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  چكيده
 يحكه تحقق اهداف آن مستلزم شناخت صح يگرددمحسوب م يتوسعه علم يكشور ، سند راهبرد ينقشه جامع علم

 ختلفعلوم م يابيمنظور ارز ينبه هم .يازها مي باشدو احصاء ن وروضع موجود كش يدانش ها، شناسائ يتاز قابل
ه و اين وظيفه به انجمن هاي پزشكي قرار گرفت يجمهور ياستر يبطور جداگانه در دستور كار معاونت علم
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پرداخته و ) (Neuromusculoskeletalدرمان بيماريها، اختالالت و ضايعات سيستم اسكلتي، عضالني عصبي 
افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيكي و  بخشي به بيماران و نيزهمچنين اقدام  به ارايه روشهاي مختلف طب توان

مشتمل بر طب فيزيكي و توانبخشي  رشته يزيانجام مم. شناختي در تمام سنين بصورت سرپايي يا بستري مي نمايد
بدين منظور ارزيابي . است يالملل ينآن با كشورهاي منطقه و سطح ب يسهحوزه در ايران و مقا ينوضعيت ا يينتع

جمع آوري اطالعات مراكز و اساتيد انجام شده و مطالعه علم سنجي جهت ارزيابي وضعيت  هاي كمي در راستاي
در  IranMedexو  Pub Medو  Scopusعلمي كشور دراين  رشته به صورت جستجو در بانك هاي اطالعاتي 

  . سرلوحه كار قرار گرفت
جي شناسايي شده و دورنماي اين هاي خار نقاط ضعف و قوت داخلي و تهديدها و فرصت يزيمم يندر ا ينهمچن

به منظور  ارزيابي كيفي نظرات اساتيد و صاحبنظران در . رشته و ابزار رسيدن به تصوير چشم اندازي تبيين مي شود
 محيط تغييرات و سياسي اقتصادي، اجتماعي، تحوالت تهران در حوزه هاي موضوعي مختلف اعم از  فناوري،

گروهي متمركز  جمع آوري شد و ديدگاه هاي اساتيد در ساير مراكز نيز با زيست از طريق مصاحبه عميق، بحث 
برداري و انتشار قرار  كليه اطالعات و نظرات بدون ذكر اسم مورد بهره. تكنيك دلفي جمع آوري و تحليل گرديد

ن و با اين مميزي توسط گروهي از پژوهشگران سرآمد اين علم، مديران اجرايي و تصميم گيرندگا. گرفته است
  .همكاري موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوري فرزان تدوين شده است
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  مقدمه
و روز افزون در  يعشگرف، سر يها يشرفتعلم و پژوهش از ديرباز در كشور ما جايگاه عميقي داشته و ما شاهد پ

كه تحقق  يگرددمحسوب م يتوسعه علم يكشور ، سند راهبرد ينقشه جامع علم. يمهست يعرصه علم و فناور
آن با  يسهو مقا يازهاو احصاء ن وروضع موجود كش يدانش ها، شناسائ يتاز قابل يحاهداف آن مستلزم شناخت صح

. باشد ياز وضع موجود به وضع مطلوب م يحركت علم يبرنامه راهبرد ينوضع موجود در افق چشم انداز و تدو
ختلف با هدف م هاي يزير برنامه يبرا يارزشمند يحوزه سالمت، راهنماها يو نقشه علم 1404 يرانانداز ا چشم

  . باشند يم المللي ينبرتر ب يگاهروشن و موفق و جا يندهآ هب يابيو دست يتوسعه علم و فناور
علوم مختلف در كشور داشته  يفعل يگاهو جا يتاز وضع يقياطالع دق يستيبا يبه اهداف چشم انداز يدنرس يبرا
 ختلفعلوم م يابيمنظور ارز ينبه هم. يمكن يزير برنامه هايمان يتو محدود ها يتها، ظرف يو با علم به توانمند يمباش

ها علم و فناوري را در كل  اين برنامه.  قرار گرفت يجمهور ياستر يبطور جداگانه در دستور كار معاونت علم
هاي مختلف علوم نيز به طور جداگانه در راستاي  اند، اما ارزيابي علم و فناوري در حوزه كشور بررسي نموده

هاي كالن را به  ريزي براي توسعه علم و فناوري كمك مي نمايد و برنامه هاي كالن ضروري است و به برنامه برنامه
هاي مشاهير، خبرگان، نهادها و  ها و توانمندي مندي از ظرفيت از اين رو جهت بهره. سازد تر مي اجرايي شدن نزديك

طب فيزيكي و  ي،جمهور ياستر يمعاونت علم. استهاي علمي موجود، ارزيابي علوم مختلف پيشنهاد شده  انجمن
موضوع را به انجمن  ينا يزيصد رشته از علوم مورد توجه قرار داده و طرح مم يك يزيبرنامه مم ررا د توانبخشي

  . واگذار نمود يعلم يها
 هاي رشته طب فيزيكي و هاي چشمگيري در حيطه فعاليت همسو با پيشرفت شگرف علم و فناوري ، پيشرفت

هاي تشخيصي جديد ، بويژه طب الكترودياگنويس  توان به شيوه از آن جمله مي. توانبخشي نيز پديد آمده است 
)Electrodiagnostic medicine(هاي درمان دستي  هاي پزشكي فيزيكي ، تكنيك ، مداليته)Manual 

Therapeutic Techniques (هاي توانبخشي  و تكنيك هاي تشخيصي باليني ،پروتزها وارتزها ، انواع شيوه
  . اعضاء در حاالت و شرايط مختلف اشاره نمود 

 ،ارزيابيپيشگيري، باشد كه به مي تخصصي باليني پزشكي هايرشتهاز رشتة طب فيزيكي و توان بخشي يكي 
“ Neuromusculoskeletal”و درمان بيماريها، اختالالت و ضايعات سيستم اسكلتي، عضالني عصبي  تشخيص
بيماران ونيز افراد داراي ناتواني ومعلوليت به بخشي ه و همچنين اقدام  به ارايه روشهاي مختلف طب توانپرداخت

  .بصورت سرپايي يا بستري مي نمايد در تمام سنينمرتبط  فيزيكي و شناختي 
و  اين تخصص با استفاده از روشهاي طب الكترودياگنوزيس، تزريق هاي تشخيصي و درماني، روشهاي دارويي

به تشخيص، درمان و تجويز روشهاي مختلف ) هاي درماني، طب مانيپوالسيونورزشهاي درماني، مداليته(فيزيكي 
وناتوان كننده فيزيكي  بخشي در بيماران دچار وضعيت هاي دردناك و شرايط محدود كننده عملكرددرماني و توان

  .ها تأكيد داردو شناختي پرداخته و بر جلوگيري از عوارض ناشي از معلوليت 
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بخشي براي بيماريها و متخصص اين رشته بايد قادر به تشخيص، درمان و ارائه روشهاي مختلف درماني و توان
و ناتواني ساير سيستم ها و اداره طوالني ) وارد ورزشي و شغلياز جمله م( ضالنيـ عيهاي عصبي، اسكلتناتواني

رهبري و هدايت تيم هاي توان بخشي چندرشته اي را براي ايجاد  همچنين بايد بتواند. مدت بيماران معلول باشد
حداكثر بهبودي و ارتقا عملكرد فيزيكي، رواني، اجتماعي و شغلي در افرادي كه توانايي آنها در اثر بيماري، تروما، 

  . نقص هاي مادرزادي يا درد محدود شده را بر عهده بگيرد
انجمن علمي در حوزه علوم پزشكي صورت گرفته است و براي   30  توسط 1388اولين نوبت اين برنامه در سال 

براي مشاركت در اين امر  ي،جمهور ياستر ناوريو ف يقاتمعاونت تحق يانجمن علمي از سو 40دومين نوبت 
 براي برنامه ريزي و هدف گذاري در انجمن ها هاي ست اين برنامه به ارتقاي توانمنديا اميد. اند انتخاب شده

 توسعه و رشد بر تمركز هدف با يكديگر از علوم هاي حوزه افتراق وجوه شناخت. شود منجر كشور در علم توسعه
  .با اهداف ملي و كالن توسعه هم سو باشند كه بستري در آنها

وهش و دستيابي به تصويري شفاف از  نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصتهاي خرد و كالن علم و پژ شناسايي
وضعيت و موقعيت موجود و مطلوب علوم و تحقيقات در مقايسه با كشورهاي منطقه اي و بين المللي با در نظر 

  .در راستاي هدف اين مميزي قرار دارد گرفتن سند چشم انداز
. است يالملل ينآن با كشورهاي منطقه و سطح ب يسهحوزه در ايران و مقا ينوضعيت ا يينبر تع مشتمل يزيانجام مم
هاي خارجي شناسايي شده و دورنماي اين  نقاط ضعف و قوت داخلي و تهديدها و فرصت يزيمم يندر ا ينهمچن

، مديران پژوهشگران سرآمدي توسط گروهي از اين مميز. رشته و ابزار رسيدن به تصوير چشم اندازي تبيين مي شود
و با همكاري موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن  در حيطه طب فيزيكي و توانبخشي اجرايي و تصميم گيرندگان

  .آوري فرزان تدوين شده است
كشوري  1404اميد است با حمايت نهادهاي سياستگذار دستيابي به چشم انداز نظام سالمت كه در آن ايران در سال 

ترين نظام سالمت در منطقه،  ي برخوردار از باالترين سطح سالمت و داراي عادالنه ترين و توسعه يافتهاست با مردم
  .محقق گردد



  

 
 

  

  

  
  

  

  فصل اول

  روش شناسي انجام مميزي
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مطالعه حاضر در راستاي سنجش و ارزيابي  جايگاه پژوهشي رشته طب فيزيكي و توانبخشي ايران در منطقه و جهان 
علوم  رشته هايبا هدف ارزيابي -مميزي توسعه علوم در راستاي سياستگذاري هاي انجام شده براي  .مي باشد
ارزيابيهاي كمي و كيفي مورد نظر بر اساس الگوها و شاخصهاي پيشنهادي از سوي دفتر مميزي توسعه  -پزشكي

يزيكي و توانبخشي انجام و در رشته طب ف) گروه مميزي علوم پزشكي(معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
  .گرفت

  
  ارزيابي كمي

  جمع آوري داده هاي مراكز تحقيقات طب فيزيكي و توانبخشي  -1
  آوري داده هاي اعضاي هيات علمي، دانش آموختگان و متخصصين رشته طب فيزيكي و توانبخشي  جمع -2
  محاسبه شاخص هاي ارزيابي -3
 كشورهاي منطقه چشم اندازي و سطح بين الملليمقايسه وضعيت طب فيزيكي و توانبخشي در ايران با  -4

  
  :به همين منظور ارزيابيهاي كمي به روش زير انجام شد

 . جمع آوري گرديد 1388در ابتدا اطالعات كلي در خصوص انجمن و فعاليتهاي مرتبط با رشته در سال  -1

نفر از  30ستاد نام از سوي .  سپس فهرست اسامي و اطالعات اعضاي انجمن به ستاد مميزي ارسال گرديد -2
هماهنگي هاي الزم با اين افراد انجام شد و . اعضا بصورت تصادفي انتخاب گرديد و به انجمن اعالم شد

كشور تك تك آنها اقدام به تكميل فرمهاي مربوط به اعضا در سايت مميزي علوم پزشكي 
)www.msre.ir (نمودند. 

اطالعات مورد نياز درخصوص شاخص هاي عملكردي، هاي ارزيابي و محاسبه آنها،  درخصوص شاخص -3
 .آوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ساختاري، نيروي انساني، مالي و اقتصادي جمع 

جهت بررسي وضعيت رشته طب فيزيكي و توانبخشي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منطقه  -4
در بانك هاي  2009مي اين رشته در سال اندازي و همچنين در سطح بين المللي، توليدات عل چشم

همچنين اطالعات مربوط به . مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت Scopusو    PubMedاطالعاتي 
 .توليدات علمي ساير كشورهاي مورد نظر نيز استخراج و مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

  :مودارها و جداول مربوطه رسم گرديدهاي زير مورد بررسي قرار گرفته و ن به همين منظور شاخص
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  تعداد كل انتشارات در بازه زماني مورد نظر در ايران، كشورهاي منطقه چشم اندازي و كشورهاي پيشرو در
 حوزه طب فيزيكي و توانبخشي در جهان 

  محققين برتر اين حوزه در ايران، منطقه و جهان)top authors( 

 ان، منطقه و جهان منابع انتشار مطالعات مربوطه در اير)journals( 

 H-Index نويسندگان 

  Pubmedاستراتژي جستجو در 

مناسب ترين روش بررسي  Pubmedدر سايت  2009براي بررسي مقاالت طب فيزيكي و توانبخشي ايران در سال 
اين روش جستجو . مقاالت در موضوع طب فيزيكي و توانبخشي بر اساس دپارتمان محل نگارش مقاالت بود

استراتژي جديد بر اساس . با تورش همراه بود MeSHزيرا جستجو بر اساس كليد واژه هاي . ترين خطا را داشتكم
نام تك   Affiliationرا مشخص ساخته و در قسمت 2009سپس محدوده زماني سال . نام دپارتمان صورت گرفت
 .به استراتژي جستجو اضافه نموديم ANDتك كشورها را نوشته و با 

("physical medicine"[Affiliation] OR rehabilitation [Affiliation]) AND Iran [Affiliation] 
AND 2009[dp] 

("Physical medicine"[Affiliation]) OR rehabilitation [Affiliation]) AND turkey 
[Affiliation] AND 

 2009[dp] 

(("physical medicine"[Affiliation]) OR rehabilitation [Affiliation]) AND Syria 
[Affiliation] AND 2009[dp] 

 (("physical medicine"[Affiliation]) OR rehabilitation [Affiliation]) AND USA 
[Affiliation] AND 2009[dp] 

("physical medicine"[Affiliation] OR rehabilitation [Affiliation]) AND 
Azerbaijan[Affiliation] OR Afghanistan[Affiliation] OR Jordan[Affiliation] OR 
Armenia[Affiliation] OR Uzbekistan[Affiliation] OR united Arabic emirates[Affiliation] 
OR Bahrain[Affiliation] OR Pakistan[Affiliation] OR Tajikistan[Affiliation] OR 
Turkmenistan[Affiliation] OR Turkey[Affiliation] OR Syria[Affiliation] OR 
Palestine[Affiliation] OR Kyrgyzstan[Affiliation] OR Kazakhstan[Affiliation] OR 
Qatar[Affiliation] OR Kuwait[Affiliation] OR Georgia[Affiliation] OR Iraq[Affiliation] 
OR Oman[Affiliation] OR Saudi Arabia[Affiliation] OR Lebanon[Affiliation] OR 
Egypt[Affiliation] OR yemen[Affiliation] AND 2009[dp] 

  



  طب فيزيكي و توانبخشي رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                               

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

13 

 

بر اساس اسامي افراد متخصص و پژوهشگر انجام شد كه فهرست  PubMedعالوه بر آن، جستجوي ديگري نيز در 
بر اساس اين فهرست نام پژوهشگران در سال . اين افراد را انجمن طب فيزيكي و توانبخشي در اختيار قرار داده بود

ن تعداد و ار بين آنها نويسنده برتر و دپارتماني كه بيشتري. جستجو شد و تعداد مقاالت آنها استخراج گرديد 2009
  .مقاالت را داشت نيز مشخص گرديد

  Scopusاستراتژي جستجو در 

مانند قسمت قبل، جستجو براي تك تك . نيز بر اساس دپارتمانها صورت گرفت Scopusاستراتژي جستجو در 
در اين پايگاه .  كشورها بصورت مستقل انجام و تعداد مقاالت هر يك از كشورهاي چشم اندازي استخراج گرديد

نيز  2009در سال .  نيز محاسبه شد 2011تا  2001، در فاصله سالهاي 2009ده روند مقاالت عالوه بر سال دا
كشورها نيز محاسبه  H Indexعالوه بر تعداد مقاالت، مراكز برتر، نويسندگان برتر، تعداد استناد به مقاالت و 

 .شده است

  IranMedexاستراتژي جستجو در 

و تعداد مقاالت آنها  هاتيد و پژوهشگران در رشته طب فيزيكي و توانبخشي جستجو شداسامي اسدر اين پايگاه 
  .مي گردداستخراج 

  google scholarاستراتژي جستجو در 

آنها  h Indexجستجو شده و  اساتيد و پژوهشگران در رشته طب فيزيكي و توانبخشيدر اين پايگاه اسامي 
  .استخراج مي شود

  ارزيابي كيفي
  :ها در بخش كيفي و تحليل آن ها الگوي زير تدوين گرديد آوري داده جمعجهت 

پيشرفت در حوزه فناوري و تكنولوژي، تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط زيست فرصتها و تهديدهايي 
ته طب بررسي و پيش بيني اين تهديدها و فرصتها براي رش. را براي پيشرفت علوم و توليد دانش ايجاد مي نمايد

فيزيكي و توانبخشي با توجه به روند تحوالت در اين حوزه ها در سه حيطه علمي و پژوهشي ،آموزشي و سالمت با 
روندهاي تحوالت مورد نظر، توسط دفتر مميزي وابسته به نهاد معاونت . استفاده از روش مطالعات كيفي انجام شد

دليل منطق سواالت و يا به دليل عدم ارتباط با رشته مورد  رياست جمهوري تعيين شده بود كه در بعضي از موارد به
ها در بخش كيفي و تحليل آن ها از سه  آوري داده جهت جمع. نظر، جرح و تعديلهايي در روندها اعمال گرديد

  .تكنيك مصاحبه عميق، بحث گروهي متمركز و دلفي استفاده گرديد
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  )In-depth interviews(هاي عميق  مصاحبه

كيفي عميق يكي از بهترين ابزار جهت جمع آوري اطالعات كيفي با استفاده از يك پرسشنامه باز و مصاحبه 
  )1. (اكتشافي جهت جمع آوري اطالعات از افراد كليدي در موضوع مربوطه است

رگذار هاي عميق با منابع انساني كليدي كه در وضعيت رشته و ترسيم دورنماي آن، تاثي در اين روش با انجام مصاحبه
هستند و نقش حياتي دارند، اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه باز در پنج حوزه روندهاي مرتبط با فن آوري 

)  1پيوست (و تكنولوژي ،تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط زيست  با توجه به پروتكل مصاحبه عميق 
  .جمع آوري گرديد

  موضوعات كلي مورد بحث در مصاحبه

 تعيين راهبردها و استراتژي هاي ضروري جهت پيشبرد علمي و تحقق اهداف سند چشم انداز  
  در جهت تحقق راهبردهاي كشوري) حمايتي يا بازدارنده(نقد سياستهاي فعلي  
 نقش ارتباطات و همكاري هاي علمي پژوهشي بين افراد حقيقي و حقوقي  
  بر تحقق اهداف ) اقتصادي، سياسي، فناوري و زيست محيطياجتماعي، (تعيين نحوه تاثير عوامل مختلف

  در اين رشته

  اهداف استفاده از اين روش

مندي از نظرات افرادي كه به علت مشغله زياد امكان هماهنگي و حضور در بحث گروهي را  امكان بهره -1
 .نداشتند

 جمع آوري نظرات بدون تاثير فشارها و هنجارهاي گروه -2

 ع به افراد مناسب و واجد شرايط براي شركت در بحث گروهي و دلفي جمع آوري اطالعات راج -3

افراد مصاحبه شونده . مصاحبه عميق انجام گرديد 6تعداد . حجم نمونه بر اساس وصول اشباع داده ها معين شد
  . مشتمل اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ارتش و بقيه اهللا بودند

مصاحبه كننده . برگزار گرديد) 2(گزاري مصاحبه عميق بر اساس شرايط تعريف شده در مراجع معتبر شرايط بر
هدف از مصاحبه را بيان نموده و رضايت شفاهي از مصاحبه شونده را گرفته و موارد محرمانه بودن اطالعات ذكر 

سواالت به ترتيب طرح شده در . دقيقه براي هر سوال بود 15دقيقه،  90زمان تقريبي مصاحبه حدود . گرديد
ابتدا تمام نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال مطرح شد و چنانچه تمام نكات مورد نياز . پرسشنامه پرسيده شد
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در پاسخ موجود نبود، مصاحبه گر به نكات مورد نظر اشاره نمود تا نظر مصاحبه شونده در مورد همه نكات معلوم 
صوت ضبط شده و يادداشتها  در محل . تي شد و يادداشت برداري نيز گرديدتمام مصاحبه ركورد صو. شود

مصاحبه كنترل شد و پس از مراجعت بالفاصله يادداشتها با  فايل صوتي مطابقت داده شد، مطالب استخراج گرديده 
  .و كدگزاري شد

بر عهده داشت و پايشگر  مصاحبه كننده مسئوليت ايجاد فضايي راحت و آزاد جهت ارائه نظرات و هدايت بحث را
  .بحث، عالوه بر ثبت كليه نظرات بر صحت اداره جلسه نظارت داشت

  )Focus Group Discussion(اجراي بحث گروهي متمركز 
بحث گروهي متمركز يك روش تحقيق است كه در آن يك گروه كوچك از افراد در يك جمع شركت مي كنند 

مهمترين ويژگي بحث متمركز تعامل بين تسهيلگر و . تا يك موضوع خاص را به بحث گذارند و توليد دانش نمايند
  ) 5-3.(اعضاي گروه و تعامل اعضاي گروه با يكديگر است

هاي ذينفع مختلف با يكديگر به بحث درخصوص  سات بحث گروهي نمايندگان گروهشركت كنندگان در جل
مسايل مربوط به رشته، شناسايي نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصتهاي رشته و بررسي روندهاي تاثيرگذار، 

  .تدوين اهداف و  تبيين دورنماي رشته درآينده پرداختند

گروههاي متفاوت كه هر كدام نماينده يكي از دانشگاهها و مراكز  ازيعني گزينش  نمونه گيري با حداكثر واريانس
و با استفاده از يك ) 2پيوست (اطالعات با توجه به پروتكل بحث گروهي متمركز . تحقيقاتي بودند انجام پذيرفت

والت سوال به تفكيك در روندهاي مختلف در حوزه هاي مرتبط با فن آوري و تكنولوژي، تح 28پرسشنامه باز با 
  .  اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط زيست جمع آوري گرديد

شركت كننده انجام  9بحث گروهي متمركز با مجموع  2تعداد . حجم نمونه بر اساس وصول اشباع داده ها معين شد
افراد مصاحبه شونده مشتمل بر متخصصين رشته طب فيزيكي و توانبخشي عضو انجمنطب فيزيكي و . گرديد

افراد مصاحبه شونده مشتمل اعضاي هيات علمي . گيرندگان اصلي رشته بودند ، مديران اجرايي و تصميم توانبخشي
  . دانشگاه هاي علوم پزشكي ارتش و شهيد بهشتي بودند

تسهيلگر هدف از . برگزار گرديد) 6(شرايط برگزاري مصاحبه عميق بر اساس شرايط تعريف شده در مراجع معتبر 
وده و رضايت شفاهي از مصاحبه شوندگان را گرفته و موارد محرمانه بودن اطالعات ذكر گرديد مصاحبه را بيان نم

اعضاي گروه به يكديگر معرفي . و از شركت كنندگان نيز خواسته شد تا محرمانه بودن اطالعات را رعايت فرمايند
الت به ترتيب طرح شده در سوا. دقيقه براي  تنفس بود 15دقيقه شامل  120شدند و زمان تقريبي بحث حدود 

تمام . به مصاحبه اعضاي گروه فرصت كافي جهت ارائه نظر و تعامالت الزمه داده شد. پرسشنامه پرسيده شد



  طب فيزيكي و توانبخشي رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                               

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

16 

 

صوت ضبط شده و يادداشتها  در محل كنترل شد و پس . گفتگوها ركورد صوتي شد و يادداشت برداري نيز گرديد
  .ي مطابقت داده شد، مطالب استخراج گرديده و كدگزاري شداز مراجعت بالفاصله يادداشتها با  فايل صوت

تسهيلگر مسئوليت ايجاد فضايي راحت و آزاد جهت ارائه نظرات و هدايت بحث را بر عهده داشت و پايشگر بحث، 
  .عالوه بر ثبت كليه نظرات و زبان اشاره افراد، بر صحت اداره جلسه نظارت داشت

  اهداف استفاده از اين روش

  استفاده از نظرات جمع بزرگي از افراد در مدت زماني محدود
 هاي عميق و چند جانبه گيري بحث ايجاد فرصتي براي تالقي افكار و شكل .1

 دستيابي به نظراتي عميقتر و منتقدانه تر  .2

 تعيين گزينه ها براي برگزاري دلفي .3

تا آنجايي ادامه پيدا كرد كه به اشباع هاي مختلف هدف،  برگزاري جلسات مصاحبه و بحث متمركز گروهي با گروه
كه عبارت است از كامل شدن همه سطوح كدها و اينكه از اطالعات، مفهوم جديدي كه نيازي به ها انجاميد،  داده

