بسمه تعالی

برنامه عملیاتی گروه علوم پایه توان بخشی در سال 1401
ارتقاء پژوهش های گروه علوم پایه توان بخشی

هدف کلی 1
هدف عینی 1
فعالیت ها

مسئول پیگیری

رایزنی با مدیران گروه های آموزشی دانشکده

مدیر گروه

تهیه لیست شخصی از عناوین مورد عالقه

عضو هیئت علمی
گروه

هدف عینی 2
فعالیت ها
طراحی و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان
"ارزیابی مقایسه ای امتیاز کسب شده پایان نامه با
سابقه تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی"
طراحی و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "
ارزیابی ارتباط نمره معدل دانشجو با امتیاز داده
شده به استاد درس در سامانه طبیب"
طراحی و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "
بررس هراس اجتماعی در دانشجویان توان بخشی
پس از دوران کرونا "
طراحی و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "
بررسی اثر تمرینات اکسنتریک و دارو بر عالئم
ترک اعتیاد در موش های صحرائی نر ویستار "
هدف عینی 3
فعالیت ها

مسئول پیگیری
دکتر صانعی

دکتر صانعی
دکتر عزیزی
دکتر عزیزی
مسئول پیگیری

ساخت فیلم آموزشی اخالق در پژوهش های توان
بخشی

دکتر سنجری

ساخت فیلم آموزشی در زمینه آموزش آمار برای
دانشجویان رشته های توان بخشی

دکتر صانعی

افزایش مشارکت با سایر گروه های دانشکده در انجام امور پژوهشی دانشجویی
میزان دستیابی
محصوالت مورد تعهد
زمان بندی
منابع مورد نیاز
پایان نامه های اخذ
اختصاص وقت برای
در طول سال 1401
شده
مشاوره
همکاری های منجر به
اختصاص وقت از سوی
در طول سال 1401
انجام عنوان
عضو هیئت علمی
انجام طرح های پژوهشی مستقل و منتج از پایان نامه
میزان دستیابی
محصوالت مورد تعهد
زمان بندی
منابع مورد نیاز
تامین بودجه از معاونت
پژوهشی دانشکده /
در طول سال  1401مقاله ،گزارش طرح
مرکز تحقیفات توان
بخشی
تامین بودجه از معاونت
پژوهشی دانشکده /مرکز در طول سال  1401مقاله ،گزارش طرح
تحقیفات توان بخشی
تامین بودجه از معاونت
مقاله ،گزارش طرح و
پژوهشی دانشکده /مرکز در طول سال 1401
پیام سالمتی
تحقیفات توان بخشی
تامین بودجه از معاونت
مقاله ،گزارش طرح و
پژوهشی دانشکده /مرکز در طول سال 1401
پیام سالمتی
تحقیفات توان بخشی
ساخت فیلم های آموزشی
میزان دستیابی
محصوالت مورد تعهد
زمان بندی
منابع مورد نیاز
اختصاص وقت عضو
تا پایان تابستان
هیئت علمی  /اتاق تولید
فیلم آموزشی
1401
محتوا EDO
اختصاص وقت عضو
فیلم آموزشی
هیئت علمی  /اتاق تولید تا پایان پاییز 1401
محتوا EDO

ساخت فیلم آموزشی نحوه پرفیوژن شریان فمورال
موش صحرائی

دکتر وثاقی

ساخت فیلم آموزشی نحوه اعمال استرس و اندازه
گیری آن در موش

دکتر عزیزی

هدف عینی 4
فعالیت ها
راه اندازی رشته علوم حرکتی

راه انداز آزمایشگاه فیزیولوژی عمومی و عصب -
عضله

راه اندازی
مسئول پیگیری
ریاست دانشکده،
معاون آموزشی
دانشکده ،مدیر گروه

مدیر گروه

اختصاص وقت عضو
هیئت علمی  /اتاق تولید
محتوا EDO
اختصاص وقت عضو
هیئت علمی  /اتاق تولید
محتوا EDO
منابع مورد نیاز

تخصیص بودجه از
سوی دانشکده
همکاری اعضای هیئت
علمی گروه

تا پایان تابستان
1401

فیلم آموزشی

تا پایان زمستان
1401

فیلم آموزشی

زمان بندی

محصوالت مورد تعهد

تا پایان سال 1401

کسب موافقت با راه
اندازی رشته

تا شهریور ماه
1401

پذیرش دانشجو به
منظور آشنایی با
آزمایشات اولیه
فیزیولوژیک نظیر
فشار خون ،نوار قلبی،
نوار عصب و عضله

میزان دستیابی

