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  مقدمه · •

به عنوان  توانبخشیامروزه انجام پژوهش به ویژه در حوزة . باشد  دانش بشر با سرعتی سرسام آور در حال توسعه می
در این میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به . آید  یکی از ارکان رشد جامعه بشري به شمار می  محور توسعۀ پایدار ،

هاي ساختار  و دگرگونی توانبخشیهاي  عنوان بستر تولید دانش براي پاسخگویی به نیاز روز افزون در حوزه
ها تدوین نمایند و  ها و توانمندي متناسب با شرایط حاکم و قابلیت هاي راهبردي خود را اجتماعی ناگزیرند برنامه

  .وري از منابع را در پیشبرد اهداف متعالی سازمانی خود ، تضمین نمایند  بدین ترتیب نیل به کمال بهره

  زمانی ،سازد تا در اتخاذ مسیر رشد و توسعه سا تدوین برنامه راهبردي مستند این امکان را براي مدیران فراهم می
ریزي کرده و پیشاپیش سازمان را از  ها ، برنامه ها ، تهدیدها و ضعف ها ، توانمندي بینانه به فرصت با دیدي واقع

  .کاري و سوق یافتن به خطا مصون دارد  دوباره

در  اجراي برنامه راهبردي باید« با تأکید بر اینکه  توانبخشی عصبی عضالنیسند برنامه راهبردي مرکز تحقیقات 
  .تدوین شده است و بدون شک داراي نقایصی از نظر فنی و محتوا می باشد » سطح کل سازمان عملیاتی گردد 

به منظور   هاي کاربردي، امید است با بکارگیري و اجراي این سند بتوان طی مسیر اعتالي جایگاه واقعی پژوهش
  . دست یابی به عدالت در سالمت جامعه ، را هموار نمود

  

  (Vision)گاه دید· 

توانبخشی المللی در حیطه  اي ، ملی و بین هاي پژوهشی منطقه ما بر آنیم که در این مرکز از طریق انجام پروژه
با تلفیق پژوهش در امر آموزش و مدیریت سالمت جامعه ضمن باال بردن سهم کشورمان در تولید  عصبی عضالنی

توانبخشی عصبی هاي منصفانه براي ارتقاي  علم ، پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سالمت و ایجاد فرصت
بر نیروي انسانی کارآمد ،  ما متعهدیم بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی با اتکا. همه مردم قرار دهیم  عضالنی

  ارتباط با سایر مراکز علمی ، جذب اعتبارات منابع بالقوه درون و برون بخشی به ویژه مشارکت جامعه ، فراهم آوریم

انجام تحقیقات بنیادي ، کاربردي ، بنیادي و کاربردي در حیطه توانبخشی در جهت رسیدن به آرمانهاي 
  ساله کشورنقشه جامع علمی و چشم انداز بیست 

   (Mission)رسالت · 

 1- اي و تولید علم در حیطه  مهمترین رسالت این مرکز رهبري و اجراي پژوهشهاي کاربردي و توسعه
   . و چگونگی دست یابی به عدالت در راستاي چشم انداز توسعه ملی می باشد توانبخشی عصبی عضالنی
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 2-  و مشاوره به سیاستگذاران و متولیان نظام ، ارائه رهنمود  توانبخشی عصبی عضالنیترجمه دانش
  . جامعهتوانبخشی از طریق مراجع ذیربط به منظور ارتقا و توسعه عدالت در توانبخشی 

 3-  توانمندسازي و جلب مشارکت جامعه و سازمان هاي مردم نهاد ، جلب حمایت سازمانها به ویژه
ق، تولید ، انتشار علم ، ارتقاي سواد هاي اجتماعی سالمت به منظور تحقی دبیرخانه تعیین کننده

  . و ارائه مدلهاي کاربردي مرتبطتوانبخشی 
 4-  توانبخشیآموزش و ارتقاي دانش به منظور آشنایی با مفاهیم. 

