آهَصؽ ًمبط
ضؼف
ؿشكت ٍ يب ثشگضاسي كٌفشاًؼْبي  ٍ CMEهؼشفي ٍ اسائِ خذهبت فيلذ عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي ثِ خبهؼِ
پضؿكبى ػوَهي ٍ هتخصص ديگش
استجبط آهَصؿي دػتيبساى ثب ػبيش داًـگبّْبي كـَس ثِ صَست عي چشخِ كالتشال دس داًـگبُ ّبي ػلَم
پضؿكي تْشاى -ؿْيذ ثْـتي خْت آهَصؽ دس فيلذّبي هتٌَع ٍ خذيذتش ٍ آؿٌبيي ثب آهَصؽ گشٍّْبي
ديگش
استجبط ٍ هجبدلِ دػتيبس يب ّيئت ػلوي ثب ػبيش داًـگبّْبي كـَسّبي ّوؼبيِ هي خولِ ايشاى ٍ تشكيِ
خْت ثؼظ ٍ استمبء سؿتِ تخصصي ٍ فيلذّبي خذهبتي ثيي دٍ گشٍُ اص داًـگبُ ّوؼبيِ

 ) 6دستيابي به ايه اهذاف آموزشي با استفاده از استراتژي هاي آموزشي وويه در بروامه آموزش دوره
پسشکي تخصصي
-

اػتشاتظي داًـدَ هحَس......
اػتشاتظي يبدگيشي هجتٌي ثش حل هؼئلِ ......
اػتشاتظي آهَصؿي خبهؼِ هحَس......
اػتشاتظي ادغبم ......
اػتشاتظي ػيؼتوبتيك-

 ) 7دستابي به ايه اهذاف آموزشي با استفاده از متذهاي ارزشيابي وويه در بروامه آموزش دوره پسشکي
تخصصي
 لكچش   MCQ  OSCE OSPE Mini-cex  DOPS360 Degree -

فعاليتهاي اصلي براي رسيذن به ايه اهذاف:
 تْيِ ٍ تذٍيي عشح دسػي  ،عشح دٍسُ ٍ ٍ Study Guideتَصيغ آًْب ثيي دػتيبساى ثشگضاسي خلؼِ تَخيْي ثشاي دػتيبساى ٍ تَصيغ هَاسد فَق ثيي آًْب -ثشگضاسي كالػْبي آهَصؿي ثبليٌي ًظشي ثش اػبع ػش فصل ّبي هـخص ؿذُ اص عشف ٍصاست

 ثشگضاسي آهَصؽ ّبي دسٍى ثخـي(اص خولِ كٌفشاًؼْبي سصيذًتي ٍ اػبتيذ ،طٍسًبل كالة،case report ،گشاًذ ساًذ...
 ثشگضاسي ساًذّبي آهَصؿي ثش ثبليي ثيوبساى ثؼظ ثخؾ ثؼتشي تَاًجخـي ثب ثيوبساى هتٌَع اػن اصخشاحي ديؼك ٍآستشٍپالػتي ٍ لغغ ًخبع خْتفشاگيشي كبهل inpatient rehabilitation
 آهَصؽ دسهبًگبّي ثب حضَس اػبتيذ ثخؾ پيبدُ ػبصي اػتشاتظيْبي ًَيي آهَصؿي دس كليِ ػشصِ ّبي آهَصؿي عت فيضيكي ٍ تَاًجخـي ( SPICES)STRATEGY
 اػتفبدُ اص هتذّبي ًَيي اسصيبثي اصخولِ Log book, OSCE, Mini –Cex اسصيبثي صالحيت(داًؾ ً،گشؽ ٍ هْبست) هؼتوش فشاگيشاى دس عَل دٍسُ ٍ دادى فيذ ثك ثِ هَلغ ٍ ػبصًذُثب اػتفبدُ اص آصهًَْبي فَق الزكش اص لجيل  ٍ OSCE, DOPSغيشُ