   .كد جديد يا گسترش كدهاي موجود داشته باشد بدست نيايد

  روش دلفي
يك  مورد در متخصصان گروه يك از نظرات براي استخراج تحقيق در سيستماتيك روشي يا دلفي رويكرد

 حفظ با اي پرسشنامه از راندهاي سري يك طريق از گروهي اجماع به رسيدن يا است و سؤال يك يا موضوع

  .است پانل اعضاي به نظرات بازخورد  و  دهندگان، پاسخ گمنامي

اساس و پايه روش يا تكنيك دلفي بر اين است كه نظر متخصصان هر حوزه علمي در مورد پيش بيني آينده 
ت كنندگان در نه به تعداد شرك دلفيبنابراين برخالف روشهاي تحقيق پيمايشي، اعتبار روش . ترين نظرست صائب

هايي  در اين روش با طراحي پرسشنامه. تحقيق كه به اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پژوهش بستگي دارد
. گردد آوري مي نظرات افراد درخصوص تهديدها و فرصتهاي پيش روي، اهميت رشته و دورنماي آينده آن جمع

هاي جديد را براي همان گروه  كردن نظر افراد، پرسشنامهيك نفر به عنوان تسهيل كننده پس از هر دور و با لحاظ 
اين روند تا وقتي به يك توافق جمعي درخصوص موارد مورد نظر در پرسشنامه برسيم ادامه . كند مجددا ارسال مي

  )7. (يابد مي
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 راحل انجام روش دلفيم

 تشكيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفي .1

ها معموالً متخصصان و  اعضاء اين هيات. شركت در فعاليت ها جهت) پنل(انتخاب يك يا چند هيات  .2
 .هستند تحقيقخبرگان حوزه 

 راه اندازي فعاليتهاي تنظيم پرسش نامه  .3

 ...)و رفع ابهامات استنباطي (بررسي پرسش نامه از نظر نوشتاري  .4

 ارسال پرسش نامه به اعضاء هيات ها .5

  آماده سازي گزارش توسط تيم تحليلگر .6

 روش دلفي جهت تعيين ميزان اجماع و يا. گردد دست آمده وارد گزارش مي ها، نتايج به شدن تحليل دادهبا نهايي 

بر تهديدها و فرصتهاي فراروي رشته طب فيزيكي و توانبخشي  به دست آمده بر طبق پروتكل  گروهي توافق
ذينفعاني صورت گرفت كه به نمونه گيري براي دلفي بر اساس شناسايي . انجام گرفت) 3پيوست (طراحي شده 

فقط دسترسي الكترونيك به ) مثال به علت سكونت در شهرستانها و غيره(علت عدم امكان دسترسي حضوري به آنها 
هاي نيمه بسته با توجه به كد هاي به دست آمده حاصل از  در اين روش با طراحي پرسشنامه. آنها امكان پذير بود

صاحبه هاي عميق و بحثهاي گروهي متمركز ميزان توافق بر روي نتايج حاصله تحليل اطالعات استخراج شده از م
در اين روش ابتدا پرسشنامه بسته از طريق پست الكترونيك و يا دورنگار به اعضاي منتخب ارسال و . بررسي گرديد

د تا با توجه سپس پاسخهاي به دست آمده تحليل و بدون ذكر نام در دور دوم به همه شركت كنندگان ارسال گردي
تعداد شركت كنندگان در . به اطالع از نظرات ديگران، فرصتي جهت تجديد نظر بر گزينه هاي قبلي فراهم مي آيد

  .نفر بود 12دلفي شامل بر 

  اهداف انجام دلفي

  بررسي ميزان توافق بر موارد منتج از بحثهاي گروهي متمركز و مصاحبه هاي عميق -1
 .ه دليل بعد مسافت و غيره امكان شركت در جلسات حضوري را نداشتنددستيابي به نظرات افرادي كه ب -2
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  نحوه تحليل اطالعات
صوت ضبط شده در گروههاي مختلف به نوشته هاي الكترونيك تبديل شد، سپس محورهاي كلي شناسايي و ابتدا 

دلفي مورد استفاده جهت تعيين ميزان توافق بر محورهاي كلي، تكنيك . اطالعات تحليل و كد گزاري انجام شد
  . قرار گرفت

  مسائل اخالقي
به مصاحبه . رضايت شفاهي از كل شركت كنندگان در مصاحبه عميق، بحث گروهي متمركز و دلفي اخذ گرديد

شوندگان اطمينان داده شد كه كليه اطالعات و نظراتشان بصورت محرمانه باقي مانده و بدون ذكر اسم مورد 
كليه . كليه اطالعات به صورت محرمانه جمع آوري و نگهداري گرديد.خواهد گرفت برداري و انتشار قرار بهره

 .برداري و انتشار قرار گرفت اطالعات و نظرات بدون ذكر اسم مورد بهره

  
    



  

 
 

  

  

  فصل دوم

تاريخچه و اهميت رشته طب فيزيكي و 
  توانبخشي  در آينده
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   جهان درطب فيزيكي و توانبخشي  رشته خچهيتار
در درمان بيماريها ريشه در تاريخ بشر دارد اما توجه روز افزون به اين نوع درمان و  ياستفاده از وسايل و مواد فيزيك

در  يو توانبخش يرشته طب فيزيك يبورد تخصص 1947در اين زمينه باعث شد  از سال  يگسترش اطالعات علم
و   يكطب فيزي ،يسه بخش طب توانبخش املش يو توانبخش يدر حال حاضر طب فيزيك. آمريكا تصويب شود
  "فيزياتريست"و متخصصين اين رشته   Physiatry "فيزياتري"اين رشته بصورت مختصر . الكترودياگنوز است

Physiatrist ينام دارند كه از لغت يونان physikos  و  "فيزيك" يبه معناiatreia  گرفته  "هنر درمان" يبه معنا
متداول در درمان بيماريها استفاده ميكند و  يدر كنار ساير درمانها يغير داروئ يدرمانها ازفيزياتريست . شده است

  .تالش مينمايد يدر جهت رسيدن به حداكثر عملكرد بيمار و بهبود كيفيت زندگ يعالوه بر درمان بيمار
 يماساژ ، مانيپوالسيون و جريانها ،يشامل گرما، سرما، آب درمان يفيزيك ييا استفاده از روشها يفيزيك طب
سال قبل از ميالد به آنها اشاره شده  400بقراط در  ياز گذشته دور مورد استفاده بشر بوده و در نوشته ها يكتريكال

  . فرد است يو اجتماع يوح، ر يحفظ حداكثر عملكرد جسم يبه معن يطب توانبخش. است
بهبود عملكرد بيماران به  يادر درمان بيماريها توجه شد و پزشكان بر يفيزيك ياول به درمانها يجنگ جهان يط در

تشكيل دادند و  ينيز بكار ميبردند انجمن جداگانه ا يكه فيزيوتراپ يپزشكان 1920در سال . آوردند ياين درمانها رو
آمريكا،  يو توانبخش يدر حال حاضر انجمن طب فيزيك. تشكيل شد يسپس با تالش اين افراد انجمن  طب فيزيك

آمريكا وارث هفتادسال تالش متخصصين اين  يو توانبخش يآكادميك و بورد طب فيزيك يانجمن فيزياتريستها
در دانشگاه   Dr. John Stanley Coulterتوسط دكتر كولتر  1926در سال  يطب فيزيك يآموزش رسم. رشته اند

Northwestern اوليه  يوره هاد. بود يو توانبخش يدو دهه پيشگام آموزش طب فيزيك يدكتر كولتر برا. شد زآغا
شاهد  1930دهه . پزشكان در حال طبابت برگزار ميشد كه ابتدا سه تا شش ماه بود و سپس به يكسال رسيد يبرا

سه ساله اين رشته را در مايو  يدوره تخصص 1936بود و دكتر فرانك كروزن در سال  يتوسعه بيشتر طب فيزيك
دكتر كروزن نام . را بنياد نهادند يطب فيزيك يادمدكتر كولتر و كروزن آك 1938در . كلينيك بنياد نهاد

دكتر . نوشت 1941را در سال  يمتخصصين اين رشته نهاد و اولين كتاب طب فيزيك يرا بر رو "فيزياتريست"
  .شود يم يمعرف يكروزن  بعنوان پدر طب فيزيك

از  يها تعداد زياد معلولين ناشدر اين سال. به مشائل افراد معلول نداشت يدوم جامعه توجه زياد يجنگ جهان تا 
. را به خود جلب نمود يشد توجه به طب توانبخش يفلج اطفال كه باعث هراس عموم يجنگ و همچنين اپيدم

. توجه به اين مسئله را بيشتر نمود كاررئيس جمهور آمريكا، روزولت،  و اثرات آن  در بازگشت به  يتوانبخش
در كنار  ياحساس نياز شديد به فيزياتريستها شد تا با احاطه بر مسائل درمان بيمار مبتال به فلج اطفال باعث 58000
و توجه به عملكرد فرد، به درمان همه جانبه اين بيماران بپردازند و به بازگشت اين افراد به عنوان عضو  يتوانبخش
  . كمك نمايند امعهموثر ج
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سربازان بدنبال  يبه ناتوان  Howard A. Rusk, MDبنام دكتر راسك   يديگر پزشك متخصص داخل يسو از
از سربازان پس از دوران نقاهت قادر به بازگشت  يبسيار. دوم توجه نمود يجنگ جهان يمدت در ط يطوالن يبستر

از بيماران در دوره  يرا به گروه ينبخشارائه يك برنامه توا يموافقت مسئولين برا ياو به سخت. به خدمت نبودند
نتايج . ميگذراندند مقايسه نمود يكه دوره نقاهت خود را بدون توانبخش ينقاهت ارائه كرد و نتايج را با گروه

همچنين اين . مجهز نمود يارتش تمام مراكز خود را به مراكز طب توانبخش يخوب بود كه در مدت كوتاه يبقدر
را ترك كرد و  يبعد از جنگ دكتر راسك محل كار خود در ميسور. كرد يجامعه معرف يروش را به مراكز درمان

با جذب بودجه . در نيويورك را بنياد نهاد يسال در نيويورك به كار مشغول شد و انستيتو طب توانبخش يس يبرا
مختلف دنيا   يرا در كشورها يدر سرتاسر دنيا، توانست صدها متخصص طب توانبخش يتوسعه طب توانبخش يبرا
او بر اين . بكار ميرود ينمود كه در حال حاضر به طور وسيع يرا معرف يتهاجم يدكتر راسك توانبخش. يت نمايدترب

 يمعرف يدكتر راسك بعنوان پدر طب توانبخش. نكته تكيه داشت كه بيماران نبايد در دوره نقاهت غير فعال بمانند
  . ميگردد

با توجه به تجارب فراوان خود  The Veterans Administrationدوم سازمان سربازان سابق  ياز جنگ جهان پس
را بنياد نهاد و درحال حاضر اين رشته در  يو توانبخش يدر برخورد با سربازان دچار معلوليت دوره نوين طب فيزيك

تصويب شد و دوسال بعد با نظر دكتر  يفيزيكطب  يبورد تخصص 1947در سال . مركز آن تدريس ميشود 171تمام 
افراد دچار  يبهبود كيفيت زندگ يخانم سواتزر كه برا 1950در . نيز به آن افزوده شد يطب توانبخش  راسك،

 يو توانبخش يبيماران تحت نظر متخصصين طب فيزيك يو معلوليت فعاليت مينمود تحت تاثير نتايج توانبخش يناتوان
شد و  يو توانبخش يجهت آموزش متخصصين طب فيزيك ياو باعث جذب بودجه فراوان ياقرار گرفت و تالشه

 ينيز در كنار طب فيزيك يالكتروميوگراف 1950در دهه . در آمريكا گشايش يافت يمراكز متعدد  تحقيقات توانبخش
ميدهد كمك  يلرا تشك يروماسكوالر كه عمده كار فيزياترون يقرار گرفت تا به تشخيص بيماريها يو توانبخش

در سرتاسر آمريكا شروع به كار  يمراكز متعدد يو توانبخش يبا آشنا شدن جامعه با طب فيزيك يدرماناز نظر . نمايد
 يدر مركز توجه قرار گرفت و با گسترش دانش بتدريج فلوشيپها يتحقيقات طب توانبخش 1960نمود و از دهه 

نوروماسكوالر،  يبيماريها ،يقلب يتوانبخش ،يدراين رشته تشكيل شد كه شامل طب ورزش، آسيب مغز يمتعدد
 يبيماريها يتوانبخش ،يتحقيقات توانبخش ،يآسيب نخاع، سكته مغز ،يالكتروميوگراف ،يبالين ينوروفيزيولوژ

 يفوق تخصص يتاكنون رشته ها. و ستون فقرات است يتهاجم ياطفال، درمانها ياعصاب،  طب درد، طب توانبخش
 2005،طب تسكيني  2005طب ورزشي  )1999(اطفال يتوانبخش، طب )1998(، درمان درد)1995(طب آسيب نخاع

  . مورد تائيد قرار گرفته اند
به  يو توانبخش يتوجه به طب فيزيك يعفون يافزايش سن جامعه و درمان بيماران مزمن در كنار كنترل بيماريها با

  .شود ينيز توجه كاف يبه كيفيت زندگ يدر حال گسترش است تا در كنار درمان بيمار يطور روزافزون
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  ايران درطب فيزيكي و توانبخشي  رشته خچهيتار
تنوع بيماريها و بروز شرايط جديد محيطي و تغيير وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجب پيدا شدن شرايطي گرديد 

خشي حيطه تخصصي طب فيزيكي و توانب. كه درمان و مراقبت از بيماران را نيازمند حيطه هاي جديدي ساخته است
از جمله حيطه هاي نسبتاً جديد پزشكي است كه در مسير پيشرفت و رشد جوامع و نياز به توجه همه 

عمال نقطه عطف توجه و گسترش حيطه هاي طب . به بيمار و بيماري رشد و گسترش يافته است (Holistic)جانبه
تخصصي در كشورهاي ديگر نيز  تدريجا اين حيطه. توانبخشي بعد از جنگ جهاني دوم و در كشورهاي غربي است

  .راه اندازي و گسترش يافت

  گذشته
، پيرا )طب فيزيكي و توانبخشي(ورود آكادميك و سازمان يافته رشته هاي توانبخشي اعم از حيطه هاي پزشكي 

 .به ساختار پزشكي و درماني ايران در دهه چهل شمسي است.... ) فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتار درماني و(پزشكي
در اوائل اين دهه اولين موسسه آموزشي مرتبط با توانبخشي تحت عنوان موسسه عالي فيزيوتراپي به رياست آقاي 
دكتر منوچهر نواب متخصص طب فيزيكي و توانبخشي وابسته به دانشگاه تهران اقدام به پذيرش دانشجوي كارداني 

به انجمن توانبخشي به رياست آقاي دكتر ناصر افتخاري دانشكده توانبخشي و رفاه اجتماعي وابسته . فيزيوتراپي نمود
شمسي با پذيرش دانشجوي دكتراي فيزيوتراپي، كاردرماني  50متخصص طب فيزيكي و توانبخشي نيز در آغاز دهه 

نفر از پزشكان ارتش دكتر مرتضي  3شمسي در ابتدا  40در اواسط دهه . و گفتار درماني آغاز به فعاليت نمود
دكتر محمد حسين كازرونيان و دكتر سيد مهدي آل ياسين جهت آموزش دوره تخصصي طب فيزيكي خاكسارفرد، 

آقايان دكتر سيد كاظم شايان، دكتر بهرام  ددر سالهاي بعد، اساتيد ارجمن. و توانبخشي به آمريكا اعزام گرديدند
دكتر محمد فرجاد، دكتر جفرودي، دكتر محمد صادق صديق مستوفي، دكتر ناصر بهرام، دكتر منوچهر فتحي، 

بهروز كاظمي، دكتر محمد رضا علويان قوانيني،  دكتر ناصر افتخاري، خانم دكتر ميالني، خانم دكتر دهكردي، 
خانم دكتر مهرشيد سينكي، دكتر محمد مهدي رحيمي مراد جهت طي دوره تخصصي به كشورهاي اروپايي و 

زيكي و توانبخشي در زمينه خدمات تخصصي در حيطه عملكرد پزشكان متخصص طب في. آمريكا گرديدند
بيمارستانها، كلينيكها و مطب هاي خصوصي و همچنين ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشجويان پزشكي و 

  .دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي توانبخشي بود

  :مراكز درماني كه قبل از انقالب اغازگر فعاليت هاي طب توانبخشي بودند شامل 
پزشكي آموزشي و درماني فيروزگر، بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان، بيمارستان نمازي شيراز، بيمارستان  مركز

  .ارتش و مركز پزشكي آموزشي و درماني شهداي تجريش بود 501بانك ملي ، بيمارستان 
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آغاز به فعاليت  1352اولين دوره فعاليت انجمن طب فيزيكي و توانبخشي ايران با حضور پزشكان متخصص در سال 
تعدادي از فارغ التحصيالن قبل از انقالب اسالمي در حال حاضر در مراكز علمي خارج از كشور مشغول . نمود

  .فعاليت علمي و آموزشي هستند و تعدادي ديگر نيز در كشور به فعاليت اشتغال دارند
لين دوره آموزشي دستياري تخصصي رشته به بعد از پيروزي انقالب اسالمي و با عنايت به نياز روز افزون جامعه او

همت اساتيد ارجمند شادروان استاد دكتر محمد رضا علويان قوانيني، استاد بهروز كاظمي و سركار خانم دكتر 
در سالهاي بعد . در دانشگاه علوم پزشكي شيراز راه اندازش گرديد 1362دهكردي و مساعدت ساير اساتيد در سال 

، علوم پزشكي )1373)، علوم پزشكي تبريز)1371(در دانشگاه هاي علوم پزشكي ارتشدوره آموزشي دستياري 
ايران (و علوم پزشكي تهران) 1387(، علوم پزشكي اصفهان)1387(، علوم پزشكي بقيه اهللا )1375(شهيد بهشتي

  .نيز راه اندازي شد) 1389)(سابق

  هم اكنون
دوره دستياري در دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، ارتش، تبريز، شهيد بهشتي، بقيه اهللا، اصفهان، تهران و حدود  7

همكاران متخصص طب فيزيكي و توانبخشي در . دستيار تخصصي مشغول فعاليت مي باشند 40نفر متخصص و  250
حيطه عملكردي شامل . حضور دارند 3اي درجه و تعدادي از شهره 2نمامي مراكز استانها وو اكثر شهرهاي درجه 

. ، قلبي ريوي و عروقي استCPالكترودياگنوز، سندرم هاي درد، ضايعات نخاعي، سكته مغزي، طب ورزشي، 
 3-4كنگره ساليانه،  15اهم فعاليت هاي فعلي شامل برگزاري . آغاز به فعاليت نمود 1372دوره جديد انجمن از سال 
فعال در نشست ها و سمينارهاي مرتبط، عضو فعال  انجمن جهاني طب فيزيكي و  همايش در سال، مشاركت

توانبخشي ، مشاركت در تدوين برنامه جهاني آموزش طب فيزيكي و توانبخشي دانشجويان پزشكي، تاسيس انجمن 
پ درد، توانبخشي بيماران قلبي، ريوي، عروقي، تصويب دوره فلوشيپ ضايعات نخاعي ستون فقرات و دوره فلوشي

، تدوين استانداردها و بسته هاي KMUارسال مقاله به نشريات خارجي و داخلي، راه اندازي مراكز تحقيقاتي، مركز 
  .خدماتي طب فيزيكي و توانبخشي

  آينده
بهبود شاخص هاي سالمت و اميد به زندگي، افزايش تعداد سالمندان، ازدياد بيماري هاي مزمن و افراد معلول، 

حوادث طبيعي، ترغيب به انجام ورزش و كسترش ورزش حرفه اي، شيوع تصادفات، تاثير مثبت جمعيت جوان، 
، تكليف قانوني استفاده از روش هاي كم هزينه، پايداري، مقرون به صرفه بودن و درآمدزايي  GDPتوانبخشي در 

ضرورت افزايش كمي و  اقدامات طب توانبخشي، افزايش توليد علمي كشور و در نهايت تكاليف قانوني حاكميت،
  :بر اين اساس برنامه هاي آينده يه شرح ذيل مورد نظر است. كيفي خدمات طب فيزيكي و توانبخشي را مي طلبد

  مركز 15افزايش مراكز آموزشي دستياري به 

  سايت، دوره هاي اموزشي عمومي، آموزش از راه دور و (فعال سازي مراكز اطالع رساني انجمن(... 
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  دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشترك انجمن جهاني طب فيزيكي، انجمن ارتز و پروتز و راه اندازي
 فدراسيون جهاني پزشكي ورزشي

  اندكس شده در پاب مد(راه اندازي مجله انجمن( 

 ورود حيطه طب فيزيكي و توانبخشي به ساختار بهداشت و درمان كشور 

 راه اندازي دوره هاي تكميلي تخصصي و فوق تخصصي 

 ايجاد مراكز تخصصي توانبخشي قلبي، ريوي، ضايعات نخاعي، سكته مغزي و طب ورزشي 

 گسترش روش هاي تشخيصي، الكترودياگنوز و سونوگرافيك 

  ،ترغيب و راه اندازي سيتم هاي مرتبط با حيطه از قبيل مراكز ضايعات نخاعي، سكته مغزي، ميوپاتي
 عروقي و ريوي در مراكز آموزشي، درماني-وانبخشي قلبينوروپاتي، درد مزمن، پوكي استخوان، آرتروز، ت

  ،راه اندازي سيستم جامع ارائه خدمات توانبخشي با مشاركت دولتNGO  هالل (و سازمان هاي حمايتي
  )احمر، بهزيستي، بنياد جانبازان
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  رشته حيطهتعيين 

  بيماريهاي اسكلتي و عضالني اعم حيطه درماني شامل انواع اقدامات مرتبط باپيشگيري و درمان ضايعات و
  مي باشد..ازدارو درماني ، اداره كلينيكهاي درد، تجويزورزشهاي درماني ارتز، پروتز، 

  حيطه توانبخشي شامل هدايت و رهبري و تجويز انواع اقدامات طب توانبخشي جهت برگشت عملكرد
مختلف ناتوان كننده شامل بيماريهاي  نقصان يافته يا از دست رفته بيماران مبتال به ضايعات و بيماريهاي

  . عصبي ، اسكلتي،عضالني و بيماريهاي قلبي و عروقي و ريوي  مي باشد

  حيطه تشخيصي شامل انواع روشهاي الكتودياگنوز محيطي و مركزي شاملEMG   ،NCS   و انواع
EVOKED POTENTIONALAS مي باشد. 

  رسالت رشته

 كه است كشور نيازمنديهاي با متناسب كارآمد متخصص نيروهاي تربيت توانبخشي و فيزيكي طب رشته رسالت

 درماني ورزش  دارويي هاي روش  درماني و تشخيصي هاي تزريق  الكترودياگنوزيس هاي روش از با استفاده

 و ها ي بيمار درمان و تشخيص ، ارزيابي ، پيشگيري به توانبخشي هاي ش رو انواع و درماني هاي وساير روش
 اسكلتي، (Neuromusculoskeletal) از استفاده با ارد د رسالت رشته اين ،همچنين پردازند سيستم مي ضايعات

 پژوهش، توليد انجام به نسبت ق فو هاي زمينه تمام در موجود علمي شواهد و حاصله عصبي تجارب و عضالني

  .نمايد اهتمام پزشكي و جامعه عمومي وآگاهي مقاالت پژوهشي،آموزش علم، نشر
 طي از پس كه است متخصصي پزشك تربيت توانبخشي و فيزيكي طب رشتة دستياري آموزش دورة از هدف

 در .نمايد ارايه جامعه به رشته اين شدة تعريف محدودة در را علمي و تخصصي خدمات بتواند دورة دستياري

 بايد رشته اين متخصص Kinesiology اعصاب آناتومي و فيزيولوژي اسكلتي، عضالني دوره، سيستم پايان

 و تشخيص الكترودياگنوز، طب مطالعات تفسير و انجام روش مركزي، و و محيطي آناتومي از كاملي آگاهي
 و بيماريها انواع در عملكردي نواقص و اختالالت تشخيص عضالني، عصبي، اسكلتي درد سندرمهاي انواع درمان
 در را الزم تواناييهاي و بوده دارا را فيزيكي وطب بخشي توانتكنيكهاي  كمك به عملكرد بهبود روش

 تيم رهبر عنوان به و فردي شكل به تواناييها اين بتواند از و نموده كسب عملكردي و نگرشي دانشي، حيطههاي

 توان و فيزيكي طب حيطة در و پژوهش بخشي، آموزش توان درمان، تشخيص، پيشگيري، براي بخشي توان

  .نمايد استفاده جامعه سالمت ارتقاي و حفظ جهت در و بخشي
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 :رشته بايد قادر باشند اين آموختگان دانش

 كنند ثبت را آن و تهيه حال شرح آنها از بيماران با ارتباط برقراري با. 