برنامه ریزي ، انجام و نظارت بر تحقیقات در حیطه هاي مختلف توانبخشی اعم از توانبخشی اختالالت 
داز بهترین مرکز بطوریکه در پایان برنامه چشم ان در سطح کشور اسکلتی عضالنی و الکترودیاگنوز

  .توانبخشی در سطح کشور و منطقه باشیم  تحقیقات حیطه

 : ارزشها · •

این مرکز با علم و باور به قداست ذاتی دانش و پژوهش و اهمیت انکار ناپذیر جایگاه آنان در توسعه عدالت در 
و رعایت موازین اخالقی در امر پژوهش و تکریم محقق با اتکاي به خداوند بزرگ تالش خواهد نمود با توانبخشی 

هاي متعالی براي تولید دانش و حاکمیت پژوهش با تأکید بر ارتقاي مستمر کمیت و  کار تیمی و ایجاد انگیزه
حقق جامعه اي سالم با اتکاي بر کیفیت پژوهشهاي مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامی در جهت کمال انسانی و ت

  .بر دارد  توانبخشیعدالت در 

  ارزیابی درونی· 

o نقاط قوت  

  دانشگاه عصبی عضالنی تنها مرکز تحقیقات توانبخشی· 

  )فیزیوتراپی جنرال، فیزیوتراپی ورزشی(کارشناسی ارشد وجود بخش آموزشی تخصصی · 

  وجود ساختمان مستقل· 

  مورد نیاز تحقیقاتیامکانات و تجهیزات · 

o نقاط ضعف  

  محدودیت استخدام نیروي هیئت علمی · 

  آزمایشگاه و کادر اداريکارشناس  استخدام نیرويمحدودیت  -
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  ارزیابی بیرونی· 

o فرصتها  

  نیاز جامعه و کشور به تحقیقات در حیطه توانبخشی· 

بهبود شرایط زندگی و افزایش عمر و ازدیاد جمعیت سالمندان همراه با ابتال به · 
  و نیاز به تحقیقات در این زمینه strokeبیماریهاي مزمن و ناتوان کشور ، از قبیل 

بروز حوادث غیر متفرقه در کشور و و منطقه و عوارض حاصله از آن از قبیل ضایعات · 
  .ز به تحقیقات در حیطه توانبخشی این بیماران نیا... نخاعی ، قطع اندام و 

  تاکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مخصوصا در افراد ناتوان و لزوم تحقیقات در این زمینه· 

  وجود اعتبارات و تخصیص بودجه جهت انجام اقدامات در حیطه توانبخشی· 

  ایرانی–می تکریم افراد ناتوان و نیازمند خدمات توانبخشی در فرهنگ و باور اسال· 

o تهدیدها  

  عدم شناخت کافی از حیطه توانبخشی· 

  وجود هم پوشانی با بعضی از مراکز مشابه· 

  اهداف استراتژیک· 

انجام تحقیقات در ارتباط با حصول به موثر ترین روش توانبخشی در بیماران مبتال به · 
  Neuromuscoloskletalاختالالت 

در بیماران مبتال به  توانبخشیبه موثر ترین روش انجام تحقیقات در ارتباط با حصول · 
  Neuromuscoloskletalاختالالت 

  انجام تحقیقات در رابطه با کاربرد و استفاده از روشهاي الکترو دیاگنوز· 

  چاپ نتایج تحقیقات در نشریات بین المللی· 

  برقراري ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه بین الملل· 
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  اهداف کلی برنامه · •

G1  : توانبخشی عصبی عضالنیبستر سازي و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة  

G2 :   توانبخشیهدفمند کردن پژوهش در حوزة  

G3  : توانبخشیبکارگیري و استفاده از نتایج پژوهشهاي حوزة  

G4  :افزایش جذب منابع  

  : هدف کلی

G1 :   توانبخشیبستر سازي و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزة   

   :هدف اختصاصی 

G1O1  :اي در میان اعضاء هیأت علمی داخل و خارج  ارتقاء دانش روشهاي تحقیق کاربردي ، مشارکتی و توسعه
  سطح پایه ساالنه% 10به میزان  توانبخشیمرکز ، محققین ، مدیران و کارکنان بخش 

G1O1A1 :   ، کارگاه 3برگزاري کارگاه هاي ویژه ساالنه  

G1O1A2 :   توانبخشینیاز سنجی آموزش در بین محققین و اعضاء هیات علمی و مدیران مرتبط با حوزه  

