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برنامه عملیاتی گروه آموزشی کاردرمانی –سال 1401
هدف کلی  -1ارتقاء آموزش بالینی و ارائه خدمات درمانی
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هدف عینی 3-2

هدف کلی 1
هدف عینی 1-1
فعالیت ها
نظرسنجی شفاهی میان ترم از دانشجویان در مورد کیفیت
آموزش و مشکالت احتمالی کارآموزی بالینی
برگزاری آزمون  OSCEبه عنوان  50درصد امتحان
فاینال کارآموزی در عرصه از تمامی حیطه های کارآموزی
از دانشجویان ورودی 97
برگزاری آزمون تستی به عنوان بخشی از نمره امتحان
 OSCEدانشجویان ورودی 97
پایلوت و بازنگری الگ بوک مربی مشاهدات بالینی
پایلوت الگ بوک دانشجویان دکتری

پایلوت و بازنگری الگ بوک الکترونیک دانشجو
مشاهدات بالینی
برگزاری جلسه آموزش هماهنگ الگ بوک الکترونیک
دانشجو ،الگ بوک مربی و آموزش های الزم برای هر
حیطه برای مربیان کارآموزی توسط نمایندگان بالینی
هدف عینی 1-2
فعالیت ها
پیگیری جذب نیروی طرحی در بیمارستان شفا

ارتقاء آموزش بالینی و ارائه خدمات درمانی
مدیریت کیفیت کارآموزی بالینی
فرد مسئول
استاد مشاور دوره
استاد مشاور
ورودی ( 97دکتر
اسماعیلی)
استاد مشاور
ورودی ( 97دکتر
اسماعیلی)

منابع مورد نیاز

زمانبندی

شاخص

اختصاص وقت از سوی
استاد مشاور
مشارکت اعضای گروه-
منابع مالی -فضای
کلینیک اطفال

پایان ماه دوم
کارآموزی

گزارش کتبی
نظرسنجی

مشارکت اعضای گروه-
کالس برای امتحان

 8تیر

صورتجلسه

 7تیر

صورتجلسه

پایان نیمسال
دوم

نسخه ویرایش شده
الگ بوک

میزان دستیابی

توضیحات

مشارکت اساتید
نماینده EDO
کارآموزی
مشارکت اساتید راهنمای
در پایان نیمسال نسخه ویرایش شده
مسئول تحصیالت
آموزشی یا پژوهشی
الگ بوک
دوم
تکمیلی گروه
دکتری
ویرایش فرمهای
پایان نیمسال
مشارکت اساتید
نماینده EDO
الگ بوک الکترونیک
دوم
کارآموزی
مشارکت نمایندگان
دکتر امینی -دکتر
هفته اول هر
اسماعیلی -دکتر بالینی -مشارکت مربیان
صورتجلسه
نیمسال تحصیلی
کارآموزی -اختصاص
حجتی -دکتر
98
اتاق جلسه
اکبرفهیمی
تأمین منابع انسانی و فیزیکی الزم برای ارائه خدمات درمانی
فرد مسئول

منابع مورد نیاز

زمانبندی

شاخص

خانم دکتر آزاد

همکاری مدیریت و
ریاست بیمارستان

تا پایان 1401

تصویر مکاتبات انجام
شده

میزان دستیابی

توضیحات

پیگیری جذب نیروی طرحی در بیمارستان فیروزگر
پیگیری جذب نیروی طرحی در بیمارستان اکبرآبادی
پیگیری جابجابی و نصب کابینت کلینیک روان
جذب نیروی هیئت علمی ضریب کا  :آقای دکتر چراغی
فر
هدف کلی 2
هدف عینی 2-1
فعالیت ها

همکاری مدیریت و
خانم دکتر
ریاست بیمارستان
الجوردی
همکاری مدیریت و
تا پایان 1401
آقای دکتر امینی
ریاست بیمارستان
تا پایان تابستان
همکاری تاسیسات
خانم دکتر حجتی،
1401
دانشکده
مدیر گروه
تا پایان تابستان
همکاری مسئولین
مدیر گروه
1401
مربوطه
ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه کاردرمانی
تأمین تجهیزات آزمایشگاهی الزم برای ارتقاء آموزش
تا پایان 1401