 دهند تشخيص آنها در را مشكل ، بيمار پاراكلينيكي و الكترودياگنوستيك ، باليني كامل ارزيابي با . 

  و تزريقات انواع از استفادهبا ،Manual medicine ، درماني، مختلف هاي مداليته و دارو از استفاده با 

 اسكلتي، سيستم ضايعات و اختالالت ها، بيماري به مبتال بيماران پروتزها و درماني ارتزها ورزش

  .نمايند درمان بستري يا و سرپائي اقدامات انجام با را عصبي عضالني

 نمايند اقدام مبتاليان مختلف اختالالت و ها بيماري توانبخشي براي توانبخشي تيم رهبر عنوان به . 

 آموختگان دانش اي حرفه وظايف

 : است زير شرح به جامعه در خود نقشهاي در توانبخشي و فيزيكي طب رشته آموختگان دانش حرفهاي وظايف

 :كننده پيشگيري نقش در
 زندگي روزمره فعاليتهاي آموزش 

 معلوليتها و عضالني – اسكلتي ضايعات از جلوگيري هاي دوره برگزاري 

  : دهنده تشخيص نقش در

 باليني معاينات انجام و بيماران از ححال شر ارتباط،گرفتن برقراري 

 كلينيكي پارا هاي ارزيابي انجام 

 الكترودياگنوستيك مطالعات و اقدامات انجام 

  Gait Analysis قبيل از تشخيصي سايرپروسيجرهاي انجام 

 ها بررسي نتايج تفسير 

 ها بيماري تشخيص 
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   : درمانگر نقش در
 جهت بستري يا و سرپائي صورت به فيزيكي شهاي و ر و دارو تجويز از اعم درماني اقدامات انجام 

  خدمات نيازمند بيماران
 توانبخشي و فيزيكي طب

 مانيپوالسيون روشهاي انجام و تجويز 

 درماني تزريقهاي انجام 

 درد درمان در اي مداخله روشهاي انجام 

 راپي ت ليزر مكانوتراپي- ي الكتروتراپ - ترموتراپي: قبيل از يزيكي ف مختلف هاي مداليته تجويز - 

 و ژيمنازيوم

 هيدروتراپي

 درماني ورزش پروتكلهاي تجويز 

 پروتز و اورتز انواع تجويز 

  مدير و رهبر نقش در
 

 مفصلي عروقي،ريوي،عضالني،اسكلتي،و نورولوژيك،قلبي بيماريهاي توانبخشي تيم رهبري 

 توانبخشي فرايندهاي بخشهاو مراكز، مديريت 

   پژوهشگر نقش در
 

 مشكل تعيين 

 پژوهشي هاي نامه طرح تدوين 

 ها داده گردآوري 

 نياز حد در ها داده آناليز 

 پژوهشي مقاالت و تحقيق گزارش تهيه 
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   آموزشگر نقش در
 

 آنها خانواده و بيماران آموزش 

 نياز صورت در جامعه آموزش 

 نياز صورت در دانشگاهي آموزش 

   مشاور نقش در
 

 ديگر متخصصين به مشاوره ارائه 

  پزشكي نظام و قانوني پزشكي سازمانهاي به مشاوره ارائه
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  طب فيزيكي و توانبخشيبر رشته  هاروندها و تاثير آن تحليل
  

 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

افراد داراي تخصص هاي الزم در  - 1
 .اين زمينه نباشند

هزينه هاي تشخيصي و درماني  - 2
 .افزايش مي يابد

براي استفاده از تكنولوژي در ابتدا  - 3
 .بايد زمينه هاي آن فراهم شود

استفاده از اين تكنولوژي ها نيازمند  - 4
حرفه اي تخصص و آموزش هاي 

 .مي باشد

ممكن است باعث سرخوردگي در  - 5
بخش آموزش شود چون ما نمي 
توانيم به همان سرعت غربي ها به 

 .آنها برسيم

يكي از تهديدها سوق دادن روش  - 6
هاي درماني ساده به روش هاي 
درماني پيچيده و گاه پر هزينه تر 

 مثال استفاده از پروتئوميكس. است

ه ممكن است درمان ها قبل از ب - 7
دست آوردن استانداردهاي الزم 
ايمني و اثربخش وارد عرصه 

  .سالمت گردد
از لحاظ پژوهشي مقاالت پيشرفته  - 8

در كشور توليد مي شود اما فاصله 
ايده تا محصول بسيار زياد است كه 

  .در بيشتر مواقع به آن نمي رسيم
  

در زمينه تشخيص بيماريها مي  .1
  .تواند كمك كننده باشد

در درمان بعضي بيماريها كمك  .2
كننده بوده و سطح سالمت را 

مثال در بحث  . افزايش مي دهد
stem cell  تراپي و نورايمپلنت 

در حيطه آموزش فرصت خوبي  .3
است فناوري لينك بهتري بين 
 .بالين و علوم پايه ايجاد مي كند

باعث ايجاد انگيزه براي مراكز  .4
علمي و آموزشي و پژوهشي شده 

را با علوم روز پيش ببرند تا خود 
كه نتيجه آن افزايش سرعت 

 .كارهاي علمي است

با ايجاد و فن آوري جديد  .5
مسيرهاي پژوهشي جديد ايجاد 

 .مي شود

اين رشته به علت ماهيت خود   .6
به تغييرات و فن آوري هاي نوين 

بسياري از دستگاه . وابسته است
ها و تجهيزات تشخيصي و 

در . درماني تكنولوژيك هستند
نتيجه استفاده از آنها باعث بهبود 
روش هاي تشخيص و درمان 
بيماري ها مي شود و وضعيت 
سالمت افراد جامعه بهبود پيدا 

 .مي كند

-پيشرفت در استفاده از فناوري.  1

مانند (هاي نوين و پيشرفته 
ريزفناوري، فناوري زيستي، 

در ...) ژنوميكس، پروتئوميكس و 
يك هاي تشخيص و درمان عرصه

ي ادامه. روند فزاينده خواهد بود
ها و اين روند صحت تشخيص

دهد و به ها را افزايش ميدرمان
شده افزايش كيفيت خدمات ارايه

كيفيت بهتر خدمات . انجامدمي
شده از سوي نظام سالمت، ارايه

مندي بيشتر مردم را در پي رضايت
از سوي ديگر . خواهد داشت

اشي از افزايش هزينه نظام سالمت ن
اين روند را نيز بايد مورد توجه 

  .قرار داد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

زماني كه اين تكنولوژي به دست ما  - 1
 .مي رسد طوالني است

ايران را به يك كشور كامال وابسته  - 2
 .تيديل مي كند

 .توليد دانش نهادينه نمي شود - 3

هزينه زيادي را  بومي سازي دانش - 4
 .مي طلبد

خريد فن آوري از قدرت داخلي  - 5
 .پژوهش براي توليد آن مي كاهد

ممكن است فن آوري خريداري  - 6
شده آنچنان كه به نظر رسيده است 
كاربردي و مفيد نباشد و فقط منجر 

 .به تحمل هزينه عمومي گردد

پژوهش «ما بايد  به سمت  - 7
پژوهشي كه به  _برويم » نگر جامعه

مفيد (خورد  ور خودمان ميدرد كش
حتي ممكن است مقالة  _) است
ISI نشود.  

  

  .فرصت آموزش و تحقيق را بيشتر مي كند -1
ممكن است فناوري هايي كه به توليد داخل  - 2

 .مي انجامد از كيفيت كافي برخوردار نباشد

در بسياري از موارد براي تكنولوژي ها ي  - 3
روز دنيا هزينه و زمان زيادي مصرف شده و 

آنها را  Baseدر بعضي موارد ما بايد 
بپذيريم و بعد تغييرات و بومي سازي را در 

 .ادامه آنها داشته باشيم

انتقال تكنولوژي بسيار مفيد است زيرا   - 4
 R&Dعالوه بر انتقال دانش، بخش توليد، 

ت پس از فروش را هم شامل مي و خدما
 .شود

از نظر علمي پژوهشي اگر خوب استفاده  - 5
شود لزوماً ركود ايجاد نمي كند و مي توان 
حتي با فناوري جديد پژوهش جديد انجام 

 .داد

در زمينه آموزش باعث مي شود آموزش ما  - 6
 .به روز شود

خريد فن آوري باعث از دست رفتن زمان  - 7
بي براي انجام پژوهش نمي شود و زمان مناس

 .فعاليت هاي پژوهشي باقي مي ماند 

كيفيت تجهيزات وسايل خارجي از ايراني  - 8
بعضي از وسايل را تاكنون ايراني . بهتر است

ها نتوانسته اند بسازند و مجبورند كه از 
 .خارج وارد كنند

براي همكاران جوان فرصت بازديد و  - 9
آشنايي با تكنيك ها و فناوري هاي جديد 

  .شود فراهم مي

هاي آيندهدر سال. 2
خريد و انتقال دانش و 
فناوري از ديگر كشورها 
به جاي توليد آن در 
داخل كشور تسهيل 

اين امر . خواهد شد
هاي توليد داخلي را هزينه

كم خواهد كرد اما از 
سوي ديگر، ممكن است 
موجب افزايش وابستگي 

  .كشور به خارج شود
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

ممكن است بسياري از  - 1
اطالعات كه هنوز تاييد 
نشده باشند در درمان 

 .استفاده شود

بودجه هاي كالن سالمت را  - 2
به سمت مسائل غير ضروري 

 .ببريم

ممكن است تدريجاً ارتباط  - 3
مستقيم استاد و دانشجو 
كاهش داده و باعث تقليل 
سطح مهارت اكتسابي 
  .دانشجويان از اساتيد گردد

  

باعث بهبود كيفيت آموزش -1
ايجاد وبالگ هاي آموزشي و (

  .مي شود) غيره
سطح دسترسي به خدمات را - 2

  .براي همه يكسان مي سازد
 – costدر پيشرفت روش ها  - 3

benefit  بودن را در نظر مي
گيرند اگر با اين روش ها بتوان 
طيف وسيع تري را در بر بگيريم 

  .ما فرصت استمسل
بهبود روش هاي آموزش مي - 4

تواند باعث ارتقاء پژوهش 
ارتقاء سطح ) آموزش در پژوهش(

علمي دانشجويان و به طور غير 
مستقيم ارتقاء سطح سالمتي جامعه 

  .گردد
در بسياري موارد مثل مناطق  - 4

دور دست ـ بالياي طبيعي 
مي توانند ) زلزله و سيل(

كمك به بخش سالمت 
  .نمايند

باعث صرفه جويي در وقت و  - 5
هزينه ها مثال آنالين كردن 

  .پرونده ها مي شود

هاي آموزشي وها و فناوريپيشرفت روش. 3
يادگيري در كشور نيز يكي از روندهاي مهم 

اين روند بر . هاي آينده خواهد بوددر سال
سزايي خواهد نظام آموزش سالمت نيز تاثير به

هاي نوين اوريها و فناستفاده از روش. داشت
آموزشي، كيفيت آموزش نيروي انساني در 

اين امر به . دهدنظام سالمت كشور را ارتقا مي
گيري ي خود كيفيت فرايندهاي تصميمنوبه

ي ي نظام سالمت و كيفيت ارايهدر بدنه
  .خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

جاي حضور پزشك را بر  -1
 .بالين بيمار مي گيرد

احتمال خطا در تشخيص را  - 2
 .افزايش مي دهد

اگر بودجه و تمركز فراوان  - 3
نياز داشته باشد ممكن است 
تهديدي باشد تا اولويت هاي 

  .ديگر را دچار مشكل كند
ممكن است معاينات و  - 4

level  معاينات كه رزيدنت
ها و دانشجويان انجام مي 

 .دهند افت كند

مهارت هاي ارتباطي پزشك  - 5
  .با بيمار تنزل كند

كه از اطالعات چند پزشك در  -1
يك مورد خاص مي توان 
كمك گرفت و از نظرات 

مثالً يك . مختلف استفاده نمود
EMG  توسط افراد مختلف

خوانده شده و در نهايت به يك 
  .رسند پاسخ مشترك مي

ربات ها مي توانند كمك بسيار  - 2
زيادي كنند مثالً در اتاق عمل 

  .در مناطق جنگي
باعث ارائه خدمات بهتري به  - 3

  .بيماران مي شود
مشاوره هاي از راه دور به  - 4

   بيماران ارائه مي شود

هاي ارتباطات وگسترش روز افزون فناوري. 4
اطالعات در نظام سالمت مانند پزشكي از راه 

ها هاي هوشمند، استفاده از روباتراقبتدور، م
ي خدمات نيز از در فرايندهاي توليد و ارايه

هاي جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در سال
اين امر از يك سو دقت و . آينده خواهد بود

كيفيت خدمات را باال خواهد برد و از سوي 
هاي نيروي انساني را تغيير ديگر، نوع تخصص

در آينده برخي از فرايندهاي اگر . خواهد داد
تشخيصي يا درماني كشور از طريق ماشين به 
انجام رسد، نوع آموزش نيروي انساني نيز بر 
اين اساس تغيير خواهد كرد و افراد در آينده 

ي هاي جديدي براي ارايهنيازمند توانايي
  .خدمات سالمت خواهند بود
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

ممكن است نتايج داده شده با  -١
واقعيت همخواني نداشته 

 .باشد

ممكن است باعث افزايش  -٢
 .مصرف انرژي شود

ممكن است نمونه هاي اوليه - 3
ساخته شده از كيفيت الزم براي 
استفاده پژوهشي، سالمتي يا 

  .آموزش برخوردار نباشد
  

امكان بررسي يك روش درماني  -1
  .را قبل از اجرا فراهم مي آورد

باعث تسريع در روند ساخته - 2
) نئوپروتز ها(شدن اورتز و پروتز ها 

 .مي شود

بهبود در زمينه تحقيقاتي  -٣
 . بيومكانيك ايجاد مي كند

هزينه تمام شده براي وسايل  -۴
  .كمكي را كاهش مي دهد

هاي ساختپيشرفت دانش طراحي فناوري. 5
سازي سريع، انند نمونهم(هاي اوليه سريع نمونه

ي منجر به توسعه...) بعدي و هاي سهچاپ
هرچه بيشتر تجهيزات پزشكي و كوتاه شدن 

هاي تبديل ايده به محصول زمان و هزينه
 TE5  . خواهد شد

 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد

 روند

بين المللي ممكن ي استانداردها -١
قابل پياده است در كشور ما 

هزينه استاندارد .كردن نباشد
سازي باال ست و تامين كردن 

 .آن مشكل است

  

باعث كاهش هزينه ها در  -1
  .بخش سالمت مي شود

باعث افزايش گستره طرح  - 2
هاي پژوهشي ـ بهبود و 
توسعه آموزش و توسعه 
پوشش سطح سالمت اوليه 

 .در كل جامعه مي گردد

  باعث رونق  توريسم - 3
  .شودالمللي مي  بين

وري با رعايت استانداردهايافزايش بهره. 6
هاي استفاده از المللي و كاهش هزينهبين

هاي فناوري در كشور موجب كاهش هزينه
  .نظام سالمت خواهد شد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

ممكن است كمي زمان ببرد و  - 1
نتايج متناقض اينكه در اكثر موارد 

است و در استفاده در علوم جديد 
چه تشخيص و چه درمان مي تواند 

  .تهديد باشد
مطالعات جهاني ممكن است آن  - 2

كيفيت مناسب را نداشته باشد كه 
 .بشود آن را اجرا كرد 

ضعف در اجراي آن به علت  - 3
 جديد بودن روش

بازدهي اين گونه مطالعات در  - 4
 . ايران جاي سوال دارد

RCTوسوكور در دنيا هاي د
خيلي ارزشمند هستند اما در ايران 

تجربه اين مقاله ها كمتروجود 
 .دارد

برخي از شواهد نياز به بومي سازي  - 5
 .دارند

در بسياري از موضوعات هنوز  - 6
شواهد كامل نشده است و اگر 

بخواهيم خيلي مبتني بر شواهد كار 
كنيم مجبوريم شويم مطالعات 

  .جديد را كمتر به كار ببريم

باعث بهبود سطح سالمت و  -1
  .رضاينمندي مردم مي شود

هزينه هاي درماني را كاهش مي  - 2
 .دهد

فرصت هاي اموزشي و پژوهشي  - 3
  .ايجاد مي كند

روند افزايش توجه به علوم مبتني بر. 7
ي سالمت موجب شواهد در حوزه

كاهش درصد خطاهاي تشخيصي و 
. درماني در نظام سالمت خواهد شد

بيشتر خدمات و در اين امر كيفيت 
مندي بيشتر مردم را در نتيجه، رضايت

 . پي خواهد داشت
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

باعث افزايش بيماريهاي طبي غير  - 1
عفوني مثل بيماريهاي قلبي و چاقي 

مي شود كه براي نظام سالمت تهديد 
 .محسوب مي شود

زندگي اصالح شود استرس اگر بستر  - 2
كم و سبك غذا خوب شود پزشك 

در بهبود درمان فعلي موفق تر خواهد 
 .بود

كم تحركي يكي از علل عمده  - 3
بيماري هاي طب فيزيكي محسوب 

در كل اين موارد تهديد . مي شود
محسوب مي شود زيرا باعث افزايش 
ابتال به بيماري هاي موسكولواسكتال 

ي اصلي يكي از درمان ها. مي شود
اين رشته ايجاد تحرك و ورزش 

است اما زندگي صنعتي مانعي براي 
 .آن محسوب مي شود

  

فرصت انجام تحقيق افزايش -1
  .مي يابد

در زمينه آموزشي هم  -٢
رزيدنت ها هم با مواد 

آموزشي بيشتري آموزش 
 .مي بينند

  

صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در. 1
ناسالم، موضوعاتي از جمله عادات غذايي 

تحركي، افزايش استرس و كاهش كم
. كندروابط اجتماعي حقيقي نمود پيدا مي

ي ايراني از اين امر با توجه به گذار جامعه
فضاي سنتي به فضاي مدرن و تغيير در نظام 

ارزشي افراد، سبك زندگي ايرانيان را 
از . خوش تغييرات زيادي خواهد كرددست

ش ميانگين سوي ديگر، كشور با روند افزاي
روند افزايش . رو استسني جمعيت روبه

شاخص اميد به زندگي در كنار كاهش نرخ 
روند را تسهيل ي اين كالنباروري ادامه

صنعتي شدن و (روند اين دو كالن. كندمي
در كنار هم منجر به تغيير ) پير شدن جمعيت
شود كه آثار و ها ميالگوي بار بيماري

سالمت كشور پيامدهاي مهمي بر نظام 
عالوه، پير شدن جمعيت به. خواهد داشت

منجر به افزايش شاخص نسبت سرباري و 
به اين . كاهش نيروي كار فعال خواهد شد

ترتيب با كاهش نيروي كار فعال، آموزش 
و توليد منابع انساني براي نظام سالمت نيز 

خوش تغييرات بسيار زيادي خواهد دست
وزش، شد كه اين تغييرات در نوع آم

  .كنندنمود پيدا مي... عناوين درسي و 

S01 
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

بيمار ممكن است  به علت  - 1
داشتن اطالعات مختصري  
  .اقدام به خود درماني كند

در زمينه آموزش هم بيمار  - 2
بهتر است  اگر اطالعات 

نداشته باشد تا اينكه 
  .ناقص داشته باشداطالعات 

وقتي سواد و آگاهي مي  -٣
رود باال و بيماران ممكن 

است به پزشكان اعتماد 
نكنند و درمان ها را ناقص 

  .بگذارند
در بعضي موارد ميزان  .4

شكايات و نارضايتي ها 
  .افزايش يابد

بيمار فكر مي كند اگر به  .5
فوق تخصص مراجعه كنند 

علم آن فرد بيشتر   حتماً
اهداف در حاليكه   است،

هاي فوق  ايجاد رشته
تخصصي اينست كه اگر 
افراد دچار درد با درمان 

توسط   متعارف بهتر نشدند،
پزشكان به فوق تخصص 

  .شوند مربوطه ارجاع مي
  

در اكثر بيماري ها درمان  -1
همان آموزش است در نتيجه 
افزايش سطح آگاهي باعث 

  .بهبود در درمان مي شود
در زمينه علمي پژوهشي وقتي  - 2

ماري بهبود مي يابد و به بي
اجتماع بر مي گردد مي تواند 

در تحقيقات هم همكاري 
 .بيشتري داشته باشد

از نظر سالمت هم ممكن  - 3
است استفاده سرخود از 

ويزيت . داروها كمتر شود
هاي بي مورد كمتر شود و 

بيمار مي تواند در درمان 
 . خودش نقش مهمي ايفا كند

در زمينه طب پيشگيري هم  - 4
 .ننده استكمك ك

افزايش سطح سواد باعث مي  - 5
شود كه داروها و دستورات 
پزشك را بهتر انجام دهند و 

احتمال شكايت از پزشك 
زيرا اين رشته . وجود ندارد

تهاجمي نيست و خدمات آن 
عوارضي براي بيمار به جا 

  .نمي گذارد

افزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي.  2
شور در در جامعه يكي از روندهاي مهم ك

اين امر از يك . هاي آينده خواهد بودسال
سو به دليل افزايش دسترسي به منابع 

اطالعاتي و ارتباطات آسان فرامرزي مانند 
استفاده از اينترنت و ماهواره و از سوي ديگر، 

به دليل افزايش اهميت آموزش در ميان 
اين امر انتظارات . افتدها اتفاق ميخانواده

. المت را تغيير خواهد دادافراد از نظام س
ي مردم خود يافتهانتظارات و مطالبات افزايش

را به شكل افزايش نرخ شكايات از نظام 
گويي بيشتر اين سالمت، تقاضا براي پاسخ

نظام به نيازهاي سالمتي و غيرسالمتي 
گيرندگان خدمات، خدمات با كيفيت و 

ي خدمات درخواست براي توزيع عادالنه
  .دادنشان خواهد 
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
روند

افزايش نا هنجاريها باعث افزايش بيماري  - 1
هاي روحي رواني شده و سطح سالمت 

مثال طالق باعث . نزول پيدا مي كند
افزايش دردهاي سايكوسوماتيك مقاوم 

 .به درمان مي شود

مذكور عوارض ناهنجاري هاي اجتماعي  - 2
به جامعه پژوهش و آموزش و جامعه 
دانشجويان منتقل شده و باعث مختل شدن 
آرامش و سالمت رواني اين گروه مي 

 .شود

در كل هدف از رشته طب فيزيكي و  - 3
توانبخشي بهبود كيفيت زندگي در افراد 

افزايش ناهنجاري ها . بيمار و ناتوان است
خود باعث كاهش كيفيت زندگي شده و 

ه مردم به مشكالت جسمي امكان توج
 .خود كاهش مي يابد

  

باعث افزايش فرصت هاي  -1
پژوهشي مي شود  مثال در 
افرادي كه از مواد مخدر 
استفاده مي كنند ميزان 

  .نوروپاتي محيطي بيشتر است 
 

هاي اجتماعيافزايش ناهنجاري. 3
مانند طالق، بزهكاري در نوجوانان، 
خشونت، مصرف مواد مخدر و 

اين . شودمصرف آن ميكاهش سن 
روند بر اقدامات نظام سالمت 

ي سالمت اجتماعي تاثير در درباره
  .خور توجهي خواهد داشت
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد

روند
باعث افزايش بار بر روي بيماران مي شود  - 1

و تحمل بيماري براي آنها دشوارتر مي 
 .شود

بين بيمار و پزشك دچار خدشه روابط  - 2
 .مي شود

ها شروع  NGOسرمايه هاي اجتماعي از  - 3
مي شود و نبود آن در امر ارائه خدمات 

 .به مردم خلل وارد مي كند

اعتماد عمومي كه مردم به هم و به سيستم  - 4
 .دارند كاهش مي يابد

از نظر علمي پژوهشي تهديد است چون  - 5
 .تعداد طرح هايمان كمتر مي شود

قطع نخاع با  تهديد است  مثالً اگر افراد  - 6
هم ارتباط داشته باشند و يك انجمن 
تشكيل دهنده به درمان آنها كمك زيادي 
مي شود و باعث مي شوند كه مشكالت 

 .خود را بهتر تحمل كنند

گروه درماني و خانواده درماني نقش  - 7
بسيار مهمي در درمان بيماران اين رشته 

 .ايفا مي كند

  

ي اجتماعي درش سرمايهكاه.  4 
جامعه منجر به كاهش اعتماد و 

هاي مختلف مشاركت در بخش
. نظام سالمت كشور خواهد شد

اين امر به جدا افتادن نظام 
انجامد و سالمت از مردم مي

فضاي بدبيني و نارضايتي از 
خدمات را در ميان افراد جامعه 

  .ايجاد خواهد كرد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

دانشجو تمام فرصت خود را به  - 1
امتحان تخصص مي گذراند و در 
بخش هاي آموزشي كمتر تمركز 
دارد و به عاوم پايه كمتر توجه 