G1O1A3  : ارزشیابی آموزشی هر کارگاه  

  : هدف اختصاصی 

G1O2 :   پروژه  4به میزان ساالنه  انبخشیتوافزایش تعداد طرحهاي هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهاي حوزه
  تحقیقاتی

G1O2A1 :   ارائه گرانت به محققان داخل دانشگاه که طرحهاي هدفمند بر اساس نیازها و اولویتهاي پژوهشی
  دارند توانبخشی

G1O2A2  : از سایر سازمانهاي دست اندرکار توانبخشیدرخواست ارائه اولویتهاي تحقیقاتی در حوزه  
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G1O2A4  :تهیه ، هنجاریابی و بومی سازي ابزارهاي اندازه گیري مرتبط با حوزه هاي مورد پژوهش مرکز  

  : هدف اختصاصی 

G1O3  : و رفاه و هیأت علمی مرکز  توانبخشیتسهیل ارتباط و تبادالت علمی میان محققین و ذیربطان بخش
  نامهبه منظور طراحی پروژه هاي مشترك از ابتداي بر توانبخشیتحقیقات 

G1O3A1  : 6و سازمانهاي ذیربط هر  عصبی عضالنی توانبخشیبرگزاري نشستهاي مشترك بین مرکز تحقیقات 
  ماه یکبار در سال ، از ابتداي برنامه

G1O3A2 :   مشتري مدار ( در اولویت قرار دادن طرحهاي مشترك هدفمند(  

G1O3A3 :   از فیلدهاي بالقوه سازمانهاي ذیربط عصبی عضالنی توانبخشیبازدید اعضاء مرکز تحقیقات  

   :هدف اختصاصی 

G1O4 :   افزایش تعداد طرحهایی که منجر به مقاله منتشر شده در داخل یا خارج کشور شوند به میزان حداقل هر
  طرح تحقیقاتی یک مقاله منتشر شده و یک ارائه مقاله در کنگره 

G1O4A1  : عصبی  توانبخشیاعطاي مشوق هاي مالی به محققینی که مقاالت در مجالت علمی در زمینه
  با ذکر نام مرکز تحقیقات به چاپ رسانده باشند عضالنی

G1O4A2 :   تسهیل استفاده از فرصت مطالعاتی یا شرکت در کنگره هاي خارج از کشور با سهمیه باالتر از سایر
  اعضاء هیات علمی براي محققینی که طرحهاي هدفمند ارائه کرده و آنرا بصورت مقاله منتشر کرده اند

  : هدف اختصاصی 

G1O5A1 :  بین المللی انجام داد  تهیه فهرست طرحهاي مشترك که می توان با سازمانهاي  

G1O5A2 :   ایجاد تسهیالت بررسی ، کارشناسی و تصویب طرحهاي مشترك خارج از روند فعلی تصویب طرحها
  در شوراي پژوهشی دانشگاه 

G1O5A3  : تعریف حداقل یک طرح بین المللی  

  :هدف اختصاصی 
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G1O6 :  جراي طرحهاي پژوهشی در حوزة مرتبط به فراهم سازي منابع علمی مورد نیاز پژوهشی براي متقاضیان ا
  ساالنه% 25میزان حداقل 

G1O6A1  :نیاز سنجی در زمینه نیازهاي منابع علمی مرکز تحقیقات  

G1O6A2  :تهیه فهرست نیازهاي علمی مرکز در سال اول  

G1O6A3  :، ن نیازهاکتابخانه ، انتشارات و مالی جهت تأمی  برگزاري نشست مشترك با مدیران اطالع رسانی  

  :هدف کلی · •

G2 : عصبی عضالنی توانبخشیهدفمند کردن پژوهش در  

  :هدف اختصاصی 

G2O1  : ایجاد ساختار مدیریتی در زمینه جلب مشارکت مردم به منظور فهم و بازگویی مشکالت ، نیازها در حوزه
   عصبی عضالنی توانبخشی

G2O1A1  : سایر دستگاهها از قبیل بهزیستی تبیین نحوه مشارکت  ،برگزاري نشستهاي الزم با سازمانهاي دولتی
  و آموزش و پرورش

