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  دانشگاه علوم پزشكي ايران توانبخشيچشم انداز دانشكده علوم  

  

هاي  ارشناسان رشتهك تربيتدانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان با سابقه ترين مركز دانشگاهي كشور در پذيرش دانشجو و  توانبخشيدانشكده علوم 

و باليني) و  كيفي در آموزش (نظري، عملي و ، در صدد است كه در جهت تعالي جايگاه ممتاز خود، به باالترين سطح كميتوانبخشيمختلف علوم 

هني، شنوايي، ذاختالالت جسمي،رواني،  در حوزه توانبخشي و پيشگيريارائه خدمات  افزايش سطح سالمت جامعه كمك نمايد،پژوهش دست يابد، به 

را در  رتربجايگاه علمي  در كشور و منطقه تبديل گردد و توانبخشيبينايي و گفتار و زبان را به استانداردهاي جهاني برساند، به قطب علمي و باليني 

  دانشگاهي منطقه و جهان بدست آورد.ميان مراكز 

  

  توانبخشيماموريت هاي دانشكده علوم 

  (آموزشي) بر مبناي اصول آموزش پاسخگو توانبخشيتربيت نيروي انساني متخصص كارآمد در رشته هاي مختلف علوم  -١

 (آموزشي) توانبخشيتاسيس دوره هاي تحصيلي كارشناسي ارشد پيوسته (دكتراي حرفه اي عمومي) در رشته هاي  -٢

 پژوهشي) -(آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي توانبخشيگسترش دانش و فناوري در رشته هاي مختلف علوم   -٣

 (آموزشي) در حيطه هاي نوين از طريق ايجاد دوره هاي جديد تحصيالت تكميلي توانبخشيگسترش علوم  -٤

 ارائه خدمات) -شي(آموز خدمات آموزشي و درماني دستيابي به استانداردهاي جهاني در ارائه -٥

 (پژوهشي) توانبخشيتدوين و انتشار منابع تخصصي و عمومي رشته هاي  -٦

 (آموزشي) توانبخشيارتقاء دانش حرفه اي دانش آموختگان رشته هاي  -٧

 (پژوهشي) با رويكرد پاسخگويي اجتماعي گسترش تحقيقات -٨

(ارائه  .شي)و ايجاد معاونت درمان (توانبخ توانبخشيدرماني رشته هاي  -اجرايي در كلينيك هاي آموزشي  هايدستيابي به استاندارد -٩

 خدمات)

 (ارائه خدمات) مبتني بر جامعه توانبخشيتوسعه روش هاي ارائه خدمات بر مبناي مدل  -١٠

 (ارائه خدمات) به شكل تيمي توانبخشيتوسعه خدمات    -١١

 ارائه خدمات)(.ها و وزارت بهداشت در معاونت درمان دانشگاه توانبخشي دستيابي به جايگاه مناسب مشورتي و نظارتي  -١٢

 ژوهشي)پ -(آموزشي از كشور توسعه ارتباطات علمي با دانشگاه هاي خارج -١٣

 تمامي نيروها و امكانات دانشكده از بهينه استفاده نظام مديريتي علمي به روز دنيا جهت دستيابي به  -١٤

 (ارائه خدمات) در نظام سالمت توانبخشيتقويت جايگاه  -١٥



٤ 
 

  نقاط قوت دانشكده

  در ايران توانبخشياولين دانشكده علوم  .١

  توانبخشيدارا بودن كليه رشته هاي  .٢

  توانبخشيدارا بودن مقاطع مختلف تحصيالت تكميلي در رشته هاي  .٣

  از ساير دانشگاه ها دارا بودن باالترين درصد پذيرفته شدگان در تحصيالت تكميلي .٤

  در محل دانشكده توانبخشيوجود كليه كلينيك هاي  .٥

  وجود اعضاي هيئت علمي توانمند و با تجربه  با ويژگي هاي ملي .٦

  توانبخشيوجود كتابخانه وسيع با بيشترين تعداد كتاب در بين دانشكده هاي  .٧

 ينترنتمركز مجهز رايانه و دسترسي به ا وجود .٨

 رح و وسيع با چشم انداز مناسببرخورداري از فضاي مف .٩

حل ن ورزشي در مدسترسي آسان به امكاناتي مانند سالن غذاخوري، تلفن عمومي، عابر بانك، اقامتگاه دانشجويان دختر و سال .١٠

  دانشكده

  موقعيت مناسب جغرافيايي از نظر دسترسي مراجعين .١١

  امكان دسترسي معلولين به  فضاهاي دانشكده .١٢

  توانبخشيفته در رشته هاي رشي مجهز به ابزارهاي پيشوجود آزمايشگاه هاي پژوه .١٣

 بيماران توانبخشيرفته و كارآمد در ارزيابي و برخورداري از تجهيزات پيش .١٤

 حضور مستمر اعضاي هيئت علمي در گروه ها و ا مكان دستيابي آسان به آنها .١٥

 برخورداري از تمام مقاطع تحصيلي در تمام رشته هاي دانشكده .١٦

 آزمون هاي مختلف وزارت بهداشت و علوم در دانشكدهبرگزاري  .١٧

 وجود قطب فيزيوتراپي در دانشكده .١٨

  