 .مي كند

در زمينه سالمت هم نگاه به  - 2
سمت تخصصي تر مي رود و به 
يك نوعي شايد بتواند بعضي 

كند  بيماري هاي خاص را درمان
 .اما در كل مؤثر نخواهد بود

به علت عدم نياز سنجي مناسب  - 3
ممكن است ظرفيت پذيرش با 
ميزان نياز به آن پذيرش همخواني 

ممكن است رشته . نداشته باشند
اي راه اندازي شود ولي نياز 

نفر  50يا نياز است . وجود ندارد
نفر  5متخصص داشته باشيم 

داريم و اگر برابر نياز نباشد مي 
 .تواند تهديد باشد

باعث سرخوردگي افراد و فرار  - 4
 .مغز ها مي شود

باعث كاهش كيفيت آموزشي  - 5
 .مي شود

كاركافي براي افراد متخصص  - 6
  .وجود نداشته باشد

نظام ارجاع دچار مشكل مي  - 7
يعني مثالً براي يك . شود

سرماخوردگي ساده يا كمي درد 
افراد به پزشك متخصص مراجعه 

از لحاظ  مي كنند كه اين مساله
وقت و هزينه اصالً به صرفه مردم 
 .و نظام سالمت كشور نمي باشد

تحقيقات تكميلي را به  - 1
صورت تخصصي و فوق 
تخصصي داشته باشيم و 
جزئيات روش هاي تشخيص 

  .و درماني را استفاده كنيم
تعداد افراد آموزش ديده  - 2

 .افزايش مي يابد

رشته فلوشيپ در رشته طب  - 3
فيزيكي و توانبخشي باعث 

علمي  تقويت اليه هاي
 .پژوهشي مي شود

سطح ارائه خدمات به مردم  - 4
 .بهبود مي يابد

افزايش تخصيص بودجه هاي  - 5
عمومي و كالن به مقوله هاي 
آموزش در يك نظام صحيح 
برنامه ريزي كه به طور غير 
مستقيم با رفع معايب موجود 
مي تواند زمينه ساز بهبود در 
سه حوزه سالمت، پژوهش و 

 .آموزش شود

نتخاب مي شوند افرادي كه ا - 6
با توجه به اينكه رشته تقريباً 
لوكس است از بقيه خيلي 
برتر هستند واز نظر علمي و 
توانايي ها از بقيه افراد بهتر 
هستند چون امتحان ورودي 
بسيار سخت است و افرادي 
كه خيلي خوب هستند 

 .برگزيده مي شود

هنوز تعداد افراد متخصص  - 7
در اين رشته در كشور ما 

افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي . 5
ميان دانشجويان يكي از روندهاي مهم در 

بايد به اين . هاي آينده خواهد بوددر سال
هاي نظام روند افزايشي در كنار ضعف
ي كيفيت آموزشي كشور در دو مقوله

آموزش و مديريت و ظرفيت پذيرش 
از يك سو . نظام آموزش عالي نگريست

ضعف در كيفيت آموزش و مديريت اين 
روج نخبگان نظام موجب افزايش نرخ خ

كه اين امر موجب كاهش . شودكشور مي
تعداد نيروهاي متخصص و كاهش 

ي متخصصان شاغل درون كشور انگيزه
از سوي ديگر، ضعف در . گرددمي

ظرفيت پذيرش موجب افزايش رقابت 
يابي به مدارج ميان دانشجويان براي دست

باالتر علمي خواهد شد كه اين افزايش 
ز تخلفات و تقلب ساز برورقابت، زمينه
هاي پذيرش شده، سطح فساد در آزمون

عالوه، سوء به. برددر اين زمينه را باال مي
مديريت اين تقاضاي باال موجب كاهش 

ي آن دسته از امنيت شغلي و انگيزه
شود كه امكان ورود به دانشجوياني مي

البته نبايد روي . اندسطوح باالتر را نيافته
ي دهندهنشانديگر اين روند را كه 

ظرفيت باالي دانشجويان براي كسب 
هاي بيشتر است از نظر دور مهارت
  .داشت
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مدرك گرايي و ورود رشته  - 8
هايي كه زير ساخت آنها هنوز 
فراهم نشده مثل دكتراي ارتوپدي 
فني باعث مي شود كه براي كار 
هاي اوليه و تكنيكي فرد ماهري 

 .وجود نداشته باشد

حمايت كافي از اين رشته نمي  - 9
ال تعداد تخت هاي بستري شود مث

  .براي اين رشته بسيار كم است
  

 200كمتر از (استبسيار كم
در حالي كه مثالً در ) نفر

نفر  170رشته جراحي سالي 
در . فارغ التحصيل داريم

نتيجه افزايش ظرفيت 
تخصيص در اين رشته در 
كشور احساس مي شود كه 
اخيراً تعداد مراكزي كه 
دستيار تخصصي مي گيرند 
افزايش يافته است اما هنوز 
تعداد تخت هاي بيمارستاني 

كه توانبخشي مي  يا مراكزي
  .كنند كم است

گرايش هاي مختلف رشته  - 8
هايي مثل فيزيوتراپي باعث 
ارائه خدمات بهتر مي شود 
مثال فيزيوتراپي كه فقط بر 
روي سكته مغزي يا ضايعه 

 .نخاعي كار كند

تخصصي كار كردن افراد  - 9
باعث افزايش امنيت شغلي 

 .مي شود
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

اين خدمات چون انتخاب خود بيمار  - 1
است ممكن است روي سالمت تاثير 

 .نامطلوب داشته باشد

 .تحميل مي كندهزينه زيادي را به بيمار  - 2

از نظر سالمت مستقيماً به دليل تبليغات  - 3
سوجويانه تأثير منفي بر سالمت مردم و 

  .جامعه دارد
ممكن است لوكس گرايي باعث شود  - 4

كه خدمات رساني طب فيزيكي كاهش 
يابد به اين مفهوم كه به علت مسموميت 
جامعه افراد در زمينه هاي غير ضروري 

نيستند كه براي هزينه مي كنند اما حاضر 
مشكالت فيزيكي خود هزينه پرداخت 

مثال در ايران، برخالف ساير . كنند
كشورها كه به وفور و راحتي معلولين در 

ها تردد دارند، اما در ايران اين  خيابان
اند و حتي بيمار  بيماران فقط محصور شده

داند  ضايعة نخاعي ذكر شده در باال نمي
تخت و چگونه از روي ويلچر به روي 

بالعكس برود، كه اين امر ساده تمرين 
هاي خدمات  قسمت از آموزش

بخشي است، حال چگونه چنين  توان
 فردي به درون جامعه برود

ميزان كارهاي تهاجمي به علت هزينه  - 5
بيشتر افزايش مي يابد و افراد، عالوه بر 

هاي گزاف، ممكن است  پرداخت هزينه
قبي يا كامل بهبود نيابد و يا دچار عوا

توان با ورزش و  كه مي شود در حالي
استخر و اقدامات اوليه ديگر باعث 

  .بهبودي آنها شد

باعث در آمد زايي پزشكان -1
  .مي شود

ايجاد فرصت مطالعاتي  - 2
پژوهشي و به دنبال آن آموزش 
درخصوص ريشه يابي و اصالح 
ريشه اي معظالت فوق الذكر و 
از طرف ديگر پژوهش در 

پديده هاي  عرصه عوارض اين
اجتماعي و آموزش به 
دانشجوان درخصوص نحوه 
برخورد و اصالح عوارض 

 .گردد

  

گرايي در ميانافزايش مصرف. 6
اقشار مختلف جامعه خود را به 
شكل يك روند پيوسته نشان خواهد 

مدگرايي نيز در كنار گرايش . داد
به استفاده از خدمات لوكس 

هاي زيبايي، سالمتي مانند جراحي
هاي ر درماني و استفاده از رژيمليز

. غذايي الغري افزايش خواهد يافت
افزايش اين موارد، موجب تغيير در 
نوع خدمات سالمت مورد نياز 

از . هايي از جامعه خواهد شدگروه
ي جا كه عمدهسوي ديگر، از آن

دهندگان اين خدمات از طريق ارايه
شود، خصوصي براي مردم فراهم مي

بر چگونگي و نظارت اثربخش 
- كيفيت اين خدمات از اهميت به

  .شودسزايي برخوردار مي
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
روند

اين افراد به خدمات سالمت  - 1
كمتر دسترسي دارند در 
نتيجه  براي وضعيت سالمت 
آنها تهديد محسوب مي 

 .شود

به علت محدود بودن تعداد  - 2
متخصص و مطب اين  افراد

افراد نيازمند تجهيزاتي مي 
اين مطب ها معموالً . باشد

در مراكز شهرهاي بزرگ 
است و معموالً در حاشيه ها 
خدمات طب فيزيكي ارائه 

 .نمي شود

به علت ماهيت طب فيزيكي  - 3
تعداد ويزيت ها ي بيمار 
مكرر است در نتيجه از توان 
مالي اين افراد خارج مي 

  .شود

يه نشيني منجر به افزايش افزايش حاش - 1
اينها . جمعيت نياز به خدمات مي شود

نيازمند به جايي هستند كه خدمات 
ارزانتري بگيرند بنابراين در حيطه 
علمي پژوهشي آموزشي نياز كلينيك 

حاشيه نشيني به اين معنا . آموزشي اند
آموزشي  materialمي تواند يك 

  .ايجاد كند
  

ازنشيني يكيافزايش حاشيه. 7
ي كشور روندهاي مهم در آينده

اين امر موجب . رودشمار ميبه
رساني دولتي به كاهش خدمات

در اين . اين نواحي خواهد شد
ترين اينواحي دسترسي به پايه

خدمات بهداشتي از جمله آب 
آشاميدني سالم، بهداشت محيطي 

ترين سطح خود و امنيت در پايين
ه جا كعالوه، از آنبه. قرار دارد

اي، پيدايش اين نواحي حاشيه
عمدتا به شكل غيرقانوني صورت 

پذيرد، امكان احداث مراكز مي
بهداشتي درماني در اين نواحي 
بسيار كم است و با توجه به 
جمعيت نسبي و تنوع نژادي باالي 
اين مناطق در كنار سطح باالي 
جرم و بزهكاري و سطح پايين 
- سواد و آگاهي، نبود امكانات پايه

بهداشتي و سالمت تاثير بسيار  ي
  .جدي خواهد داشت
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

اين موارد مي تواند فاكتورهاي  - 1
مهمي در ايجاد بيماريهايي مثل 

  .پاركينسون محسوب شود

عرصه جديد زيست محيطي به  -1
عنوان يك عرصه آموزش و 

  .ايجاد مي شود  پژوهشي

افزايش پسماندهاي خطرناك،. 1
مصرف سموم آفات نباتي و مواد صنعتي 
در كنار آشكار شدن تدريجي آثار 

هاي پيشرفته مانند محيطي فناوريزيست
ريزفناوري و فناوري زيستي موجب 

محيطي در هاي زيستافزايش آالينده
اين امر عوارضي . آب و هوا خواهد شد

ي ازون، گرم اليه ديدنمانند آسيب
هاي ناشي از شدن زمين، افزايش بيماري

ها و تنوع ها و كاهش گونهآلودگي
ي اين ادامه. شودزيستي و ژنتيكي مي

ها روند ممكن است الگوي بار بيماري
  .در كشور را تغيير دهد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

طبيعي بار بيماران را افزايش بالياي  - 1
  .داده و هزينه ها را افزايش مي دهد

. فرصت پژوهشي ايجاد مي كند- 1
رشته طب فيزيكي و توانبخشي  با 
معلوليت ها سر و كار دارد و از نظر 
مكانيسم هاي درد نيز مطالعات 

باليا باعث . زيادي انجام شده است
مثالً . معلوليت هاي فراواني مي شود

بم مطالعات زيادي انجام  در زلزله
  .گرفت

در زمينه آموزش هم امكان  - 2
ايجاد يك رشته جديد به نام 
disaster medicine  

  .ايجاد مي شود
با ايجاد عملي ستادهاي  - 3

دائمي مبارزه با بحران به 
بررسي و اصالح نظام سالمت 
در حيطه فوق الذكر پرداخته 

  .شود

ي روند گرم شدن زمين كه در ادامه. 2
دت، موجب تغييرات بيولوژيك درازم

و افزايش بالياي طبيعي مانند سيل، 
اين . شودمي... سالي، توفان و خشك

تغييرات جهاني آب و هوا موجب 
هاي عفوني كاهش شيوع بيماري
هاي عفوني متداول و بروز بيماري

ي سالمت نوپديد و بازپديد در حوزه
  .شودافراد جامعه مي
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

منابع طبيعي كه از بين - 1
برود دام ها از بين مي 
روند، شير كم مي شود و 
پوكي استخوان، شكستگي 

  .ايجاد مي كند
از بين رفتن يا نقصان - 2

چرخه طبيعي حيات و ر 
سيستم هاي طبيعي  منجر به 
آسيب سالمت عمومي 

  .خواهد شد

رويه از منابعبرداري بيي بهرهادامه. 3 
طبيعي با توجه به محدود بودن اين منابع 
موجب حركت به سمت زوال اين منابع 

از سوي ديگر، اين محدوديت . گرددمي
ي منجر به افزايش اقبال به سمت توسعه

منابع انرژي نو و تجديدپذير خواهد شد و 
ها سوق منابع نظام سالمت نيز به اين حوزه

  .واهد كردپيدا خ
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

استفاده از مواد تجزيه پذير مثل  -1 
پدهاي فيزيوتراپي كمك كننده 

  .هستند
عرصه جديد پژوهش و آموزش  - 2

در اهميت كاربرد فناوري هاي 
سبز براي كاهش عوارض محيطي 
و بهبود سطح سالمت ايجاد مي 

 .. شود

  

هاي سبز وافزايش توجه به فناوري. 4
پذير محيطي تجزيهكاربرد مواد زيست

المللي منجر به اخذ استانداردهاي بين
محيطي و در نتيجه افزايش اعتبار و زيست

ي نظام سالمت كشور در جهان بهبود رتبه
اين امر موجب دستيابي نظام . خواهد شد

سالمت كشور به بازارهاي جديد براي 
  .ت و خدمات خود خواهد شدمحصوال
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

امكان دسترسي به علوم  و فن آوري  - 1
 .هاي جديد مشكل تر مي شود

بحث خصوصي سازي با توجه به شرايط  - 2
ما بخش و سالمتمان . فعلي تهديد است

عمدتاً دولتي است ولي در دنيا در 
حقيقت كلينيك هاي خصوصي دنيا 

 1آموزشي هستند پژوهشي هستند و رتبه 
 mayoنمونه اش . هم مي گيرند

clinic  كه خصوصي است و هميشه
آموزشي و پژوهشي را دارد ولي  1رتبه 
 .اين دو براي ما منفي است فعالً

امكان مبادالت آموزشي را با ساير  - 3
حتي در . دانشگاه هاي دنيا كم مي كند

مواردي هم امكان چاپ مقاالت را كم 
 .كرده است

شركت ها بيايند بهره وريشان را باال  - 4
ببرند ممكن است انگيزه اي ايجاد شود 
تا كيفيت باال رود ولي در حال حاضر 

 .تهديد هستند

خصوصي مي تواند زمينه هايي  بخش - 5
باشد براي ارائه خدمات جديد كه بخش 

 .دولتي نمي تواند آن را ارائه دهد

هدفمند كردن يارانه ها نيز با كاهش  - 6
افزايش تعرفه ها مي تواند كم كم به اين 
سمت برود كه باعث كاهش كيفيت 

 .خدمات بشود

براي گرفتن خدمات بايد كلي واسطه  - 7
 .ن برسدگري شود تا به ايرا

عدم تأمين بودجه مورد نياز پژوهش و  - 8
آموزش و بخش سالمت از تهديدهاي 

 .هدفمند كردن يارانه هاست

در كوتاه مدت باعث مي شود هزينه  - 9

در مجموع وقتي تحريم ها  - 1
اعمال مي شود مي تواند 
يك فرصت ايجاد كند تا 
نيازهايمان را خودمان 
تأمين كنيم و براساس نياز 

لوژي مورد خود به تكنو
  .نظر دست پيدا كنيم

در مجموع اگر بخش  - 2
خصوصي مديريت خوبي 
داشته باشد،  فرصت 

 . خوبي ايجاد مي كند

هدف مند كردن يارانه ها  - 3
باعث هدفمند شدن نحوه 
تخصيص بودجه به اين سه 
عرصه و توجه به اولويت 
  .بندي اجتماعي مي گردد

 

  

ي تحريم اقتصادي و توسعه. 1
فمندكردن سازي و هدخصوصي

ها منجر به رشد اقتصادي يارانه
بيني، كاهش قدرت غيرقابل پيش

خريد مردم، افزايش اختالف درآمد 
هاي باال و پايين جامعه، دهك

هاي افزايش تورم و افزايش هزينه
- بهداشتي درماني و افزايش هزينه

درك . شودازجيب خانوار مي
ها از اقتصاد خانواده و سفره خانواده
  .يابديافزايش م
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هاي درماني افزايش يابد و بسياري از 
با توجه به ( تجهيزات و تكنولوژي ها 

اينكه اين رشته كامالً وابسته به 
وارد ) تجهيزات و تكنولوژي است
 .نشود يا قيمت آن بسيار باال باشد

هدفمند كردن يارانه ها تا االن كه  -10
تهديد بوده زيرا دولت به تعهدات 
خود عمل نكرده و به عمليات 
زيرساختي نپرداخته و همچنين 
وضعيت درآمدي مردم تغيير نكرده و 
حتي افت پيدا كرده است در نتيجه به 
جاي اينكه هزينه را صرف سالمتي 

آن را صرف هزينه هاي حياتي كنند 
به عبارت ديگر مردم . مي كنند

حاضرند درد را تحمل كنند و گاهي 
اوقات نمي توانند هزينه اي براي رفع 

  .آن بپردازند
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

عدم امكان رقابت ـ عدم - 1
حمايت كافي از پژوهشگران 

  داخلي در عرصه جهاني

در نهايت منجر به ارزان شدن  - 1
  .خدمات مي شود

در بخش علمي پژوهشي تسهيل  - 2
دسترسي به مواد علمي پژوهشي و 

چند مركزي همچنين  خدمات 
 .راحت مي شود

ايجاد : فرصت هاي جهاني شدن - 3
ارتباطات سالم دسترسي به 
نوآوري هاي انجام شده در هر سه 
عرصه را آسان و ارزان مي كند و 
انتقال علم به خارج و از خارج را 
آسان مي نمايد و امكان مبادله 
استاد و دانشجو و بيمار كه نقش 
مؤثري در توسعه هر سه عرصه را 

 .د فراهم مي سازددار

  

در صورت عدم وجود تحريم . 2
اقتصادي؛ جهاني شدن سبب كاهش 

هاي گمركي و تاثير بر صنعت تعرفه
داخلي، حمايت و حفاظت از حقوق 

گذاري خارجي، مالكيت معنوي، سرمايه
ي صادرات و واردات، افزايش توسعه

بازارهاي غيررسمي و قاچاق و افزايش 
و فقير و  ي بين كشورهاي غنيفاصله

  .گرددافزايش نرخ بيكاري مي

  

ECO2
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

توليد علم و فناوري در ابتداي  -١
  . راه هزينه بر است

ارتباطات بين بخشي مشكل  -٢
داشته باشد ديد كالن وجود 

 .ندارد

بودجه بخش بهداشتي به  -٣
جايي كه واقعا نياز است 

 .نمي رسد

اگر ارتباط بين هزينه ـ فايده را  – 1
درنظر بگيريم پژوهش هاي فرماليته 

  . انجام نمي گيرد 

صرفه جويي در هزينه ها و  - 2
افزايش بهره وري با برنامه ريزي 
صحيح و اولويت بندي در هر 

  سه عرصه
اگر باعث افزايش بودجه  - 3

 .سالمت شود فرصت است

  

فناوري  نگاه اقتصادي به توليد علم و. 3
هاي نوظهور در سبب فراگير شدن فناوري

ي صادرات و افزايش كشورها و توسعه
هاي اعتبارات به توليدكنندگان و بنگاه

اقتصادي كوچك و متوسط، شكست 
گردد تدريجي انحصار فناوري پيشرفته مي

و توجه هر چه بيشتر به مالكيت معنوي، 
تغييرات قانوني ثبت پتنت، افزايش سرعت 

  . ايده به محصول قابل انتظار است تبديل

  

ECO3
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد 
 روند

تعداد طرح هاي تحقيقاتي  - 1
كمتر شود و گه گاه طرح هايي 
كه كيفيت بااليي دارند به علت 
  .كمبود بودجه انجام نمي گيرند

آموزش ما نياز به بودجه  - 2
آموزش ما كاهش دارند و سرانه 

  .مي يابد

در زمينه سالمت وقتي - 3
ميزان ساپورت كم شود فشار 
به بيماران بيشتر مي شود و 
ممكن است درمان را ناقص 

  .بگذارند

برخي اولويت هاي مهم  -۴
آموزش ـ پژوهش و 
سالمت مثالً توانبخشي به 
عنوان ركن چهارم 
سالمت، حذف شده و يا 

 .كمرنگ مي شود

ه هاي بيمه متاسفانه هزين -۵
توانبخشي را كاور نمي 

  .كند

باعث بازنگري مجدد هزينه ها و  - 1
صرفه جويي در آنها و توزيع 

  .مناسب آن مي گردد
درمان هاي رايج تر به جاي  - 2

درمان هاي هزينه بر استفاده مي 
مثال  بسياري از روش هاي . شود

تشخيصي غير ضروري صورت 
 ..ديگر انجام نمي شود

در انجام طرح هاي پژوهشي  - 3
اولويت بندي مناسبي اعمال مي 

 .شود

  

  

اي هاي بودجهافزايش محدوديت. 4
بخش سالمت ناشي از افزايش بار 

هاي اقتصادي و بهداشتي بيماري
هاي نوظهور ناشي از غيرواگير و بيماري

زيست، افزايش گرايش به تغييرات محيط
ي نظام پوشش همگاني خدمات پايه

ه، سالمت و افزايش پوشش جمعيتي بيم
پرداخت به ازاي پيامدهاي سالمت و 
عملكرد، افزايش تمايل جامعه به كنترل 

كنندگان خدمت را تحت تاثير رفتار ارايه
چنين تغيير نگرش هم. دهد قرار مي

-اي به سرمايهجهاني به سالمت از هزينه

ي اي، تجاري شدن طب و توسعه
  تواند مورد انتظار باشددرماني ميتوريسم

ECO4
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

فقدان برنامه ريزي صحيح براي  - 1
تخصيص منافع مادي رشد اقتصادي 
به اولويت هاي پژوهش ـ آموزش 

  و سالمت جامعه
  

سرانه سالمت افزايش مي يابد و -1
باعث افزايش كيفيت خدمات درماني 

  .مي شود

كشورهاي درافزايش رشد اقتصادي. 5
حال توسعه با افزايش مصرف  انرژي در 
جهان همراه بوده كه به افزايش توجه به بار 

در سطح (زيست اقتصادي تخريب محيط
ي و بهبود سازوكارهاي ارايه) ملي و جهاني

هاي مالي با هدف حفاظت منابع يارانه
محيطي در جهان و تقويت حمايت از 

- شگيري مكانيزم جبران خريد ارزشكل
 .گرددهاي طبيعي ملي در جهان منجر مي
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

چون ما در كل منابع مان محدود است و  - 1
اگر توسعه علمي مان به سمت سياسي 
شدن برود اين خط وجود دارد كه براي 
سالمت و ارتقاي كيفيت زندگي را 

 .پي نداشته باشد براي عموم جامعه در

سياسي شدن پژوهش باعث ايجاد  - 2
گسترش پژوهش هاي سياسي مي شود 
كه  عمالً هم توسط افراد مجرب انجام 
نشده و نتايج آن نيز  قابل استناد نيست و 
 .اغلب جز رسوايي چيزي به همراه ندارد

سياسي شدن آموزش باعث حذف افراد  - 3
استاد و (اليق از عرصه آموزش 

  .شد خواهد) دانشجو
سياسي شدن سالمت باعث ايجاد  - 4

بازخوردهاي غير واقعي درخصوص 
سالمت اجتماعي و در نتيجه آن تخريب 
امكان برنامه ريزي صحيح سالمتي 

 .خواهد شد

نگاه سياسي به بهداشت و سالمت نقطه  - 5
اصوالً حيطه . تهديد محسوب مي شود

سياست را هم به عنوان يك علم به آن 
مت بايد كامالً نگاه نمود و از حيطه سال

  .منفك باشد

تخصيص اعتبار از طريق -1
اهميت دادن به موضوع 
سالمت انجام مي گيرد و در 
 نتيجه آن امكانات و خدمات