فرد مسئول

پیگیری بروزرسانی و راه اندازی دستگاه  WIIاتاق واقعیت خانم دکتر مهربان،
مدیر گروه
مجازی
شروع پروژه روانسنجی نسخه فارسی مقیاس پردازش
دکتر علیزاده و
حسی ) (SPM-2به جای خرید آزمون پروفایل حسی
دکتر اسماعیلی
نسخه 2
پیگیری تهیه ابزار آنالیز حرکت
دکتر تقی زاده
هدف عینی 2-2

تصویر مکاتبات انجام
شده
تصویر مکاتبات انجام
شده
تصویر
ابالغ شروع به کار

منابع مورد نیاز

زمانبندی

شاخص

همکاری امور مالی

تابستان 1401

فیلم دستگاه در حال
استفاده

مالی

تا پایان 1401

پروپوزال های تایید
شده در پژوهشیار

مالی

تا پایان 1401

وجود ابزار در کلینیک
کاردرمانی

میزان دستیابی

توضیحات

ارتقاء سطح علمی اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان کاردرمانی

فعالیت ها

فرد مسئول

منابع مورد نیاز

زمانبندی

شاخص

تهیه فرایند برگزاری واحد سمینار کارشناسی ارشد به
عنوان برنامه آموزش مداوم (کنفرانس علمی یک روزه)

خانم دکتر آزاد و
دکتر اسماعیلی

اختصاصا وقت

تا پایان خرداد

فایل نهایی فرایند

پیگیری برگزاری کارگاه تخصصی کاردرمانی (کوچینگ
خانواده کودک و بزرگسال) با امتیاز  EDOدانشگاه

دکتر علیزاده ،دکتر
حجتی و ؟؟

بازنگری طرح دوره دروس بر اساس کاریکولوم جدید و

اعضای گروه

همکاری اعضای هیئت
علمی به عنوان مدرس،
اتاق ،همکاری EDO
اختصاص وقت و

تا پایان 1401

گواهی برگزاری
کارگاه

تا مرداد 1401

وجود فایلهای

میزان دستیابی

توضیحات

همکاری  EDOو سایت

تحویل به EDO

چاپ کتاب آموزشی و بالینی توانبخشی دست

دکتر آزاد -دکتر
الجوردی

اختصاص وقت -مالی

چاپ کتاب درسنامه فعالیتهای روزمره زندگی

خانم دکتر فهیمی

اختصاص وقت -مالی

هدف عینی 2-3

مربوطه در سایت
معاونت آموزشی
دانشکده
تا پایان 1401

تصویر جلد و شابک

تا پایان 1401

تصویر جلد و شابک

توسعه فعالیت های مرتبط با آموزش پاسخگو

فعالیت ها

فرد مسئول

منابع مورد نیاز

زمانبندی

تهیه حداقل  2پمفلت آموزشی درمانی در هر یک از حیطه
های بالینی

مربیان کلینیکها

اختصاص وقت

تا پایان 1401

گسترش عملکرد واحد کاردرمانی روانی-اجتماعی به خارج
از دانشکده جهت توسعه خدمات مبتنی بر جامعه با کمک
خیرین (مرکز امید فردا)

خانم دکتر خلف
بیگی

--

تا پایان 1401

برگزاری حداقل  4جلسه آموزشی یا گفتگوی رسانهای با
هدف آشنا کردن جامعه با خدمات کاردرمانی

مسئول آموزش
پاسخگو

پیگیری و اجرا توسط
اعضای گروه ،پیگیری از
طریق روابط عمومی
دانشگاه ،انجمن
کاردرمانی و ...