٥ 
 

  نقاط ضعف دانشكده

 بيمارستان هاي تابعه دانشگاه اكثر در توانبخشيدر اختيار نداشتن بخش هاي  .١

 ن ها جهت آموزش باليني دانشجويانكمبود فضاي فيزيكي در بيمارستا .٢

 صيالت تكميلي گروه بينايي سنجيكمبود هيئت علمي در مقطع تح .٣

 بخش مجازي كتابخانهكافي نبودن  .٤

 ن و اعضاي هيئت علمي از كتابخانهدانشجويا ناكافي استفاده  .٥

 م جهت تشويق موثر و برانگيزانندهنداشتن اختيارات الز .٦

 ايانه ها و كمبود تجهيزات جانبي آنهار به روز نبودن .٧

 امور باليني در دانشكده جامع / متمركزنبود مديريت  .٨

 درمانگر با پست كارشناسي  نيروهاي باليني تعريف شده و كمبودنبود ساختار .٩

 نبود روابط عمومي كارآمد در دانشكده .١٠

 بين گروه هاي آموزشي دانشكده زمينه هاي درماني و پژوهشي) درteam workضعف كار گروهي ( .١١

 نشست هاي علمي كمبود مشاركت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در .١٢

 دهدر سايت دانشك اطالعاتگروه هاي آموزشي در به روز كردن  ضعف .١٣

 آموزشي، درماني و پژوهشي دانشكدهضعف مديريت تجهيزات  .١٤

 شگيريهميت آن در روند درمان و پيو ا توانبخشيدانشكده عدم موفقيت در آگاه سازي مسئولين دانشگاه نسبت به  .١٥

 دانشجويان در قالب كار دانشجويي هاي عدم استفاده بهينه ازتوانمندي .١٦

 فقدان جذابيت هاي ديداري در محيط هاي آموزشي دانشكده مانند كتابخانه، كالس ها، دفاتر كار و ... . .١٧

 ي كليدي و مديريتي بخش هاي اداريكمبود نيروهاي آموزش ديده و كارآمد براي پست ها .١٨

لعاتي ت هاي مطاز جمله فرصعلمي و باليني اعضاء هيئت علمي افراهم نبودن شرايط و امكانات افزايش مهارت هاي  .١٩

 و داخلي خارجي

 در فرهنگستان علوم پزشكي توانبخشيعدم عضويت اعضاي هئيت علمي گروه هاي  .٢٠

 دانشكده يعموم يدر برنامه ها ياندانشجو يبزرگ جهت حضورتمام يها يشعدم وجود سالن هما .٢١

 يابه روز دن يلدانشكده به وسا يها يشگاهآزما يزتجه عدم .٢٢



٦ 
 

 يانسان يرويعلت كمبود بودجه و نه دانشكده ب يها يشگاهموجود در آزما يلوسا يرو تعم يدر نگهدار مشكالت .٢٣

 توانبخشيمختلف  يدر رشته ها يالملل ينارتباط ب ضعف .٢٤

 الملل ينپرداز و ب يهشهر يانسرانه دانشجو ينهبودجه متعلق به دانشكده در زم يصتخص عدم .٢٥

 



٧ 
 

  فرصت ها

  علمي و آموزشي جهت كاربردهاي مختلفرصه وسيع با امكان افزايش در اختيار داشتن ع .١

  فراهم بودن زمينه خصوصي سازي بخش هايي از دانشكده با توجه به قانون چهارم توسعه .٢

 در فضاي دانشكده توانبخشياستقرار مركز تحقيقاتي  .٣

 توانبخشيحضور تعداد قابل توجهي از اعضاي هيئت علمي دانشكده در بورد هاي تخصصي  .٤

  توانبخشيحضور تعداد قابل توجهي از اعضاي هيئت علمي دانشكده در هيئت مديره انجمن هاي علمي رشته هاي  .٥

  فراهم بودن زمينه براي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي در دانشكده .٦

 توانبخشيدر حيطه  ن فعاليت هاي آموزشي، درماني و تحقيقاتي بر جامعه در حال سالمند شدن ايرانيامكا .٧

 امكان توسعه تحصيالت تكميلي بين رشته اي .٨

  دردانشكده توانبخشيامكان قطب شدن رشته هاي  .٩



٨ 
 

  تهديد ها

  مانيت آنها در روند پيشگيري و درو اهم توانبخشيشناخت ناكافي مسئولين دانشگاه و وزارت بهداشت از رشته هاي   .١

 دعا در خصوص مالكيت عرصه دانشكدهوجود ا .٢

 كاركنان به نسبت هزينه ها درآمد ناكافي بودن .٣

 در طرح جامع سالمت كشور توانبخشيتعريف نشدن / ديده نشدن / لحاظ نشدن جايگاه  .٤

 توانبخشيباال بودن هزينه سرانه آموزش دانشجويان  .٥

 اسب براي هزينه حفظ و نگهداري آنساختمان دانشكده و عدم اختصاص بودجه منفرسودگي  .٦

 اكنان غير قانوني همجوار دانشكدهپرداخت سهمي از هزينه هاي سربار س .٧

 ي و تجهيزاتارائودجه هاي آموزشي، عمراني، تملك دب عدم دريافت مكفي و به موقع .٨

 مصوبكمبود تخصيص بودجه جهت طرح هاي تحقيقاتي مستقل   .٩

  ارتقاء نظام سالمت طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها در اكثريت بازدهي كمبود .١٠