بيشتري در اختيار قرار خواهد 
  .گرفت

به زمينه هاي علمي و  - 2
پژوهشي توجه بيشتري مي 
شود توليد علم بيشتري انجام 

 .مي گيرد

اران افزايش توجه سياستگذ3-
به سالمت باعث بهبود نظام 

 .سالمت كشوري مي شود

توجه سياستمداران به علم - 4
از اين نظر كه باعث حمايت 
مالي و غير مالي را در پي 

 .خواهد داشت خوب است

باعث كاهش احتمالي - 5
هزينه هاي توانبخشي مي شود 
كه در كشورهايي مثل آلمان 

  .رايگان است

علم و دري توجه سياسي بهادامه. 1
نتيجه دانش و فناوري سالمت كه 

هاي منجر به حمايت از نوآوري
- ي يك از سوي دولت ميدرجه

- بر اين اساس، برخي از هزينه. گردد

-تواند بههاي پژوهش و فناوري مي

شكل مستقيم از طرف دولت انجام 
ي پژوهشي وزارت شود و بودجه

تواند صرف حل مشكالت متبوع مي
  .ر گرددمردم و سالمت كشو
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
روند

تنش هاي سياسي باعث عقب افتادن  - 1
كارها و در نهايت نقص در ارائه 

 .خدمات به مردم  مي شود

از بين رفتن پتانسيل هاي موجود در  - 2
عرصه پژوهش و عدم توجه بين المللي 

دليل به نتايج پژوهش هاي داخلي به 
تنش هاي سياسي عدم قابليت 
استانداردسازي بين المللي سطوح 
آموزشي داخلي و عدم امكان رقابت 
 .دانشگاه هاي داخلي در سطح جهاني

عدم دسترسي به تكنولوژي و امكانات  - 3
الزم براي ارائه خدمات سالمت در 

 .بخش خاصي از گروه هاي بيماران

پزشكان براي رفتن به كنگره هاي بين  - 4
  .ي با مشكالتي مواجه مي شوندالملل

  

ايران ستيزي مي تواند باعث بهبود -1
  .وحدت داخلي شود

گرايي سياسي و ادامهتداوم درون. 2
هاي سياسي به همراه يافتن تنش

سياست زدگي كه مي تواند توليت 
وزارت خانه هاي مرتبط با سالمت 
. را به عدم همكاري با هم سوق دهد

سالمت فقط در نتيجه مشكالت نظام 
در حد اختيار و توان وزارت 
بهداشت قادر به پيگيري و حل شدن 

  .خواهد بود
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

عدم توجه به برنامه ريزي  - 1
آموزش متناسب با نيازهاي جامعه 
ـ عدم توجه به سرمايه گذاري 

جامعه  پژوهشي متناسب با نيازهاي
و عدم متوجه به نوآوري هاي 

  .برنامه ريزي در مقوله سالمت
  

در ايجاد يك ديدگاه مشترك و ملي  - 1
  .موثر است

هاي ستيزي قدرتي رويكرد ايرانادامه. 3
-جهاني منجر به افزايش و گسترش تحريم

هاي اقتصادي و فناورانه و تبادالت 
ي آن، شود كه در نتيجهاجتماعي ايران مي

مسووالن به موضوعات روز سوق پيدا  توجه
كند و موضوع سالمت از فهرست مي

عالوه، به. شودهاي آنان خارج مياولويت
نظام سالمت كشور در بلندمدت امكان 

هاي پيشرفته و مناسب گيري از فناوريبهره
  .را بدست خواهد آورد

  

PO3 
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

عدم همساني ديدگاه مسئوالن و عدم  -١
پايبندي به اولويت هاي برنامه هاي 
موجود باعث تالطم در هر سه عرصه 
و عدم پي گيري مسيرواحد پيشرو در 

  .آنها مي شود
باعث عدم ارتباط مناسب صنعت و  -٢

 .دانشگاه مي شود

باعث ارائه خدمات نامناسب به  -٣
معلولين و جانبازان مي شود مثال  به 
جاي اينكه به آنها خدمات واقعي 
داده شود به آنها كمك مالي مي 

 .شود

اكثر سياستگذاران ديد كاملي به اين  -۴
رشته نداشته كه باعث بها ندادن به آن 

  .مي شود

در شرايط فقدان برنامه ريزي --1
كالن و درازمدت مورد تأييد و 
توجه تعهد مسئولين در سه عرصه 
مورد بحث، تنها ديدگاه 

ت در زمان مسئوليت است مسئوال
كه در صورت مثبت بودن مي 
تواند منجر به فرصتي در سه 
عرصه مورد بحث براي رشد 

  .موقت گردد

ي روند عدم وجود فلسفه وادامه. 4
ي سالمت و ابعاد ديدگاه مناسب درباره

هاي مختلف آن در ميان احزاب و تشكل
شود مشكالت سياسي كشور موجب مي

سالمت، كماكان به شكل ي نظام پيچيده
سابق باقي بمانند و عزم جدي براي 

ي ها در بدنهدرك و برطرف نمودن آن
  .اجرايي كشور شكل نگيرد/سياسي

  PO4 
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 شرح روند )فرصت ها(تاثير روند   )تهديدها(تاثير روند 
كد
 روند

نظارت به بخش خصوصي  - 1
 .كمتر است

اينكه وزارت بهداشت و رفاه  - 2
سياستگذار ادغام گردد و فقط 

باشد و دخالت نكند در كشور 
 .ممكن است تهديد باشد

باعث افزايش هزينه آموزش  - 3
  .براي دانشجويان مي شود

از نظر اينكه خيلي از خدمات  - 1
به بخش خصوصي واگذار مي 
شود از نظر سرعت و دقت 

  .فرصت محسوب مي شود
اگر از نظر كنترل تعرفه راهي  - 2

پيدا شود بخش خصوصي مي 
 .باشدتواند مفيد 

كوچك سازي دولت به معني  - 3
كاهش هزينه دولت مي باشد 

چون . فرصت تلقي مي شود
هزينه دولت كم شود بودجه 
هايش را براي بخش هاي 

 .سالمت مي تواند اضافه كند

سازي اگر واقعي  خصوصي - 4
شود با روابط صحيح، خوب 
است، يعني جامعه به شكل 
واقعي به شكل رقابتي درآيد، 

مور پيشرفت مسلماً در تمام ا
  .رخ خواهد داد

سازي دولت ي روند كوچكادامه. 5
براساس قوانين مختلف و از جمله 

-شود سياستكه موجب مي 44اصل 

مداران توجه بيشتري را معطوف به 
هاي خود مانند آموزش و داشته

سالمت داشته باشند كه در نهايت 
منجر به مطرح شدن موضوع سالمت 

نهادهاي  به عنوان ديالوگ برتر بين
مجمع، مجلس، : گذار از جملهسياست

دولت و ديگر بازيگران سياسي ايران 
-اين توجه منجر به شكل. خواهد شد

گيري تحقيقات در نظام سالمت، 
هاي بررسي مشكل و گيري پانلشكل

رقابت بين نهادها براي سبقت گرفتن 
- چنين ميهم. در اين زمينه خواهد شد

تصادي هاي صنعتي و اقتواند حوزه
ي مديريت وزارت بهداشت را از حيطه

خانه خارج كرده و مستقيم اين وزارت
موجب دگرگوني مداوم در طول زمان 

ي نظام سالمت ي آيندهسالهپانزده
  .كشور شود

PO5 
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  بحث
  تحوالت در پيشرفت علوم و فن آوري

...) فناوري زيستي، ژنوميكس، پروتئوميكس و مانند ريزفناوري، (هاي نوين و پيشرفته پيشرفت در استفاده از فناوري
ها را ها و درماني اين روند صحت تشخيصادامه. هاي تشخيص و درمان يك روند فزاينده خواهد بوددر عرصه

شده از سوي نظام كيفيت بهتر خدمات ارايه. انجامدشده ميدهد و به افزايش كيفيت خدمات ارايهافزايش مي
از سوي ديگر افزايش هزينه نظام سالمت ناشي از اين . شتر مردم را در پي خواهد داشتمندي بيسالمت، رضايت

  .روند را نيز بايد مورد توجه قرار داد

. هاي نوين و پيشرفته در رشته طب فيزيكي و توانبخشي تاثيرات عمده اي داشته استپيشرفت در استفاده از فناوري
فناوري هاي نوين  . تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين وابستگي زيادي دارد زيرا اين رشته به علت ماهيتي كه دارد به

مثال درمان با سلول هاي بنيادي مي تواند در آينده در . مي تواند در تشخيص و درمان بيماريها كمك كننده باشد
-يهاي عصبيو نورايمپلنت ها نيز در درمان بيمار. درمان بيماريهاي العالج مانند قطع نخاع كمك كننده باشد

  .عضالني كمك كننده خواهند بود

باعث ايجاد انگيزه براي مراكز علمي و آموزشي شده و مسيرهاي همچنين فناوري در زمينه آموزش و پژوهش،  
اما استفاده از تكنولوژي نيازمند تربيت افراد متخصص و تجهيزات مدرن مي باشد  .پژوهشي جديد را ايجاد مي كند

  .ه باال مي باشدكه نيازمند صرف هزين

از طرف ديگر پيشرفت صرف در پژوهش ها همگام با دنياي غرب ممكن است باعث ايجاد سرخوردگي شود زيرا 
  .نيستفاصله ايده تا محصول بسيار زياد است كه در بيشتر مواقع دسترسي به آن ممكن 

د آن در داخل كشور تسهيل خواهد هاي آينده خريد و انتقال دانش و فناوري از ديگر كشورها به جاي توليدر سال
هاي توليد داخلي را كم خواهد كرد اما از سوي ديگر، ممكن است موجب افزايش وابستگي اين امر هزينه. شد

اما از طرف ديگر ايران را به . همچنين كيفيت قريب به اتفاق محصوالت خارجي بهتر است. كشور به خارج شود
همچنين دانش غربي در اكثر موارد . نع نهادينه شدن علم داخل كشور مي شودو ما. يك كشور وابسته تبديل مي كند

نياز به بومي سازي دارد و آن خود هزينه بااليي را مي طلبد و  ممكن است فن آوري خريداري شده آنچنان كه به 
  .نظر رسيده است كاربردي و مفيد نباشد و فقط منجر به تحمل هزينه عمومي گردد

هاي آينده خواهد هاي آموزشي و يادگيري در كشور نيز يكي از روندهاي مهم در سالفناوري ها وپيشرفت روش
هاي نوين ها و فناورياستفاده از روش. سزايي خواهد داشتاين روند بر نظام آموزش سالمت نيز تاثير به. بود

ي خود كيفيت امر به نوبه اين. دهدآموزشي، كيفيت آموزش نيروي انساني در نظام سالمت كشور را ارتقا مي
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بهبود . ي خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيدي نظام سالمت و كيفيت ارايهگيري در بدنهفرايندهاي تصميم
ارتقاء سطح علمي دانشجويان و به طور غير ) آموزش در پژوهش(روش هاي آموزش مي تواند باعث ارتقاء پژوهش 

اما اين روش ممكن است . و از سويي ديگر هزينه ها را كاهش مي دهد .ددمستقيم ارتقاء سطح سالمتي جامعه گر
  .منجر به كاهش ارتباط مستقيم استاد و دانشجو شده و باعث تقليل سطح مهارت اكتسابي دانشجويان از اساتيد گردد

هاي بتهاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند پزشكي از راه دور، مراقگسترش روز افزون فناوري
- ي خدمات نيز از جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در سالها در فرايندهاي توليد و ارايههوشمند، استفاده از روبات

- اين امر از يك سو دقت و كيفيت خدمات را باال خواهد برد و از سوي ديگر، نوع تخصص. هاي آينده خواهد بود

آينده برخي از فرايندهاي تشخيصي يا درماني كشور از طريق ماشين اگر در . هاي نيروي انساني را تغيير خواهد داد
هاي به انجام رسد، نوع آموزش نيروي انساني نيز بر اين اساس تغيير خواهد كرد و افراد در آينده نيازمند توانايي

هايت به توسط افراد مختلف خوانده شده و در ن EMGمثالً يك . ي خدمات سالمت خواهند بودجديدي براي ارايه
در نهايت اين روش ها باعث بهبود خدمات . يك پاسخ مشترك مي رسند يا مثال استفاده از ربات ها در ميدان جنگ

 .اما پزشكي از راه دور ممكن است احتمال خطا در تشخيص را افزايش مي دهد. رساني به بيماران مي شود

...) بعدي و هاي سهسازي سريع، چاپمانند نمونه(هاي اوليه هاي ساخت سريع نمونهپيشرفت دانش طراحي فناوري
. هاي تبديل ايده به محصول خواهد شدي هرچه بيشتر تجهيزات پزشكي و كوتاه شدن زمان و هزينهمنجر به توسعه

در رشته طب فيزيكي و توانبخشي باعث تسريع در هاي اوليه هاي ساخت سريع نمونهپيشرفت دانش طراحي فناوري
مي شود و همچنين هزينه هاي ساخت وسايل كمكي را كاهش مي ) نئوپروتز ها(شدن اورتز و پروتز ها روند ساخته 

از طرف ديگر ممكن است نمونه هاي اوليه ساخته شده از كيفيت الزم براي استفاده پژوهشي، سالمتي يا . دهد
  .آموزش برخوردار نباشد

هاي استفاده از فناوري در كشور باعث كاهش و كاهش هزينهالمللي وري با رعايت استانداردهاي بينافزايش بهره
همچنين در روابط بين الملل باعث رونق صنعت . هزينه ها در بخش سالمت شده و بر سالمت مردم تاثير مثبتي دارد

بين المللي ممكن است در ي اما استانداردها. شده كه براي كشور سود اور تلقي مي شود توريسم هاي بين المللي
هزينه استاندارد سازي باال ست و اجرايي نمودن آن نيز در پاره اي از موارد با . ور ما قابل پياده كردن نباشد كش

  .مشكالتي روبرو است

هزينه هاي درماني را مي تواند كاهش دهد و در  ي سالمتروند افزايش توجه به علوم مبتني بر شواهد در حوزه
اما علوم مبتني بر . براي انتشار مطالب جديد و پروتكل ها ايجاد مي شود سطوح آموزشي و پژوهشي نيز فرصت هايي

عالوه . شواهد ممكن است در بسياري از موارد كه در واقع شواهد زيادي وجود ندارد، كارايي الزم را نداشته باشد
  .بر ان اين علوم در بعضي موارد با توجه به شرايط كشور بايد بومي سازي شود



  طب فيزيكي و توانبخشي رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                               

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

60 

 

  يتحوالت اجتماع

تحركي، افزايش استرس و صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در موضوعاتي از جمله عادات غذايي ناسالم، كم
ي ايراني از فضاي سنتي به فضاي اين امر با توجه به گذار جامعه. كندكاهش روابط اجتماعي حقيقي نمود پيدا مي

از سوي . خوش تغييرات زيادي خواهد كرددستمدرن و تغيير در نظام ارزشي افراد، سبك زندگي ايرانيان را 
روند افزايش شاخص اميد به زندگي در كنار . رو استديگر، كشور با روند افزايش ميانگين سني جمعيت روبه

) صنعتي شدن و پير شدن جمعيت(روند اين دو كالن. كندروند را تسهيل ميي اين كالنكاهش نرخ باروري ادامه
شود كه آثار و پيامدهاي مهمي بر نظام سالمت كشور خواهد ها ميغيير الگوي بار بيماريدر كنار هم منجر به ت

به . عالوه، پير شدن جمعيت منجر به افزايش شاخص نسبت سرباري و كاهش نيروي كار فعال خواهد شدبه. داشت
خوش تغييرات بسيار يز دستاين ترتيب با كاهش نيروي كار فعال، آموزش و توليد منابع انساني براي نظام سالمت ن

كم تحركي باعث  .كنندنمود پيدا مي... زيادي خواهد شد كه اين تغييرات در نوع آموزش، عناوين درسي و 
با توجه به اينكه اين رشته با كيفيت زندگي انسانها سرو كار دارد،  عادات . افزايش ابتال به پوكي استخوان مي شود 

  .ن حيطه تهديد محسوب مي شودنامناسب مثل ورزش نكردن در اي

اين . هاي آينده خواهد بودافزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي در جامعه يكي از روندهاي مهم كشور در سال
امر از يك سو به دليل افزايش دسترسي به منابع اطالعاتي و ارتباطات آسان فرامرزي مانند استفاده از اينترنت و 

اين امر انتظارات افراد از . افتدها اتفاق ميدليل افزايش اهميت آموزش در ميان خانوادهماهواره و از سوي ديگر، به 
ي مردم خود را به شكل افزايش نرخ شكايات از يافتهانتظارات و مطالبات افزايش. نظام سالمت را تغيير خواهد داد
غيرسالمتي گيرندگان خدمات، خدمات با  گويي بيشتر اين نظام به نيازهاي سالمتي ونظام سالمت، تقاضا براي پاسخ

افزايش آگاهي در بين مردم باعث مي شود كه . ي خدمات نشان خواهد دادكيفيت و درخواست براي توزيع عادالنه
و در نتيجه آن استفاده سرخود از داروها  و ويزيت هاي بي مورد . آنها با پيگيري بيشتري درمان خود را ادامه دهند

همچنين افزايش سواد باعث مي شود كه كه در . ر مي تواند در درمان خودش نقش مهمي ايفا كندكمتر شود و بيما
اما از سوي ديگر . سطح پيشگيري نيز مردم نقش فعال تري را ايفا كنند و در كل سطح سالمت در جامعه باال رود

و يا مثال به علت عوارض داروها ،  بيماران به علت اطالعات كم اما غير كافي ممكن است اقدام به خود درماني كنند
اين احتمال نيز وجود دارد كه در بعضي از موارد . به طور خود سرانه اقدام به ترك مصرف داروها و درمان كنند

  .ميزان شكايات و نارضايتي ها افزايش يابد

هاي اجتماعي مانند طالق، بزهكاري در نوجوانان، خشونت، مصرف مواد مخدر و كاهش سن افزايش ناهنجاري
مثال طالق باعث . باعث افزايش بيماري هاي روحي رواني شده و سطح سالمت نزول پيدا مي كندمصرف آن 

از طرف . شودو يا اعتياد باعث نوروپاتي هاي محيطي مي  افزايش دردهاي سايكوسوماتيك مقاوم به درمان مي شود
مذكور به جامعه پژوهش و آموزش و جامعه دانشجويان منتقل شده و باعث مختل شدن ديگر ناهنجاريهاي اجتماعي 
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همچنين افزايش ناهنجاريها باعث افت كيفيت زندگي شده و مردم . آرامش و سالمت رواني اين گروه مي شود
  .ديگر به مشكالت جسمي خود توجهي نمي كنند

هاي مختلف نظام سالمت كشور ي اجتماعي در جامعه منجر به كاهش اعتماد و مشاركت در بخشكاهش سرمايه
همچنين اين معزل باعث خدشه دار شدن روابط بين . و باعث افزايش بار بار بر روي بيماران مي شود. خواهد شد

ا يافت  كه  نبود آن در ه NGOاز طرف ديگر نمود سرمايه هاي اجتماعي را مي توان در . بيمار و پزشك مي شود
قطع نخاع با هم ارتباط داشته باشند و يك انجمن  مثًال اگر افراد . امر ارائه خدمات به مردم خلل وارد مي كند

گروه . تشكيل دهنده به درمان آنها كمك زيادي مي شود و باعث مي شوند كه مشكالت خود را بهتر تحمل كنند
اين امر به جدا افتادن نظام . مهمي در درمان بيماران اين رشته ايفا مي كنددرماني و خانواده درماني نقش بسيار 

  .انجامد و فضاي بدبيني و نارضايتي از خدمات را در ميان افراد جامعه ايجاد خواهد كردسالمت از مردم مي

بايد . خواهد بودهاي آينده افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي در ميان دانشجويان يكي از روندهاي مهم در سال
ي كيفيت آموزش و مديريت و ظرفيت هاي نظام آموزشي كشور در دو مقولهبه اين روند افزايشي در كنار ضعف
از يك سو ضعف در كيفيت آموزش و مديريت اين نظام موجب افزايش نرخ . پذيرش نظام آموزش عالي نگريست

ي متخصصان نيروهاي متخصص و كاهش انگيزهكه اين امر موجب كاهش تعداد . شودخروج نخبگان كشور مي
از سوي ديگر، ضعف در ظرفيت پذيرش موجب افزايش رقابت ميان دانشجويان براي . گرددشاغل درون كشور مي

هاي ساز بروز تخلفات و تقلب در آزمونيابي به مدارج باالتر علمي خواهد شد كه اين افزايش رقابت، زمينهدست
عالوه، سوء مديريت اين تقاضاي باال موجب كاهش امنيت به. برداين زمينه را باال مي پذيرش شده، سطح فساد در

البته نبايد روي ديگر . اندشود كه امكان ورود به سطوح باالتر را نيافتهي آن دسته از دانشجوياني ميشغلي و انگيزه
  .اي بيشتر است از نظر دور داشتهي ظرفيت باالي دانشجويان براي كسب مهارتدهندهاين روند را كه نشان

زيرا تعداد . افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي در ميان دانشجويان در زمينه پژوهش فرصت محسوب مي شود
افراد آموزش ديده و متخصص بيشتر شده و افرادي كه اين رشته را براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنند فرهيخته تر 

در حالي كه مثالً ) نفر 200كمتر از (متخصص در اين رشته در كشور ما بسيار كم است اما هنوز تعداد افراد . هستند
در نتيجه افزايش ظرفيت تخصيص در اين رشته در كشور . نفر فارغ التحصيل داريم 170در رشته جراحي سالي 

وز تعداد تخت احساس مي شود كه اخيراً تعداد مراكزي كه دستيار تخصصي مي گيرند افزايش يافته است اما هن
از طرف ديگر تحصيالت تكميلي باعث ايجاد گرايش . هاي بيمارستاني يا مراكزي كه توانبخشي مي كنند كم است

گرايش هاي مختلف رشته هايي مثل فيزيوتراپي باعث ارائه خدمات بهتر مي شود مثال . هاي تخصصي مي شود
ديگر باعث مي شود كه يك اما از طرف . كند فيزيوتراپي كه فقط بر روي سكته مغزي يا ضايعه نخاعي كار

به امتحان تخصص اختصاص دهد و در بخش هاي آموزشي كمتر تمركز دانشجوي پزشكي تمام فرصت خود را 
از طرفي ديگر به علت كاهش ظرفيت ها تعداد افرادي كه وارد دوره .. داشته باشد و به عاوم پايه كمتر توجه كند
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اين مساله باعث سرخوردگي بسياري از افراد و خروج نخبه ها چه در مرحله . تهاي تخصصي مي شوند محدود اس
 . تخصص و چه دوره فوق تخصص مي شود

. به علت عدم نياز سنجي مناسب ممكن است ظرفيت پذيرش با ميزان نياز به آن پذيرش همخواني نداشته باشند
نفر داريم و  5نفر متخصص داشته باشيم  50ياز است يا ن. ممكن است رشته اي راه اندازي شود ولي نياز وجود ندارد

اما از سويي ديگر در صورت افزايش تعداد متخصص ها نظام ارجاع دچار . اگر برابر نياز نباشد مي تواند تهديد باشد
يعني مثالً براي يك سرماخوردگي ساده يا كمي درد افراد به پزشك متخصص مراجعه مي كنند كه . مشكل مي شود

  .له از لحاظ وقت و هزينه اصالً به صرفه مردم و نظام سالمت كشور نمي باشداين مسا

مدگرايي نيز . گرايي در ميان اقشار مختلف جامعه خود را به شكل يك روند پيوسته نشان خواهد دادافزايش مصرف
هاي ستفاده از رژيمهاي زيبايي، ليزر درماني و ادر كنار گرايش به استفاده از خدمات لوكس سالمتي مانند جراحي

اين مسائل باعث ايجاد فرصت مطالعاتي پژوهشي شده  و به دنبال آن آموزش . غذايي الغري افزايش خواهد يافت
درخصوص ريشه يابي و اصالح ريشه اي معظالت فوق الذكر و از طرف ديگر پژوهش در زمينه عوارض اين پديده 

اما از طرفي . برخورد و اصالح عوارض ترويج پيدا مي كند هاي اجتماعي و آموزش به دانشجويان درخصوص نحوه
از . ديگر اين خدمات را خود بيماران انتخاب مي كنند و ممكن است كه از لحاظ سالمت به آنها لطمه وارد سازد

ممكن است . آنجاييكه اين خدمات اكثرا گران قيمت هستند، باعث تحميل هزينه هاي گزاف به خانواده مي شود
ممكن است لوكس . ي كه بايد براي بهبود سالمت در نظر گرفته شود در راه اين خدمات غير مفيد هزينه شودهزينه ا

گرايي باعث شود كه خدمات رساني طب فيزيكي كاهش يابد به اين مفهوم كه به علت مسموميت جامعه افراد در 
مثال . فيزيكي خود هزينه پرداخت كنندزمينه هاي غير ضروري هزينه مي كنند اما حاضر نيستند كه براي مشكالت 