تا پایان 1401

تولید حداقل  10محتوای آموزشی (فیلم یا نشریه) به
عنوان پروژه کارآموزی دانشجویان با هدف افزایش آگاهی
جامعه از حرفه کاردرمانی و انتشار در شبکه های اجتماعی
و صفحه گروه در سایت دانشکده
معرفی روز جهانی کاردرمانی در مراکز کاراموزی بالینی
خارج از دانشکده با هدف آگاهی رسانی در فضای مراکز
برگزاری  1الیو آموزشی در پیج اینستا استودیو دانشگاه

مدیر گروه

مدیر گروه
دکتر اسماعیلی

پیگیری مربیان مراکز
بالینی
پیگیری مربیان مراکز
بالینی
پیگیری از طریق روابط

شاخص
انتشار پمفلت ها به
صورت فایل یا
کاغذی برای بیماران
گزارش کار و
مستندات تصویری

لینک یا تصویر

تا پایان 1401

لینک یا فایل

 5آبان

فیلم یا تصویر

تا پایان 1401

لینک یا فیلم

میزان دستیابی

توضیحات

برگزاری دو وبینار با هدف معرفی کاردرمانی در هر یک از
حیطه های کودک و بزرگسال برای متخصصین درمانی
مرتبط

مسئول آموزش
پاسخگو

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کاردرمانی توسط
گروه دانشجویان ورودی 99

استاد مشاور
ورودی ( 99دکتر
امینی)

هدف کلی 3
هدف عینی 3-1
فعالیت ها
برگزاری حداقل یک ژورنال کالب توسط هر یک از
دانشجویان دکتری کاردرمانی ورودی  98و  99به همراه
تیم تحقیق پایان نامه

مشارکت اعضای گروه در برگزاری پانل ها و کنگره ها و
سمینارها و وبینارها
هدف عینی 3-2
فعالیت ها
انتشار پیام انتقال دانش در پایگاه نتایج پژوهش های
سالمت کشور حتی از مطالعات گذشته
جذب حداقل  9گرنت خارج از دانشگاه برای انجام طرح
های تحقیقاتی

عمومی دانشگاه
ثبت وبینار توسط
کارشناس گروه خانم
زارعی ،اجرا توسط اساتید
گروه و مدعوین احتمالی
مشارکت اجرایی
دانشجویان -حمایت
مالی معاونت فرهنگی
دانشجویی

تا پایان 1401

آبان

تصویر صفحه سامانه
آموزش مداوم

تصاویر جشن

ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه کاردرمانی
مشارکت اعضای گروه در نشست های پژوهشی
فرد مسئول

منابع مورد نیاز

زمانبندی

کارشناس کلینیک-
داوطلبین برگزاری از بین
اعضای هیئت علمی و
خانم دکتر
تا پایان 1401
دانشجویان دکتری-
اکبرفهیمی
اختصاص اتاق مناسب
برای این جلسه
برگزاری کنگره و
تا پایان 1401
اعضای گروه
موافقت دبیر علمی
انجام طرح های پژوهشی مرتبط با کاردرمانی و انتشار نتایج آنها

شاخص

میزان دستیابی

توضیحات

صورتجلسات مربوطه

گواهی سخنرانی

فرد مسئول

منابع مورد نیاز

زمانبندی

شاخص

معاون پژوهشی

مشارکت اعضای گروه

تا پایان 1401

لینک

معاون پژوهشی

مشارکت اعضای گروه-
منابع مالی مؤسسات

تا پایان 1401

قرارداد طرح
تحقیقاتی

میزان دستیابی

توضیحات

چاپ یا پذیرش حداقل  35مقاله در در مجالت ،ISI
 PubMedو Scopus

تدوین نقشه پژوهشی گروه
ثبت حداقل  4طرح مستقل از سوی اعضای هیئت علمی
گروه

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی
معاون پژوهشی

مربوطه
مشارکت اعضای گروه-
محدودیت های مالی و
موضوعی مجالت در
انتشار مقاله

تا پایان 1401

پرینت نامه سابمیت
یا پذیرش مقاالت

همکاری اعضای گروه

تا پایان
اردیبهشت

فایل نهایی

داوطلبین انجام طرح در
گروه -تأمین منابع مالی
طرح از طرف دانشگاه

تا پایان 1401

پرینت پروپوزال های
ثبت شده در
پژوهشیار