G2O1A3  : عصبی عضالنی توانبخشیاجراي پژوهش هاي زمینه یابی در خصوص  

  : هدف اختصاصی 

G2O2 :   طرح نیازسنجی مشارکتی اجتماع محور  2ارائه حداقل  

G2O2A1 :  سایر دستگاهها از تهیه و توزیع پمفلت بین  توجیه طرحهاي نیازسنجی از طریق برگزاري جلسات و
   قبیل بهزیستی و آموزش و پرورش

G2O2A2  :ارائه گرانت به محققین عالقمند در حوزه نیاز سنجی  

G2O2A3  : ارائه بازخورد نتایج طرحهاي نیازسنجی به معاونت پژوهشی دانشگاه ، در پایان هر طرح و در پایان
  هر سال

  :هدف اختصاصی 
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G2O3 :   عصبی عضالنی توانبخشیتدوین اولویتهاي پژوهشی در حوزه  

G2O3A1  :ماه  6هاي مشترك مرکز با ذینفعان و ذیربطان جهت تعیین اولویتهاي پژوهشی هر  برگزاري نشست
  یکبار

G2O3A2  : استفاده از نتایج طرحهاي پژوهشی نیاز سنجی براي تدوین فهرست اولویتهاي پژوهشی  

G2O3A3 :دانشگاه  پژوهشی به معاونت پژوهشی فهرست اولویتهاي ارائه  

  : هدف اختصاصی 

G2O4  :تدوین برنامه راهبردي مرکز طی سال اول وانجام بازنگري دو ساالنه  

G2O4A1  :تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردي مرکز  

G2O4A2  : ماه اول تأسیس مرکز 3برگزاري نشستهاي مستمر با اعضاء کمیته تدوین برنامه هر هفته در  

G2O4A3  : ماه اول تأسیس مرکز 3تدوین برنامه و اعالم مکتوب آن در پایان  

G2O4A4  :ارائه برنامه از طریق وب سایت دانشگاه  

  : دف اختصاصی ه

G2O5  :و تدوین حداقل یک  عصبی عضالنی توانبخشیهاي متولی در حوزه افزایش تبادالت علمی با سایر سازمان
  طرح مشترك با این سازمانها بصورت ساالنه

G2O5A1  : در کشور در سال اول برنامه توانبخشیتهیه فهرست سازمانهاي متولی  

G2O5A2  : جهت برگزاري نشستهاي مشترك در سال اول  توانبخشیمکاتبه با سازمانهاي متولی  

G2O5A3  : از سازمانهاي متولی جهت برآورد توان و نیروي انسانی  عصبی عضالنی مرکز توانبخشیبازدید اعضاء
  علمی براي انجام طرحهاي مشترك

G2O5A4  : جهت آشنایی با توانش هاي  توانبخشیدعوت از شخصیت هاي علمی و اجرایی سازمان هاي متولی )
  مرکز) پتانسیل هاي 

  هدف کلی · •
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G3 :  توانبخشی عصبی عضالنییري و استفاده از نتایج پژوهشهاي حوزة بکارگ  

  : هدف اختصاصی 

G3O1  : بطور  توانبخشی عصبی عضالنیمستند سازي و انتشار نتایج طرحهاي پژوهشی دانشگاه مرتبط با حوزه
  مستمر حداقل یک گزارش در هر سال

G3O1A1  : و تهیه  توانبخشی عصبی عضالنیبررسی تمامی طرحهاي پژوهشی انجام شده در دانشگاه در حوزه
  فهرست از عناوین آنها

G3O1A2  : که  توانبخشی عصبی عضالنیجمع آوري و استخراج نتایج طرحهاي انجام شده مرتبط با حوزه
  تاکنون در دانشگاه و مراگز مرتبط با دانشگاه انجام شده است

G3O1A3  :مستندسازي نتایج جمع آوري شده بصورت علمی و انتشار آنها  

G3O1A4  :انعکاس نتایج طرحهاي جمع آوري شده به سازمانهاي ذینفع در طول سالهاي برنامه  

 