ها تردد دارند، اما در ايران اين بيماران فقط  در ايران، برخالف ساير كشورها كه به وفور و راحتي معلولين در خيابان
داند چگونه از روي ويلچر به روي تخت و بالعكس  اند و حتي بيمار ضايعة نخاعي ذكر شده در باال نمي محصور شده

بخشي است، حال چگونه چنين فردي به درون  هاي خدمات توان اين امر ساده تمرين قسمت از آموزشبرود، كه 
  .جامعه برود

بسياري از اين خدمات تهاجمي هستند مثال . همچنين خدمات لوكس باعث درآمد زايي براي پزشكان مي شود
هاي گزاف،  عالوه بر پرداخت هزينه فردي كه كمر درد دارد در صورت مصرف مثال انواع ليزر درماني ها افراد،

توان با ورزش و استخر و اقدامات اوليه ديگر  كه مي ممكن است يا كامل بهبود نيابد و يا دچار عواقبي شود در حالي
  .باعث بهبودي آنها شد

اني رساين امر موجب كاهش خدمات. رودشمار ميي كشور بهنشيني يكي از روندهاي مهم در آيندهافزايش حاشيه
ترين خدمات بهداشتي از جمله آب آشاميدني ايدر اين نواحي دسترسي به پايه. دولتي به اين نواحي خواهد شد

جا كه پيدايش اين نواحي عالوه، از آنبه. ترين سطح خود قرار داردسالم، بهداشت محيطي و امنيت در پايين
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احداث مراكز بهداشتي درماني در اين نواحي بسيار پذيرد، امكان اي، عمدتا به شكل غيرقانوني صورت ميحاشيه
كم است و با توجه به جمعيت نسبي و تنوع نژادي باالي اين مناطق در كنار سطح باالي جرم و بزهكاري و سطح 

افزايش حاشيه نشيني .  ي بهداشتي و سالمت تاثير بسيار جدي خواهد داشتپايين سواد و آگاهي، نبود امكانات پايه
اينها نيازمند به جايي هستند كه خدمات ارزانتري بگيرند بنابراين . افزايش جمعيت نياز به خدمات مي شودمنجر به 

 materialحاشيه نشيني به اين معنا مي تواند يك . در حيطه علمي پژوهشي آموزشي نياز كلينيك آموزشي اند
متخصص و مطب اين افراد نيازمند  اما از طرف ديگر به علت محدود بودن تعداد افراد. آموزشي ايجاد كند
اين مطب ها معموالً در مراكز شهرهاي بزرگ است و معموالً در حاشيه ها خدمات طب . تجهيزاتي مي باشد

به علت ماهيت طب فيزيكي تعداد ويزيت ها ي بيمار مكرر است در نتيجه از توان مالي اين . فيزيكي ارائه نمي شود
  .افراد خارج مي شود

  ه محيط زيستتحوالت حيط

-افزايش پسماندهاي خطرناك، مصرف سموم آفات نباتي و مواد صنعتي در كنار آشكار شدن تدريجي آثار زيست

محيطي در آب و هاي زيستهاي پيشرفته مانند ريزفناوري و فناوري زيستي موجب افزايش آاليندهمحيطي فناوري
هاي ناشي از ازون، گرم شدن زمين، افزايش بيماري يديدن اليهاين امر عوارضي مانند آسيب. هوا خواهد شد

ها در ي اين روند ممكن است الگوي بار بيماريادامه. شودها و تنوع زيستي و ژنتيكي ميها و كاهش گونهآلودگي
  . اين تحوالت فاكتورهاي مهمي در ايجاد بيماريهايي مثل پاركينسون محسوب شود. كشور را تغيير دهد

رم شدن زمين كه در درازمدت، موجب تغييرات بيولوژيك و افزايش بالياي طبيعي مانند سيل، ي روند گادامه
هاي عفوني متداول و اين تغييرات جهاني آب و هوا موجب كاهش شيوع بيماري. شودمي... سالي، توفان و خشك

. رصت پژوهشي ايجاد مي كندف. شودي سالمت افراد جامعه ميهاي عفوني نوپديد و بازپديد در حوزهبروز بيماري
رشته طب فيزيكي و توانبخشي  با معلوليت ها سر و كار دارد و از نظر مكانيسم هاي درد نيز مطالعات زيادي انجام 

در زمينه . مثالً در زلزله بم مطالعات زيادي انجام گرفت. باليا باعث معلوليت هاي فراواني مي شود. شده است
اما خوب بالياي طبيعي  .ايجاد مي شود  disaster medicineته جديد به نام آموزش هم امكان ايجاد يك رش

  .بار بيماران را افزايش داده و هزينه ها را افزايش مي دهد

رويه از منابع طبيعي با توجه به محدود بودن اين منابع موجب حركت به سمت زوال اين منابع برداري بيي بهرهادامه
ي منابع انرژي نو و تجديدپذير اين محدوديت منجر به افزايش اقبال به سمت توسعهاز سوي ديگر، . گرددمي

از بين رفتن يا نقصان چرخه طبيعي حيات  .ها سوق پيدا خواهد كردخواهد شد و منابع نظام سالمت نيز به اين حوزه
  .و ر سيستم هاي طبيعي  منجر به آسيب سالمت عمومي خواهد شد
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المللي پذير منجر به اخذ استانداردهاي بينمحيطي تجزيههاي سبز و كاربرد مواد زيستيافزايش توجه به فناور
اين امر موجب . ي نظام سالمت كشور در جهان خواهد شدمحيطي و در نتيجه افزايش اعتبار و بهبود رتبهزيست

استفاده از مواد تجزيه  .دستيابي نظام سالمت كشور به بازارهاي جديد براي محصوالت و خدمات خود خواهد شد
عرصه جديد پژوهش و آموزش در اهميت كاربرد فناوري هاي  .پذير مثل پدهاي فيزيوتراپي كمك كننده هستند

  .. سبز براي كاهش عوارض محيطي و بهبود سطح سالمت ايجاد مي شود

 تحوالت اقتصادي

بيني، رشد اقتصادي غيرقابل پيش ها منجر بهسازي و هدفمندكردن يارانهي خصوصيتحريم اقتصادي و توسعه
هاي هاي باال و پايين جامعه، افزايش تورم و افزايش هزينهكاهش قدرت خريد مردم، افزايش اختالف درآمد دهك

 .يابدها از اقتصاد خانواده و سفره افزايش ميدرك خانواده. شودازجيب خانوار ميبهداشتي درماني و افزايش هزينه

يم ها اعمال مي شود مي تواند يك فرصت ايجاد كند تا نيازهايمان را خودمان تأمين كنيم و در مجموع وقتي تحر 
  . براساس نياز خود به تكنولوژي مورد نظر دست پيدا كنيم

هدف مند كردن يارانه ها باعث هدفمند شدن نحوه تخصيص بودجه به اين سه عرصه و توجه به اولويت بندي 
ر هدفمند كردن يارانه ها نيز با كاهش افزايش تعرفه ها مي تواند كم كم به اين از طرف ديگ. اجتماعي مي گردد

هدفمند كردن يارانه ها تا االن كه تهديد بوده زيرا دولت به . سمت برود كه باعث كاهش كيفيت خدمات بشود
كرده و حتي تعهدات خود عمل نكرده و به عمليات زيرساختي نپرداخته و همچنين وضعيت درآمدي مردم تغيير ن

به . افت پيدا كرده است در نتيجه به جاي اينكه هزينه را صرف سالمتي كنند آن را صرف هزينه هاي حياتي مي كنند
  .عبارت ديگر مردم حاضرند درد را تحمل كنند و گاهي اوقات نمي توانند هزينه اي براي رفع آن بپردازند

ما بخش و سالمتمان عمدتاً دولتي است ولي در دنيا در  .بحث خصوصي سازي با توجه به شرايط فعلي تهديد است
 mayoنمونه اش . هم مي گيرند 1حقيقت كلينيك هاي خصوصي دنيا آموزشي هستند پژوهشي هستند و رتبه 

clinic  آموزشي و پژوهشي را دارد ولي فعالً اين دو براي ما منفي است 1كه خصوصي است و هميشه رتبه.  

هاي گمركي و تاثير بر صنعت داخلي، م اقتصادي؛ جهاني شدن سبب كاهش تعرفهدر صورت عدم وجود تحري
ي صادرات و واردات، افزايش بازارهاي گذاري خارجي، توسعهحمايت و حفاظت از حقوق مالكيت معنوي، سرمايه

شدن در  جهاني. گرددي بين كشورهاي غني و فقير و افزايش نرخ بيكاري ميغيررسمي و قاچاق و افزايش فاصله
. بخش علمي پژوهشي تسهيل دسترسي به مواد علمي پژوهشي و همچنين  خدمات چند مركزي راحت مي شود

همچنين فرصت هاي جهاني شدن منجر به ايجاد ارتباطات سالم دسترسي به نوآوري هاي انجام شده در هر سه 
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مي نمايد و امكان مبادله استاد و دانشجو و  عرصه را آسان و ارزان مي كند و انتقال علم به خارج و از خارج را آسان
  .بيمار كه نقش مؤثري در توسعه هر سه عرصه را دارد فراهم مي سازد

ي صادرات و هاي نوظهور در كشورها و توسعهنگاه اقتصادي به توليد علم و فناوري سبب فراگير شدن فناوري
ك و متوسط، شكست تدريجي انحصار فناوري هاي اقتصادي كوچافزايش اعتبارات به توليدكنندگان و بنگاه

گردد و توجه هر چه بيشتر به مالكيت معنوي، تغييرات قانوني ثبت پتنت، افزايش سرعت تبديل ايده به پيشرفته مي
  . محصول قابل انتظار است

فه جويي در اگر ارتباط بين هزينه ـ فايده را درنظر بگيريم پژوهش هاي فرماليته انجام نمي گيرد و نيز باعث صر
هزينه ها و افزايش بهره وري با برنامه ريزي صحيح و اولويت بندي در هر سه عرصه آموزش، پژوهش و سالمت مي 

  . شود

هاي غيرواگير و اي بخش سالمت ناشي از افزايش بار اقتصادي و بهداشتي بيماريهاي بودجهافزايش محدوديت
ي نظام سالمت و ، افزايش گرايش به پوشش همگاني خدمات پايهزيستهاي نوظهور ناشي از تغييرات محيطبيماري

افزايش پوشش جمعيتي بيمه، پرداخت به ازاي پيامدهاي سالمت و عملكرد، افزايش تمايل جامعه به كنترل رفتار 
اي، اي به سرمايهچنين تغيير نگرش جهاني به سالمت از هزينههم. دهد كنندگان خدمت را تحت تاثير قرار ميارايه

در صورت محدود بودن بودجه درمان هاي . تواند مورد انتظار باشددرماني ميي توريسمتجاري شدن طب و توسعه
مثال  بسياري از روش هاي تشخيصي غير ضروري صورت . رايج تر به جاي درمان هاي هزينه بر استفاده مي شود

  .اي پژوهشي اولويت بندي مناسبي اعمال مي شودو در زمينه پژوهشي نيز در انجام طرح ه.. ديگر انجام نمي شود

اما از طرفي ديگر تعداد طرح هاي تحقيقاتي كمتر شود و گه گاه طرح هايي كه كيفيت بااليي دارند به علت كمبود 
برخي اولويت هاي مهم آموزش ـ پژوهش و سالمت مثالً توانبخشي به عنوان ركن چهارم . بودجه انجام نمي گيرند

در زمينه . بيمه نيز  متاسفانه هزينه هاي توانبخشي را كاور نمي كند. ده و يا كمرنگ مي شودحذف ش. سالمت
 .سالمت وقتي ميزان ساپورت كم شود فشار به بيماران بيشتر مي شود و ممكن است درمان را ناقص بگذارند

بوده كه به افزايش توجه افزايش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با افزايش مصرف  انرژي در جهان همراه 
هاي مالي با هدف ي يارانهو بهبود سازوكارهاي ارايه) در سطح ملي و جهاني(زيست به بار اقتصادي تخريب محيط

هاي طبيعي ملي در گيري مكانيزم جبران خريد ارزشحفاظت منابع محيطي در جهان و تقويت حمايت از شكل
 . گرددجهان منجر مي
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  تحوالت سياسي
ي يك از هاي درجهي توجه سياسي به علم و در نتيجه دانش و فناوري سالمت كه منجر به حمايت از نوآوريادامه

شكل مستقيم از طرف دولت تواند بههاي پژوهش و فناوري ميبر اين اساس، برخي از هزينه. گرددسوي دولت مي
 .شكالت مردم و سالمت كشور گرددتواند صرف حل مي پژوهشي وزارت متبوع ميانجام شود و بودجه

تخصيص اعتبار از طريق اهميت . افزايش توجه سياستگذاران به سالمت باعث بهبود نظام سالمت كشوري مي شود
. دادن به موضوع سالمت انجام مي گيرد و در نتيجه آن امكانات و خدمات بيشتري در اختيار قرار خواهد گرفت

  .نظر كه باعث حمايت مالي و غير مالي را در پي خواهد داشت خوب استتوجه سياستمداران به علم از اين 

اما از طرف ديگر سياسي شدن پژوهش باعث ايجاد گسترش پژوهش هاي سياسي مي شود كه  عمالً هم توسط افراد 
آموزش سياسي شدن . مجرب انجام نشده و نتايج آن نيز  قابل استناد نيست و اغلب جز رسوايي چيزي به همراه ندارد

سياسي شدن سالمت باعث ايجاد . خواهد شد) استاد و دانشجو(باعث حذف افراد اليق از عرصه آموزش 
بازخوردهاي غير واقعي درخصوص سالمت اجتماعي و در نتيجه آن تخريب امكان برنامه ريزي صحيح سالمتي 

 .خواهد شد

سياست زدگي كه مي تواند توليت وزارت خانه هاي سياسي به همراه گرايي سياسي و ادامه يافتن تنشتداوم درون
در نتيجه مشكالت نظام سالمت فقط در حد اختيار و . هاي مرتبط با سالمت را به عدم همكاري با هم سوق دهد

ايران ستيزي باعث از بين رفتن پتانسيل هاي موجود . توان وزارت بهداشت قادر به پيگيري و حل شدن خواهد بود
عدم توجه بين المللي به نتايج پژوهش هاي داخلي به دليل تنش هاي سياسي عدم قابليت  در عرصه پژوهش شده و

استانداردسازي بين المللي سطوح آموزشي داخلي و عدم امكان رقابت دانشگاه هاي داخلي در سطح جهاني از 
ند باعث بهبود وحدت توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه ايران ستيزي مي توا. ديگر نتايج آن مي باشد

  .داخلي شود

هاي اقتصادي و فناورانه و تبادالت هاي جهاني منجر به افزايش و گسترش تحريمستيزي قدرتي رويكرد ايرانادامه
كند و موضوع سالمت از ي آن، توجه مسووالن به موضوعات روز سوق پيدا ميشود كه در نتيجهاجتماعي ايران مي
هاي گيري از فناوريعالوه، نظام سالمت كشور در بلندمدت امكان بهرهبه. شودخارج ميهاي آنان فهرست اولويت

عدم توجه به برنامه ريزي آموزش متناسب با نيازهاي اين مساله باعث . پيشرفته و مناسب را بدست خواهد آورد
ه نوآوري هاي برنامه ريزي جامعه ـ عدم توجه به سرمايه گذاري پژوهشي متناسب با نيازهاي جامعه و عدم متوجه ب

  .در مقوله سالمت مي شود
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هاي ي سالمت و ابعاد مختلف آن در ميان احزاب و تشكلي روند عدم وجود فلسفه و ديدگاه مناسب دربارهادامه
ي نظام سالمت، كماكان به شكل سابق باقي بمانند و عزم جدي براي شود مشكالت پيچيدهسياسي كشور موجب مي

عدم همساني ديدگاه مسئوالن و عدم . اجرايي كشور شكل نگيرد/ي سياسيها در بدنهنمودن آن درك و برطرف
پايبندي به اولويت هاي برنامه هاي موجود باعث تالطم در هر سه عرصه و عدم پي گيري مسيرواحد پيشرو در آنها 

جاي اينكه به آنها خدمات واقعي داده باعث ارائه خدمات نامناسب به معلولين و جانبازان مي شود مثال  به  .مي شود
  .شود به آنها كمك مالي مي شود

از سويي ديگر در شرايط فقدان برنامه ريزي كالن و درازمدت مورد تأييد و توجه تعهد مسئولين در سه عرصه مورد 
در سه بحث، تنها ديدگاه مسئوالت در زمان مسئوليت است كه در صورت مثبت بودن مي تواند منجر به فرصتي 

 .عرصه مورد بحث براي رشد موقت گردد

مداران شود سياستكه موجب مي 44سازي دولت براساس قوانين مختلف و از جمله اصل ي روند كوچكادامه
هاي خود مانند آموزش و سالمت داشته باشند كه در نهايت منجر به مطرح شدن توجه بيشتري را معطوف به داشته

مجمع، مجلس، دولت و ديگر بازيگران : گذار از جملهلوگ برتر بين نهادهاي سياستموضوع سالمت به عنوان ديا
هاي بررسي گيري پانلگيري تحقيقات در نظام سالمت، شكلاين توجه منجر به شكل. سياسي ايران خواهد شد

ي صنعتي و هاتواند حوزهچنين ميهم. مشكل و رقابت بين نهادها براي سبقت گرفتن در اين زمينه خواهد شد
خانه خارج كرده و موجب دگرگوني مداوم در ي مديريت مستقيم اين وزارتاقتصادي وزارت بهداشت را از حيطه

  .ي نظام سالمت كشور شودي آيندهسالهطول زمان پانزده

. از نظر اينكه خيلي از خدمات به بخش خصوصي واگذار مي شود از نظر سرعت و دقت فرصت محسوب مي شود
چون هزينه دولت كم شود . ازي دولت به معني كاهش هزينه دولت مي باشد فرصت تلقي مي شودكوچك س

سازي اگر واقعي شود با روابط صحيح،  خصوصي. بودجه هايش را براي بخش هاي سالمت مي تواند اضافه كند
 .خ خواهد دادخوب است، يعني جامعه به شكل واقعي به شكل رقابتي درآيد، مسلماً در تمام امور پيشرفت ر
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  رشته دورنمايتبيين 
سال آينده ، رشته طب فيزيكي و توانبخشي درحيطه آموزش ضمن دستيابي به استانداردهاي جهاني و بسط  10در 

فعاليتهاي پژوهشي وتوليدات علمي به برترين سطح علمي  منطقه دست يافته و مرزهاي دانش اين رشته را گسترش 
االترين سطح خدمات كمي وكيفي در زمينه  پيشگيري ، تشخيص و درمان ضايعات خواهد دادو موجبات ارائه ب

  .سيستم اسكلتي ، عضالني و عصبي در مقياس منطقه اي فراهم خواهد شد

  رشته تخصصي طب فيزيكي وتوانبخشي دهاي كليدي عملكرارزشها و زمينه

   ارزشها) الف

  ااصل كرامت انسان و خدمت به بشر به عنوان خليفه...  
  به حد اقل رساندن االم و بيماريها  
 وجود باور انسان سالم محور توسعه پايدار  

  هاي كليدي عملكرد  زمينه) ب

 آموزشي و پژوهشي ,افزايش كيفيت و كميت خدمات درماني 

 تبيين  جايگاه تخصصي رشته در ساختار بهداشتي درماني كشور  
 ارتقاء ارتباط بين رشته اي  
  فلو شيپ و فوق تخصصراه اندازي دوره هاي  

  اهداف راهبردي رشته تخصصي طب فيزيكي وتوانبخشي

 افزايش كيفيت اموزش مراكز دستياري طب فيزيكي و توانبخشي  
 طب فيزيكي و توانبخشي يافزايش تعداد مراكز اموزش دستيار  
 طب فيزيكي و توانبخشي افزايش كيفيت و كميت پژوهش 

 طب فيزيكي و توانبخشي درمانيزايش كيفيت و كميت و تنوع خدمات فا  
  حيطه عملكرد متخصص طب فيزيكي توانبخشي  تبيين.  
  دوره هاي چرخشي بين رشته اي وارتباط بين المللي,توسعه و تقويت نشستهاي مشترك علمي  
 شركت در برنامه هاي مرتبط و مصوب فوق تخصصي  
 رنامه ريزي جهت راه اندازي دوره هاي فوق تخصصيب  
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  افزايش كيفيت اموزش مراكز دستياري اهداف راهبردي 

 و ابالغ كوريكو لوم اموزشي يبتصو, ينتدو 

 بخشهاي بستري بر اساس كوريكولوم تاسيس 

 بر اساس نياز گروهها يبخشها اموزش تجهيز 

 هيئت علمي  زبده يريبكار گ يلو تسه افزايش 

 يليتكم يجهت دوره ها  يعلم يئتاعزام اعضائ ه تسهيل 

 امتحا نات بر اساس روشهاي جديد برگزاري 

 كوتاه  ياموزش يدوره ها و كارگاهها يجهت بر گزار يو خارج يو صاحب نظران داخل يداز اسات دعوت
 مدت 

  طب فيزيكي و توانبخشي يافزايش تعداد مراكز اموزش دستياراهداف راهبردي 

 1 يپت يدر دانشگاهها ياريدوره دست يراه انداز 

 يمتقاض يدردانشگاه ها  ياريدست يدوره ها يو را ه انداز  يبدر تصو تسريع  

  در طب فيزيكي و توانبخشي افزايش كيفيت و كميت پژوهش اهداف راهبردي

 بهينه سازي و تجهيز مراكز اموزشي و كتاب خانه هاي موجود به منابع ومجلالت و كتب مرتبط با رشته  
 رتبط با رشتهتجهيز مراكز اموزشي و دستياري به خدمات انالين م  
 تاسيس مراكز تحقيقات طب فيزيكي و توانبخشي در دانشگاههاي داراي دوره دستياري  
 حمايت از طرحهاي پژوهشي چند مركزي  
 گرانت تحقيقاتي به گرو ههاي اموزشي داراي مقاالت چاپ شده واجد ياعطا ISI  
 ال به اعضائ هيت علمي و پرداخت مبلغ تشويقي جهت مقاالت چاپ شده و پايان نامه هاي با نمرات با

  دستياران ذيربط

  افزايش كيفيت و كميت و تنوع خدمات درماني اهداف راهبردي

 يباال يدولت يرو غ يدولت يمارستانهايب يدر تمام يو توانبخش يزيكيمتخصص طب ف يريالزام در بكار گ 
 يصد تخت خواب

 يمارستانهايتختها در بكل % 5يزانحد اقل به م يطب توانبخش يبستر يبخشها يانداز راه GENERAL 

 يطب توانبخش يتخصص يبيمارستانها تاسيس 
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 يو توانبخش ياز تاسيس مراكز جامع طب فيزيك حمايت 

 يو توانبخش يخدمات طب فيزيك يتعرفه ها تصحيح  

  حيطه عملكرد متخصص طب فيزيكي توانبخشي  تبيين  اهداف راهبردي

  فيزيكي و توانبخشي به معاونت سالمت وزارت بهداشتاعالم حيطه اختصاصي عمل كرد متخصصين طب 

o  طراحي دستورالعمل هاي درماني جهت فعاليت هي حرفه ايguidelines   و تشخيص حيطه
 طب فيزيكي و توانبخشي

o رديف استخدامي جهت متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي در مراكز بهداشتي و درماني ايجاد
 كشور

 يمختلف پزشك يدر گرو هها يو توانبخش يزيكيطب ف يطهنسبت به ح يشناخت كاف يجادا 

o  حضور صاحبنظران طب فيزيكي و توانبخشي در كار گروههاي مختلف تصميم گيرنده در شوراي
 آموزش پزشكي تخصصي

 و راه انداري اجباري واحد هاي درس طب فيزيكي و توانبخشي جهت دانشجويان پزشكي و  برقراري
 گروههاي وابسته

 خشي دستياري جهت رزيدنت هاي ارتوپدي نورولوژي جراحي اعصاب و روماتولوژيدوره چر برقراري 

 در جامعه  يو توانبخش يزيكيطب ف يطهنسبت به ح يشناخت كاف ايجاد 

 كردن اطالعات مرتبط به حيطه طب فيزيكي در برنامه هاي تبليغاتي و اطالع رساني و نشريات  وارد 

 دوره هاي چرخشي بين رشته اي و,شترك علمي توسعه و تقويت نشستهاي م اهداف راهبردي
  ارتباط بين المللي

 تقويت بنيه مالي انجمن 

 اعزام دستيار سال آخر جهت دوره هاي چرخشي 

 شركت متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي در دوره هاي فلوشيپ مرتبط  
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  ركت در برنامه هاي مرتبط و مصوب فوق تخصصيش هدف راهبردي

  دوره فلوشيپ به  فيزيكي و توانبخشيورود متخصصين طبpain  

   برنامه ريزي جهت راه اندازي دوره هاي فوق تخصصي هدف راهبردي

با توجه با اينكه حيطه هاي فوق تخصصي ذيل خصوصيت چند تخصصي دارند و در حيطه رشته هاي مربط قرار مي 
گيرند و نظر به اهتمام وزارت خانه رد جهت گسترش دوره هاي تكميلي و فوق تخصصي ايجاد دوره هاي ذيل بر 

  . ددبه پيوست استنادات  مربوطه تقديم ميگر.اساس پيشنهاد اعضا مطرح گرديد

 راه اندازي دوره فوق تخصصي درد 

 راه اندازي دوره فوق تخصصي ضايعات نخاعي 

 راه اندازي دوره فوق تخصصي طب ورزشي 

 راه اندارزي دوره فوق تخصصي طب تسكيني 



  

 
 

  

  

  

  فصل سوم

 هاي ارزيابي شاخص
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 شاخص هاي عملكردي

 تعداد شاخصرديف

 0 تعداد مجالت ملي و سازماني 1

 ISI 0نسبت مجالت نمايه شده در  2

   از كل مجالت ملي و سازماني ISIدرصد مجالت نمايه شده در  3

 0.60 )هيات علمي و يا اعضاي انجمن(تعداد مقاله به ازاي هر فرد  4

 0.08  به ازاي هر فرد ISIتعداد مقاالت نمايه شده در  5

 0.16  به ازاي هر فرد Pubmedتعداد مقاالت نمايه شده در  6

 0.20 به ازاي هر فردscopusتعداد مقاالت نمايه شده در 7

 13.33  از كل مقاالت ISIدرصد مقاالت نمايه شده در  8

 0.00 مقاالتدرصد مقاالت به زبان انگليسي از كل  9

10 
) از بخش هاي مختلف يك سازمان(درصد مقاالت با همكاري بين بخشي نويسندگان

 از كل مقاالت
60.00  

11 
از كل ) از سازمان هاي مختلف(درصد مقاالت با همكاري بين سازماني نويسندگان 

 مقاالت
40.00 

 6.6 از كل مقاالت) كشورهااز ساير (درصد مقاالت با همكاري بين سازماني نويسندگان 12

 6.67 درصد مقاالت مروري از كل مقاالت 13

 0 تعداد كتب علمي تخصصي تاليف شده 14

 0 تعداد كتب علمي تخصصي ترجمه شده 15

 0.36 تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي به ازاي هر فرد 16

 0.92 هاي داخلي به ازاي هر فردتعداد مقاالت ارائه شده در كنگره 17

 66.67 درصد ارائه مقاالت در قالب سخنراني از كل مقاالت ارائه شده در كنگره ها 18

 300.00درصد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي از كل مقاالت ارائه شده 19

 0.00 تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب شده بنياي به ازاي هر فرد 20

 0.32 تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب شده كاربردي به ازاي هر فرد 21

 0.00 تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب شده توسعه اي به ازاي هر فرد 22
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 تعداد شاخصرديف

 0.00 درصد طرح هاي تحقيقاتي بنيادي مصوب شده است كل طرح هاي تحقيقاتي مصوب 23

24 
كاربردي مصوب شده از كل طرح هاي تحقيقاتي درصد طرح هاي تحقيقاتي

  مصوب
100.00  

25 
درصد طرح هاي تحقيقاتي توسعه اي مصوب شده از كل طرح هاي تحقيقاتي 

  مصوب
0.00  

  0 تعداد گردهمائي هاي علمي ـ تخصصي برگزار شده 26
  0  الملليتعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشي از جشنواره هاي علمي و پژوهشي ملي و بين  27

 
منظور از همكاري بخش هاي مختلف يك سازمان، اين است كه؛ بيش از يك واحد از يك دانشگاه علوم پزشكي در مطالعه * 

  .مشاركت داشته باشند
  .منظور از همكاري با موسسات يا دانشگاههاي ديگر، اين است كه؛ بيش از يك دانشگاه يا موسسه در توليد مقاله همكاري داشته اند**

منظور از همكاري با نويسندگان خارج از كشور، اين است كه؛ در مطالعه دانشگاه يا موسسه اي وابسته به خارج از كشور با يكي از ***
  .هاي داخلي مشاركت داشته است دانشگاه
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  شاخص هاي ساختاري
 تعداد شاخصرديف

 103 تعداد مراكز تحقيقاتي فعال به تفكيك دولتي و غيردولتي در كل كشور 1

 0 پژوهشي-تعداد شبكه هاي علمي 2

 1 )كانونهاي عالي تحقيقي نمونه(تعداد قطب هاي تحقيقاتي  3

 0 تعداد مراكز رشد 4

 0 المللي هاي علمي مشترك با ساير كشورهاو مجامع علمي بين تعداد دفاتر همكاري 5
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  شاخص هاي نيروي انساني

  

   

 تعداد شاخصرديف

 3 جنس علمي هر يك از مراكز تحقيقاتي حوزه مورد نظر به تفكيكتعداد اعضاي هيات 

 0.33 تعداد پژوهشگران شاغل در هر يك از مراكز تحقيقاتي 

 0.33 نسبت  پژوهشگران به اعضاي هيات علمي در كل مراكز تحقيقاتي 

 0.20 نسبت اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به كل تعداد كل هيات علمي 

  0.20 علمي مراكز تحقيقاتي به تعداد مراكز تحقيقاتينسبت هيات 

 تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به تفكيك رشته  

 تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به تفكيك آخرين مدرك تحصيلي  

 تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به تفكيك رتبه علمي  

 علمي به كل اعضاي هيات علمي  نسبت متخصصين عضو انجمن  

 
تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي، دستياري و فوق تخصصي حوزه 

 مورد نظر به تفكيك رشته
 

 تعداد پژوهشگران حوزه مورد نظر كه جزو پژوهشگران Highly Citedمي باشند  

 

آموزشي، پژوهش، ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي به فعاليت هاي 
ارائه خدمت و ساير فعاليت ها به تفكيك، در هر يك از رشته هاي علمي در حوزه مورد 

 نظر

  
61.13 

 
ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي و پژوهشگران مراكز تحقيقاتي به  

 پژوهش و مديريت پژوهش در حوزه مورد نظر
3.27 

 

به تفكيك رشته ) معادل تمام وقتي(پژوهش سالمتتعداد اعضاي هيات علمي فعال در
  هاي موجود در حوزه مورد نظر

اين شاخص از حاصلضرب  ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي به فعاليت هاي (
 )پژوهشي در كل تعداد هيات علمي حوزه مورد نظر حاصل مي گردد

5.09 
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  شاخصهاي مالي و اقتصادي
رديف شاخص مقدار
 1 درصد اعتبارات دولتي از كل بودجه اختصاص يافته به طرح هاي تحقيقاتي 111.05

0.00 
درصد اعتبارات خارجي از كل بودجه اختصاص يافته به طرح هاي 

 تحقيقاتي
2 

 3 ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه 25350000

 4 بنياديميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه 25350000

 5 ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه توسعه اي 

  
  كنگره هاي طب فيزيكي و توانبخشي فهرست

 كنگره ساليانه طب فيزيكي و توانبخشي و الكترودياگنوز

  ميان دوره اي
 شهيد بهشتي 

 كمر درد مكانيكال -1

 روشهاي مداخله اي طب فيزيكي در درمان درد -2

 ضايعات اعصاب محيطيالكترودياگنوز در  -3

 پوكي استخوان  -4

 اصول طب ورزشي  -5

  شيراز 
 تازه هاي توانبخشي ريوي -6

 بيماريهاي گردن -7

 اصول كلي درمان توانبخشي بيماريهاي رماتيسمي  -8

 ضايعات اعصاب محيطي -9

 شبكه عصبي بازويي  -10

 توانبخشي قلبي و ريوي  -11

  اصفهان 
 سمينار كشوري علوم توانبخشي  -12
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 سمينار ارتوپدي اطفال  -13

 emgكارگاه  -14

  تهران 

 گارگاه بيوفيدبك -15

 كارگاه تزريق بوتوكس -16

 كارگاه  نوروفيدبك -17

 Rtmsكارگاه  -18
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در مقايسه  طب فيزيكي و توانبخشيبررسي تطبيقي وضعيت موجود علم در 
  با دو كشور منطقه و دو كشور توسعه يافته 

مي  PubMedو Scopusدر بانكهاي اطالعاتي  2009حال به بررسي توليدات علمي كشور هاي منطقه در سال  
مقاله به چاپ رسانده اند كه از  Scopus 470 اندازي در مجموع در   كشورهاي منطقه چشم 2009در سال . پردازيم

 2009نيز در سال  PubMedدر  .مقاله بوده است 350اين مجموع سهم كشور تركيه از همه بيشتر و حدود 
مقاله آن سهم كشور تركيه بوده  208مقاله به چاپ رسانده اند كه  255اندازي در مجموع  كشورهاي منطقه چشم

  .است
البته . بوده است PubMedو Scopusمقاله به ترتيب در بانكهاي اطالعاتي  60و  136سهم ايران از اين مقاالت  

اد مقاالت تمام مراكز توانبخشي و فيزيوتراپي را هم شامل مي شود كه بدون احتساب الزم به ذكر است كه اين تعد
،   PubMedو Scopusبه ترتيب در 2009آنها تعداد مقاالت مرتبط با دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي در سال 

  . مقاله مي باشد 17و  18
مقام اول را در منطقه  PubMedمقاله در  208و   Scopusمورد در  351اين در حالي است كه كشور تركيه با 

در . اين مساله بيانگر فاصله نسبتا زياد ايران براي دست پيدا كردن به رتبه اول منطقه اي محسوب مي شود. داراست
 Scopusمقاله به ترتيب در  8و  18،  2009بين كشور هاي منطقه مصر از ساير كشور هاي منطقه برتر بوده و در سال 

  . ساير كشور ها توليدات علمي قابل توجهي نداشته اند. اپ نموده استچ PubMedو
همچنين در . كم بودن تعداد مقاالت مي تواند مويد جوان بودن اين رشته و يا بها ندادن به آن در حوزه پژوهش باشد

دسترس نبودن تجهيزات نوين و دستگاه هاي پيشرفته و كمبود افراد صاحب نظر مي تواند از ديگر عوامل پايين بودن 
در هر يك از بانكهاي  2009ي كشورهاي منطقه در سال در جدول ذيل تعداد توليدات علم. تعداد مقاالت باشد

  .را مشاهده مي كنيد PubMedو Scopusاطالعاتي 
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  PubMedو Scopusدر هر يك از بانكهاي اطالعاتي  2009تعداد توليدات علمي كشورهاي منطقه در سال  - 1-4جدول شماره 

نتايج جستجو در 
 2009سال 

SCOPUSPUBMED 
نتايج جستجو

 2009در سال 
SCOPUS PUBMED 

  0  0 بحرين  1176  2729  آمريكا
  2  7 پاكستان 60 139  ايران
  0  0 تاجيكستان 208 351  تركيه

  0  0 سوريه 0 1  آذربايجان
  0  2 فلسطين 0 0  افغانستان
  0  0 يمن  2  5  اردن

  0  0 قرقيزستان 0 0 ارمنستان
  0  4 قزاقستان 0 0 ازبكستان

  0  4 قطر 0 0  امارات متحده عربي
  0  6  عربستان سعودي 0 4 كويت
  1  2 لبنان  0  4  گرجستان

  8  18 مصر  1  2 عراق

  0  0 يمن 0 1 عمان
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  Scopusنتايج بانك اطالعاتي 

  . آنها را با هم مقايسه مي كنيم H Indexكشور و  4در  2009در ابتدا تعداد توليدات علمي در سال 

  2009كشور مورد نظر در سال  H 4 شاخص وضعيت توليد مقاالت، استنادات و: 2- 4جدول شماره

 H Index تعداد مقاالت كشور

USA 2726 54 

IRAN 136 8 

TURKEY 351 12 

EGYPT 18 3 

كشور توليدات علمي آنها  4حال جهت تعيين روند انجام مطالعات مربوط به رشته طب فيزيكي و توانبخشي، در اين 
همانطور كه در جدول زير مشاهده مي كنيد . مورد بررسي قرار داديمرا  2011تا  2001در بازه زماني سالهاي 

تركيه فاصله . ساله آمريكا به شكل معني داري بيشتر از كشورهاي منطقه چشم اندازي بوده است 10توليدات علمي 
له توليد مقا  718سال ايران  10در طول . رسانده است 2466زيادي از كشورهاي منطقه گرفته و توليدات خود را به 

  .مقاله مي باشد 70نموده كه به طور متوسط سال تقريبا 

  2011- 2001تعداد مقاالت ايران در فاصله سالهاي : 3- 4جدول شماره

كشور 2001-2011  تعداد مقاالت در 

USA 21389 

IRAN 718 

TURKEY 2466 

EGYPT 187 

 .شده در بخش فيزيوتراپي را هم در بر مي گيردالبته قابل توجه است كه اين تعداد مقاالت، پژوهش هاي انجام 

پرداخته و موارد زير را براي  2009حال به صورت متمركز به بررسي وضعيت توليدات علمي اين كشورها در سال 
  :تك تك كشورها به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار داديم

  2009تعداد كل انتشارات ايران، تركيه، مصر و آمريكا در سال 

  كشور مورد نظر  4شناسايي محققين برتر اين حوزه در)top authors( 

  كشور مورد نظر  4منابع انتشار مطالعات مربوطه در)journals(  
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  بررسي وضعيت كشور ايران

اين . مقاله بود 136 شامل، براي كشور ايران 2009سالدر   Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در
مقاالت تك تك مورد بررسي قرار گرفت و پس از حذف نمودن مقاالتي كه در حيطه توانبخشي و يا فيزيوتراپي 

در جدول ذيل فهرست اين . مقاله بدست آمد 17قرار گرفته اما توليدات دپارتمانهاي طب فيزيكي نبوده اند، تعداد 
  . مقاالت را مشاهده مي كنيد

  در حيطه توانبخشي و طب فيزيكي 2009سالدر   Scopusپايگاه اطالعاتي درمقاالت ايراني نمايه شده : 4- 4جدول 

 دپارتمان مجالت نويسندگان عنوان

The diagnostic value of 
ultrasonography in patients 
with electrophysiology 
confirmed carpal tunnel 
syndrome 

Ashraf A.R., Jali 
R., Moghtaderi 
Esfahani A.R., 
Yazdani A.H 

Electromyography 
and Clinical 

Neurophysiology 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Shiraz 
University of Medical 
Science, Karim khane 
Zand St., Shiraz, Iran 

The effect of a vibratory 
lumber orthosis on walking 
velocity in patients with 
Parkinson's disease 

Ghoseiri K., 
Forogh B., 

Sanjari M.A., 
Bavi A 

Prosthetics and 
Orthotics 

International 

Faculty of Rehabilitation, 
Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 

The Effects of intensive, 
long-term treadmill 
running on reproductive 
hormones, hypothalamus-
pituitary-testis axis 

Safarinejad 
M.R., Azma K., 

Kolahi A.A 

Journal of 
Endocrinology 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Faculty of 
Medicine, Aja University 
of Medical Sciences 

girGet Janbaz"" shoe: A 
new specific shoe for 
patients with upper limb 
impairments 

Salekzamani Y., 
Eivazi R., Eivazi 

M., Nezami N 

Journal of 
Prosthetics and 

Orthotics 
 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Tabriz 
University of Medical 
Science, Tabriz, Iran 

Study of sympathetic skin 
response in visceral 
leishmaniasis" 

Kazemi B., 
Jazayeri S.M., 

Moghtaderi 
Esfahani A.R., 

Rajaei Z 

Electromyography 
and Clinical 

Neurophysiology 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Shiraz 
University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran 
 

Ankle patella: A report of a 
large accessory bone in the 
ankle: A case report 

Salekzamani Y., 
Shakeri-Bavil 
A., Nezami N., 

Houshyar Y 

Cases Journal 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Tabriz 
University (Medical 
Sciences), Imam Reza 
Hospital, Daneshgah 
Street, Tabriz, Iran 

Study of interpolation 
method in diagnosis of 
carpal tunnel syndrome 
and comparison with 
midpalm antideromic 
sensory method 

Bahrami M.H., 
Rayegani S.M., 

Nouri F 

Electromyography 
and Clinical 

Neurophysiology 

Physical Medicine and 
Rehabilitation 
Department, Shahid 
Beheshti Medical 
University, Tehran, Iran 
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EMLA cream for carpal tunnel 
syndrome: How it compares 
with steroid injection 

Moghtaderi 
A.R., Jazayeri 
S.M., Azizi S 

Electromyography 
and Clinical 

Neurophysiology 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Shiraz 
University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran 

Autologous Blood Injection in 
carpal tunnel syndrome (CTS 

Jazayeri S.M., 
Azizi S., 

Moghtaderi 
Esfahani A.R 

Electromyography 
and Clinical 

Neurophysiology 

Physical Medicine and 
Rehabilitation Dept., 
Shahid Faghihi Hospital, 
Shiraz University of 
Medical Sciences, Karim 
Khan-e Zand St., Shiraz, 
Iran 

 

The effect of provocative tests 
on electrodiagnosis criteria in 
clinical carpal tunnel 
syndrome 

Emad M.R., 
Najafi S.H., 

Sepehrian M.H 

Journal of 
Electromyography 
and Kinesiology- 

Physical Medicine and 
Rehabilitation 
Department, Shiraz 
University of Medical 
Sciences, Iran 

 

Utility of flexor carpi radialis 
H-reflex in diagnosis of 
cervical radiculopathy 

Eliaspour D., 
Sanati E., 
Hedayati 

Moqadam M.R., 
Rayegani S.M., 
Bahrami M.H 

 

Journal of Clinical 
Neurophysiology 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Shahid 
Beheshti University, 
M.C., Shohada Hospital, 
Tajrish Square, Tehran, 
Iran 

 

Healing effect of lamotrigine 
on repair of damaged sciatic 
nerve in rabbit 

Jazayeri-
Shooshtari S.M., 
Namdar Z., Owji 
S.M., Mehrabani 

D., 
Mohammadi-

Samani S., 
Tanideh N., 

Alizadeh A.A., 
Namazi H., 

Amanollahi A., 
Rajaee Z., 
Bidaki L 

Journal of Applied 
Animal Research 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, Shiraz, 
Iran 

 

Predictors of functional 
improvement among patients 
with hip fracture at a 
rehabilitation ward 

Shakouri S.K., 
Eslamian F., 
Azari B.K., 

Sadeghi-
Bazargani H., 

Sadeghpour A., 
Salekzamani Y 

Pakistan Journal 
of Biological 

Sciences 

Physical Medicine and 
Rehabilitation, Tabriz 
University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 
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Effects of vibratory orthosis on 
balance in idiopathic 
Parkinson's disease 

Ghoseiri K., 
Forogh B., Ali 

Sanjari M., Bavi 
A. 

Disability and 
Rehabilitation: 

Assistive 
Technology 

Faculty of Rehabilitation, 
Iran University of Medical 
Sciences, Tehran 

 

Comparison of outcome and 
quality of life: Haemodialysis 
versus peritoneal dialysis 
patients 

Noshad H., 
Sadreddini S., 

Nezami N., 
Salekzamani Y., 

Ardalan M.R. 

Singapore Medical 
Journal 

Physical Medicine and 
Rehabilitation, Tabriz 
University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 

Designing new financial 
management system in health 
sector of Islamic Republic of 
Iran 

Hafezi R., 
Abolhallaje M., 
Ramezanian M., 

"Iranian Journal of 
Public Health 

Physical Medicine and 
Rehabilitation, Faculty of 
Medicine, Baqiyatallah 
University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran 

Sogren-Larsson syndrome in 
two brothers: A case report 

Moghaddam 
F.R., Safar F., 
Asheghan M., 
Soltani Z.R., 

Zade F.D 

Cases Journal 

Department of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation, University 
of Welfare and 
Rehabilitation, Tehran, 
Iran. Department of 
Physical Medicine and 
Rehabilitation, Semnan 
University of Medical 
Sciences. Department of 
Physical Medicine and 
Rehabilitation, Army 
University of Medical 
Science 

دكتر جزايري شوشتري از دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيشترين تعداد مقاالت را 
 2009دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيشترين توليدات علمي در سال . دارا مي باشد

  .در كشور  داشته است و دانشگاه علوم پزشكي تبريز در جايگاه دوم قرار دارد
يه تقويت روح. تعداد مقاالت توليد شده در زمينه طب فيزيكي و توانبخشي از تعداد مطلوبي برخوردار نمي باشد

. پژوهش در بين افراد متخصص و رزيدنت ها در اين گروه مي تواند در جهت بهبود اين روند كمك كننده باشد
همكاري هاي مشترك بين گروهي چه در بين گرو هاي مختلف در يك بيمارستان و چه بين مراكز مختلف 

و در نتيجه آن انتشار بهتر نتيجه توانبخشي و طب فيزيكي در سراسر ايران مي تواند به انجام مطالعات قوي تر 
تقويت ارتباطات جهاني و تعريف نمودن طرح هاي مشترك بين مراكز ايراني و خارجي مي . مطالعات منجر شود

  .تواند به افزايش كيفيت مطالعات كمك كند و شانس انتشار آن مطالعات در مجالت معتبر بيشتر است

  2009تا  2001بررسي مقاالت ايران در سالهاي 

 9ايران در طول اين . مورد بررسي قرار مي دهيم 2009تا  2001از سال  Scopusحال مقاالت ايران را در پايگاه 
مقاله توليد نموده است كه توليدات دپارتمانهاي طب فيزيكي، توانبخشي و فيزيوتراپي را به علت  436سال حدود 
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تك اين مقاالت مورد بررسي قرار گرفت و مقاالتي كه  تك. نزديك بودن ماهيت اين رشته ها با هم در بر مي گيرد
. مقاله بوده است 52تنها در دپارتمانهاي طب فيزيكي و توانبخشي توسط اساتيد و پژوهشگران مرتبط توليد شده بود 

  .در نمودار ذيل، تعداد مقاالت توليدي را به تفكيك هر سال مشاهده مي كنيد

  
  2009تا  2001در سالهاي   Scopusپايگاه اطالعاتي درمقاالت ايراني نمايه شده : 2- 4نمودار

  

  
  نويسندگان برتر مقاالت 

آقاي دكتر منصور . كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله همكاري داشته اند نويسندگاني استنشان دهنده  4-4جدول 
ساير نويسندگان برتر . مقاله در صدر نويسندگان قرار دارد 9وليد رايگاني از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با ت

نكته اي كه به .  همگي اعضاي هيات علمي دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز هستند
چشم مي خورد آن است كه اسامي بعضي از نويسندگان به دو شكل التين در پايگاه ها موجود مي باشد كه اين 

   forogh  ساله به نوعي باعث اشتباهاتي در محاسبه تعداد مقاالت مي شود؛ مثال نام آقاي دكتر قروغ به دو شكلم
  .شود و يا نام آقاي دكتر جزايري به دو شكل جزايري شوشتري و جزايري نمايه شده استمي يافتforough  و
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  2009تا  2001سالهاي  در رشته طب فيزيكي و توانبخشي درپژوهشگران ايران با بيشترين حجم توليدات علمي : 5- 4جدول 

  مراكز برتر چاپ كننده مقاالت

از نظر وابستگي سازماني و موسسات و دانشگاههاي همكار  Scopusمقاالت مرتبط نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 
علوم پزشكي شيراز     بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت مربوط به دانشگاه. در چاپ مقاله مورد بررسي قرار گرفتند

  .در جدول زير اسامي دانشگاه هاي برتر را مشاهده مي كنيد.  است مقاله بوده 19با 

  

   

 تعداد مقاالت Affiliation نام نويسنده

Rayegani S.M 

Department of Physical Medicine 
and Rehabilitation, Iran 
University of Medical Science, 
Tehran, Iran

9 

Moghtaderi A.R 
Physical Medicine and 
Rehabilitation Dept., University of 
Medicine Science, Shiraz, Iran

7 

Jazayeri Shoshtary M 

Department of Physical Medicine 
and Rehabilitation, Shiraz 
University, Shiraz, Iran Tabriz, 
Iran

6 

Ashraf A 

Physical Medicine and 
Rehabilitation Department, 
Shiraz University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran.

6 

Esfahani A.R 
Physical Medicine and 
Rehabilitation Dept., University of 
Medicine Science, Shiraz, Iran 

6 
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  PubMedتي اطالعانتايج بانك 
  .مقاله بود 60 شامل، براي كشور ايران 2009سالدر   PubMedپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در

  .استراتژي جستجو بر اساس دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي انجام گرفت
  

  2009در سال طب فيزيكي و توانبخشي در رشته  PubMed پايگاه اطالعاتيدرمقاالت نمايه شده : 18- 4جدول 

 تعداد مقاالت در سال 2009 كشور

USA 1176 

IRAN 60 

TURKEY 208 

EGYPT 8 

  
آمريكا نيز در . همانگونه كه مشاهده مي كنيد، ايران در منطقه در جايگاه دوم قرار دارد و فاصله زيادي با تركيه دارد

  . جهان مقام اول را از نظر پژوهشهاي طب فيزيكي و توانبخشي دارا مي باشد

نام دپارتمان طب فيزيكي و با توجه به اينكه در بعضي از مقاالتي كه توسط اساتيد طب فيزيكي نگاشته شده اند، 
در اين روش جستجو بر . توانبخشي ذكر نشده بود، جستجوي مقاالت ايراني با يك استرتژي ديگر نيز انجام گرفت

مقاله در سال  18در اين جستجو . اساس اسامي افراد متخصص در اين رشته كه سابقه پژوهشي داشتند ، انجام گرفت
  : ي باشدبه دست آمد كه به شرح ذيل م 2009

  2009در سال  PubMedفهرست مقاالت نوشه شده توسط نويسندگان رشته طب فيزيكي و توانبخشي در : 19- 4جدول

 دپارتمان مجالت نويسندگان عنوان

Predictors of functional 
improvement among patients with 

hip fracture at a rehabilitation ward. 
 

Shakouri SK, 
Eslamian F, 
Azari BK, 
Sadeghi-

Bazargani H, 
Sadeghpour A, 
Salekzamani Y 

Pak J Biol Sci. 
2009 Dec 

1;12(23):1516-20 

Physical Medicine and 
Rehabilitation, Tabriz 
University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 

 

Ankle patella: a report of a large 
accessory bone in the ankle: a 

case report. 

Salekzamani 
Y, Shakeri-

Bavil A, 
Nezami N, 

Houshyar Y 

Cases J. 2009 Sep 
1;2:8512 

Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation, 
Tabriz University (Medical 

Sciences), Imam Reza 
Hospital, Daneshgah Street, 

Tabriz, Iran. 

Clinical, electrodiagnostic and 
pedobarographic assessments of 
leprotic patients with trans-tibial 

amputation. 

Salekzamani 
Y, Shakouri 

SK, Houshyar 
Y, Ghanjeyfar 

V, 

Pak J Biol Sci. 
2009 Aug 

15;12(16):1134-9 

Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation, 
Tabriz University (Medical 

Sciences), Tabriz, Iran. 
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 Samarbakhsh 
A, 

Shamaizadeh 
M, Nezami N. 

Effect of low-level laser therapy on 
the fracture healing process 

 

Kazem 
Shakouri S, 

Soleimanpour 
J, Salekzamani 
Y, Oskuie MR. 

Lasers Med Sci. 
2010 Jan;25(1):73-
7. Epub 2009 Apr 

28. 

 

Tabriz University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 

Comparison of outcome and 
quality of life: haemodialysis 

versus peritoneal dialysis 
patients. 

Noshad H, 
Sadreddini S, 

Nezami N, 
Salekzamani 

Y, Ardalan MR. 

Singapore Med J. 
2009 

Feb;50(2):185-92. 

Nephrology Division, 
Department of Internal 

Medicine, Sina Hospital, 
Tabriz University of Medical 

Sciences, Tabriz, Iran 

The effect of a vibratory lumber 
orthosis on walking velocity in 

patients with Parkinson's 
disease 

Ghoseiri K, 
Forogh B, 

Sanjari MA, 
Bavi A. 

Prosthet Orthot Int. 
2009 Mar;33(1):82-

8. 

Faculty of Rehabilitation, 
Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Islamic 

Republic of Iran 

Effects of vibratory orthosis on 
balance in idiopathic 
Parkinson's disease. 

Ghoseiri K, 
Forogh B, 

Sanjari MA, 
Bavi A. 

Disabil Rehabil 
Assist Technol. 

2009 Jan;4(1):58-
63 

Faculty of Rehabilitation, 
Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

The relationship between lower 
extremity alignment and Medial 

Tibial Stress Syndrome among non-
professional athletes. 

Raissi GR, 
Cherati AD, 

Mansoori KD, 
Razi MD. 

Sports Med 
Arthrosc Rehabil 

Ther Technol. 
2009 Jun 

11;1(1):11. 

Iran University of Medical 
Sciences, Physical Medicine 

and Rehabilitation 
Department, Sports 

Medicine and Orthopedic 
Department, Tehran, Iran. 

The effects of intensive, long-term 
treadmill running on reproductive 

hormones, hypothalamus-pituitary-
testis axis, and semen quality: a 

randomized controlled study. 

Safarinejad 
MR, Azma K, 

Kolahi AA 

J Endocrinol. 2009 
Mar;200(3):259-71. 
Epub 2008 Dec 9 

Urology and Nephrology 
Research Center, Shahid 
Beheshti University (MC), 

Tehran, Iran 

 

Study of sympathetic skin response 
in visceral leishmaniasis. 

Kazemi B, 
Jazayeri SM, 
Moghtaderi 

AR, Rajaei Z. 

Electromyogr Clin 
Neurophysiol. 2009 
Jul-Aug;49(5):195-

8 

Department of physical 
medicine and rehabilitation, 
Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

EMLA cream for carpal tunnel 
syndrome: how it compares with 

steroid injection. 

Moghtaderi 
AR, Jazayeri 
SM, Azizi S. 

Electromyogr Clin 
Neurophysiol. 2009 

Sep-Oct;49(6-
7):287-9 

Shiraz University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran 

Autologous blood injection in carpal 
tunnel syndrome (CTS). 

Jazayeri SM, 
Azizi S, 

Moghtaderi 
AR. 

. Electromyogr Clin 
Neurophysiol. 2009 

Nov-
Dec;49(8):369-72 

Shiraz University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran 

 

Utility of flexor carpi radialis h-reflex 
in diagnosis of cervical 

radiculopathy. 

Eliaspour D, 
Sanati E, 
Hedayati 

Moqadam MR, 
Rayegani SM, 
Bahrami MH. 

J Clin 
Neurophysiol. 2009 
Dec;26(6):458-60. 

Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation, 
Shahid Beheshti University, 

MC, Shohada Hospital, 
Tajrish Square, Tehran, Iran 
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Study of interpolation method in 
diagnosis of carpal tunnel syndrome 

and comparison with midpalm 
antideromic sensory method. 

Bahrami MH, 
Rayegani SM, 

Nouri F. 

Electromyogr Clin 
Neurophysiol. 2009 

Sep-Oct;49(6-
7):259-62. 

Physical Medicine and 
Rehabilitation Department, 
Shahid Beheshti medical 
university, Tehran, Iran. 

Perinatal and neonatal risk factors 
for neurodevelopmental outcome in 

infants in Karaj. 

Soleimani F, 
Vameghi R, 
Hemmati S, 
Hemmati S, 

Salman-
Roghani R. 

Arch Iran Med. 
2009 

Mar;12(2):135-9. 

Pediatric Neurorehabilitation 
Research Center, Social 

Welfare and Rehabilitation 
Sciences University, Tehran, 

Iran. 

Effect of stretching on hamstring 
muscle compliance 

Ylinen J, 
Kankainen T, 
Kautiainen H, 
Rezasoltani A, 
Kuukkanen T, 
Häkkinen A. 

J Rehabil Med. 
2009 Jan;41(1):80-

4. 

Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation 
, Central Hospital of Central 
Finland, Jyväskylä, Finland 

Unguided sacroiliac injection: effect 
on refractory buttock pain in patients 

with spondyloarthropathies. 

Sadreddini S, 
Noshad H, 

Molaeefard M, 
Ardalan MR, 

Ghojazadeh M, 
Shakouri SK. 

Presse Med. 2009 
May;38(5):710-6. 

Epub 2009 Feb 13 

Tabriz University (Medical 
Sciences), Tabriz, Iran 

Viscous drag effect in the flexural 
rigidity and cantilever stiffness of 

bio- and nano-filaments measured 
with the shooting-bead method 

Samarbakhsh A, 
Tuszynski JA. 

Phys Rev E Stat 
Nonlin Soft Matter 

Phys. 2009 Jul;80(1 
Pt 1):011903. Epub 

2009 Jul 2. 

Department of Physics, 
University of Alberta, 11322-

89 Avenue, Edmonton, 
Alberta, Canada T6G 2G7 

 

نمايه شده اند در مراكز  PubMedدر  2009همانگونه كه از نتايج بر مي آيد،  مقاالت ايراني كه در سال 
، )كه در حال حاضر به دانشگاه علوم پزشكي تهران ملحق شده است(دانشگاهي شامل دانشگاه علوم پزشكي ايران 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز و دانشگاه علوم 
در . مقاله رتبه اول را دارا مي باشد 6بين اين مراكز دانشگاه علوم پزشكي تبريز با در . پزشكي شيراز نوشته شده اند

   . مقاله نويسنده برتر مي باشد 5بين نويسندگان نيز آقاي دكتر سالك زماني از دانشگاه علوم پزشكي تبريز با 

د و بيشترين ضريب تاثير مربوط ندارن ) IF(در بين مجالتي كه مقاالت در آنها  چاپ شده اند، اكثرشان ضريب تاثير
) مقاله 4(بيشترين مقاالت ايراني  .Electromyogr Clin Neurophysiolمجله . مي باشد  Phys Rev Eبه مجله 

  .ا ضريب تاثير نداردرا به چاپ رسانده ام

استناد بيشترين استناد ها  9ميزان استناد به مقاالت نيز بر اساس سايت گوگل بررسي شد كه مقاالت ذيل هر كدام با 
  .را داشتند

1- Effect of low-level laser therapy on the fracture healing process 
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2- The effects of intensive, long-term treadmill running on reproductive hormones, 
hypothalamus-pituitary-testis axis, and semen quality: a randomized controlled study 

اكثرمقاالت استناد هاي كمي داشتند كه اين مي توان نتيجه گرفت كه كيفيت مقاالت  و مطالعات بايد بسيار مورد 
  .توجه قرار گيرد

اسامي پژوهشگران در رشته طب فيزيكي و توانبخشي جستجو شده و تعداد مقاالت نمايه  PubMedحال در پايگاه 
  .شده آنها استخراج مي شود

  اسامي اساتيد طب فيزيكي و توانبخشي در پاب مد به همراه تعداد مقاالت آنها: 4-20جدول 

  تعداد مقاالت نام نويسنده
  17 سيد منصور رايگاني
  10  غالمرضا رئيسي

  8 حسن بهراميمحمد
  7  يعقوب سالك زماني
  7 عليرضا مقتدري
  6  بيژن فروغ

  6 رضا سلمان روغني
  6  سيد كاظم شكوري
  6 محمد رضا قوانيني
  5  علي رضا اشرف

  5 محمد تقي حلي ساز
  4  بهروز كاظمي

  4 بيتا افتخار سادات
  4  محمد رضا عماد
  3 كامران آزما

  3 داريوش الياس پور
  3 بهروز توانا
  1 محمد رهبر

  2 سيد مصطفي جزايري
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  2 بابك وحدت پور
  2 فريبا اسالميان

  2 كورش منصوري
  2  طناز احدي
  1 سعيد خسروي

  1  زهرا رضا سلطاني
  1 سيد احمد رئيس السادات
  1  محمد جواد هاديانفرد

  1 پژمان مدني
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 IranMedexنتايج بانك اطالعاتي 

جستجو شد و  IranMedexدر اين بخش اسامي اساتيد و پژوهشگران در رشته طب فيزيكي و توانبخشي در پايگاه 
از دانشگاه علوم پزشكي تهران  همانگونه كه مشاهده مي كنيد، آقاي دكتر فروغ. داد مقاالت آنها استخراج گرديدعت

مقاله در جايگاه اول و آقاي دكتر  22با كدام از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هر  و آقاي دكتر رايگاني
  .مقاله در جايگاه هاي بعدي قرار دارند 20و  21پس از ايشان آقاي دكتر قوانيني با  و كاظمي

  اسامي اساتيد طب فيزيكي و توانبخشي در ايران مدكس به همراه تعداد مقاالت آنها: 4-21جدول 

  تعداد مقاالت نام نويسنده
  22 بيژن فروغ

  22 سيد منصور رايگاني

  21 بهروز كاظمي

  20 محمد رضا قوانيني

  18 كامران آزما

  12 بهروز توانا

  11 محمد رهبر

  11 سيد مصطفي جزايري

  9 سيد كاظم شكوري

  8 سعيد خسروي

  8  سيد احمد رئيس السادات

  8 يعقوب سالك زماني

  8  فريبا اسالميان

  7 زهرا رضا سلطاني

  7  رحمت اله حافظي

  7 داريوش الياس پور

  7  غالمرضا رئيسي

  6 كورش منصوري

  5  محمد تقي حلي ساز

  5 محمد حسن بهرامي
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  5 محمد جواد هاديانفرد

  4 طناز احدي

  3 بيتا افتخار سادات

  3  پژمان مدني

  2 محمد رضا عماد

  2  علي رضا اشرف

  2 عليرضا مقتدري

  2  رضا سلمان روغني

  2 محمد رضا وفايي نسب

  1  بابك وحدت پور

  1 كي نوش همايوني
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  google scholarنتايج بانك اطالعاتي 
  

آنها  H Indexدر اين بخش اسامي اساتيد طب فيزيكي و توانبخشي در پايگاه گوگل پژوهشگر جستجو گرديد و 
اين آمار حاكي از آن است كه ميزان استناد به مقاالت نسبتا پايين . مي باشد H Index  ،3بيشترين  .استخراج شد

  .توجه بيشتري داشته باشنداست و بايد اساتيد به كيفيت مطالعات 
  اساتيد طب فيزيكي و توانبخشي با استناد به پايگاه گوگل  H Index: 4-22جدول 

 H Index نام نويسنده

  3 سيد منصور رايگاني

  3  كاظمي بهروز

  3 محمد رضا قوانيني

  3  سيد مصطفي جزايري

  3 زهرا رضا سلطاني

  3 غالمرضا رئيسي

  2 بيژن فروغ

  2 كامران آزما

  2 بهروز توانا

  2 سيد كاظم شكوري

  2 يعقوب سالك زماني

  2 كورش منصوري

  2 محمد حسن بهرامي

  2 محمد رضا عماد

  2  علي رضا اشرف

  1 محمد رهبر

  1  خسرويسعيد 

  1 فريبا اسالميان

  1  رحمت اله حافظي
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  1 داريوش الياس پور

  1 محمد تقي حلي ساز

  1 محمد جواد هاديانفرد

  1  طناز احدي

  1 بيتا افتخار سادات

  1  پژمان مدني

  1 بابك وحدت پور
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  بحث
مي  PubMedو Scopusدر بانكهاي اطالعاتي  2009حال به بررسي توليدات علمي كشور هاي منطقه در سال 

مقاله به چاپ رسانده اند كه از  Scopus 470 اندازي در مجموع در   كشورهاي منطقه چشم 2009در سال . پردازيم
 2009نيز در سال  PubMedدر . مقاله بوده است 350اين مجموع سهم كشور تركيه از همه بيشتر و حدود 

مقاله آن سهم كشور تركيه بوده  208چاپ رسانده اند كه  مقاله به 255اندازي در مجموع  كشورهاي منطقه چشم
  .است

البته . بوده است PubMedو Scopusمقاله به ترتيب در بانكهاي اطالعاتي  60و  136سهم ايران از اين مقاالت  
اب الزم به ذكر است كه اين تعداد مقاالت تمام مراكز توانبخشي و فيزيوتراپي را هم شامل مي شود كه بدون احتس

،   PubMedو Scopusبه ترتيب در 2009آنها تعداد مقاالت مرتبط با دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي در سال 
  . مقاله مي باشد 17و  18

مقام اول را در منطقه  PubMedمقاله در  208و   Scopusمورد در  351اين در حالي است كه كشور تركيه با 
در . ا زياد ايران براي دست پيدا كردن به رتبه اول منطقه اي محسوب مي شوداين مساله بيانگر فاصله نسبت. داراست

 Scopusمقاله به ترتيب در  8و  18،  2009بين كشور هاي منطقه مصر از ساير كشور هاي منطقه برتر بوده و در سال 
  . ساير كشور ها توليدات علمي قابل توجهي نداشته اند. چاپ نموده است PubMedو

همچنين در . عداد مقاالت مي تواند مويد جوان بودن اين رشته و يا بها ندادن به آن در حوزه پژوهش باشدكم بودن ت
دسترس نبودن تجهيزات نوين و دستگاه هاي پيشرفته و كمبود افراد صاحب نظر مي تواند از ديگر عوامل پايين بودن 

  . تعداد مقاالت باشد

  Scopusنتايج بانك اطالعاتي 
كشور توليدات علمي آنها در  4روند انجام مطالعات مربوط به رشته طب فيزيكي و توانبخشي، در اين جهت تعيين 

ساله آمريكا به شكل معني داري  10توليدات علمي . را مورد بررسي قرار داديم 2011تا  2001بازه زماني سالهاي 
كشورهاي منطقه گرفته و توليدات خود را  تركيه فاصله زيادي از. بيشتر از كشورهاي منطقه چشم اندازي بوده است

مقاله مي  70مقاله توليد نموده كه به طور متوسط سال تقريبا 718سال ايران    10در طول . رسانده است 2466به 
البته قابل توجه است كه اين تعداد مقاالت، پژوهش هاي انجام شده در بخش فيزيوتراپي را هم در بر مي . باشد
 .گيرد

  ت كشور ايرانبررسي وضعي

اين . مقاله بود 136 شامل، براي كشور ايران 2009سالدر   Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در
مقاالت تك تك مورد بررسي قرار گرفت و پس از حذف نمودن مقاالتي كه در حيطه توانبخشي و يا فيزيوتراپي 

  . مقاله بدست آمد 17قرار گرفته اما توليدات دپارتمانهاي طب فيزيكي نبوده اند، تعداد 
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ه علوم پزشكي شيراز بيشترين تعداد مقاالت را دكتر جزايري شوشتري از دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگا
 2009دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيشترين توليدات علمي در سال . دارا مي باشد

  .در كشور  داشته است و دانشگاه علوم پزشكي تبريز در جايگاه دوم قرار دارد
تقويت روحيه پژوهش در بين افراد متخصص و رزيدنت ها در . ستتعداد مقاالت در زمينه طب فيزيكي مطلوب ني

همكاري هاي مشترك بين گروهي چه در بين گرو . اين گروه مي تواند در جهت بهبود اين روند كمك كننده باشد
هاي مختلف در يك بيمارستان و چه بين مراكز مختلف توانبخشي و طب فيزيكي در سراسر ايران مي تواند به انجام 

تقويت ارتباطات جهاني و تعريف نمودن طرح . العات قوي تر و در نتيجه آن انتشار بهتر نتيجه مطالعات منجر شودمط
هاي مشترك بين مراكز ايراني و خارجي مي تواند به افزايش كيفيت مطالعات كمك كند و شانس انتشار آن 

  .مطالعات در مجالت معتبر بيشتر است

  2009تا  2001ي بررسي مقاالت ايران در سالها

 9ايران در طول اين . مورد بررسي قرار مي دهيم 2009تا  2001از سال  Scopusحال مقاالت ايران را در پايگاه 
مقاله توليد نموده است كه توليدات دپارتمانهاي طب فيزيكي، توانبخشي و فيزيوتراپي را به علت  436سال حدود 

تك تك اين مقاالت مورد بررسي قرار گرفت و مقاالتي كه . ر مي گيردنزديك بودن ماهيت اين رشته ها با هم در ب
  . مقاله بوده است 52تنها در دپارتمانهاي طب فيزيكي و توانبخشي توسط اساتيد و پژوهشگران مرتبط توليد شده بود 

  نويسندگان برتر مقاالت 

نكنه اي كه به چشم . كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله همكاري داشته اند نويسندگاني استنشان دهنده  4-4جدول 
مي خورد آن است كه اسامي بعضي از نويسندگان به دو شكل التين در پايگاه ها موجود مي باشد كه اين مساله به 

  و   forogh  نوعي باعث اشتباهاتي در محاسبه تعداد مقاالت مي شود؛ مثال نام آقاي دكتر قروغ به دو شكل

forough يافت مي شود و يا نام آقاي دكتر جزايري به دو شكل جزايري شوشتري و جزايري نمايه شده است.  

  مراكز برتر چاپ كننده مقاالت

از نظر وابستگي سازماني و موسسات و دانشگاههاي همكار  Scopusمقاالت مرتبط نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 
علوم پزشكي شيراز     بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت مربوط به دانشگاه. ي قرار گرفتنددر چاپ مقاله مورد بررس

  .  است مقاله بوده 19با 
عدم . برخي از مطالعات نيز مشتركا بين مراكز داخل كشور انجام شده است. اكثر مطالعات تك مركزي بوده است

انجام . كي از نقاط ضعفدر اين رشته محسوب مي شودوجود مطالعات چند مركزي بين مراكز ايراني و خارجي ي
عالوه بر . مطالعات به همكاري مراكز خارجي ، اعتبار مطالعات را باال برده و شانس انتشار آنها را افزايش مي دهد

  .آن ايران را به عنوان يك مركز مدعي در اين رشته به جهان معرفي مي نمايد
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H-Index  در پايگاه نيز اساتيد و پژوهشگران طب فيزيكي و توانبخشيScopus آقاي دكتر مقتدري از . بررسي شد
رتبه اول را بدست آوردند و پس  H-Index 6دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با 

تهران در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته از ايشان آقاي دكتر رئيسي و آقاي دكتر منصوري از دانشگاه علوم پزشكي 
در اين رابطه آقاي . همانگونه كه مشاهده مي كنيد، ميزان كلي استناد ها به مقاالت ايراني چندان مطلوب نيست. اند

به نظر مي رسد كه پژوهشگران بايد عالوه بر تعداد مقاالت، به كيفيت مطالعات . دكتر مقتدري جايگاه مطلوبي دارد
  .ويژه اي داشته باشند تا ميزان استناد به مقاالت ايراني افزايش پيدا كندنيز توجه 

  بررسي وضعيت كشور تركيه

اين . مقاله بوده است 351، براي كشور تركيه 2009سالدر   Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در
ساله كشور  10حال به بررسي روند . ي باشدم 12آن  H indexمرتبه مورد استناد قرار گرفته اند و  1066مقاالت 

  :تركيه از نظر توليدات علمي در رشته طب فيزيكي و توانبخشي مي پردازيم
در نمودار زير سير تعداد مقاالت ده ساله را . مقاله توليد نموده است 2466، 2011تا  2001تركيه در فاصله سالهاي 

اين . ه مي كنيد، روند تعداد مقاالت در تركيه سير صعودي داردهمانگونه كه مشاهد. در تركيه مشاهده مي نماييد
  .جهش بزرگي در تعداد توليدات علمي داشته است 2005تا  2004گشور در فاصله سالهاي 

  نويسندگان برتر مقاالت

مختلفي اين مساله نشانگر آن است كه مراكز . دپارتمانهاي نويسنگان برتر با هم متفاوت استاز نتايج بر مي آيد كه 
  .در كشور تركيه در امر پژوهش فعالند و اين نشانگر اهميت اين رشته در آن كشور مي باشد

  مجالت منتشر كننده مقاالت 

. در اين بخش فهرست مجالتي را مشاهده مي كنيد كه كشور تركيه بيشترين مقاالت را در آنها به چاپ رسانده است
تمام مجالت داراي . همانطور كه مشاهده مي كنيد ترك ها در مجالت معتبري مقاالت خود را به چاپ رسانده اند

 Fizyoterapiبه نام  2002ز سال نكته جالب اين است كه تركيه مجله اي ا. ضريب تاثير مي باشد

Rehabilitasyon اين مساله نشانگر پيشرفت اين رشته در تركيه مي . در رشته طب فيزيكي و توانبخشي دارد
  . ضرورت ايجاد يك مجله تخصصي ايراني در رشته طي فيزيكي و توانبخشي ملموس است. باشد

  مراكز چاپ كننده مقاالت

تعداد . اند كادمي پزشكي ارتش، بيشترين سهم را در انتشار مقاالت تركيه داشتهدانشگاههاي هاستپ، آنكارا و آ
به نظر مي رسد كه دانشگاه هاستپ، قطب طب . مقاالتي كه هر مركز در تركيه به چاپ رسانده از ايران بيشتر است

  . فيزيكي و توانبخشي در تركيه محسوب مي شود
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  بررسي وضعيت كشور مصر

مقاله در اين حوزه منتشر ساخته است به نظر مي رسد با اينكه تعداد مقاالت مصر  187كشور  سال گذشته اين 10طي 
  .بسيار كم است اما در سال هاي اخير جهش قابل توجهي داشته است

  نويسندگان برتر مقاالت 

است كه مصر اين مساله نشانگر آن . تمام نويسندگان متعلق به يك روماتولوژي و توانبخشي دانشگاه قاهره هستند
نكته اي كه به نظر مي رسد آن است كه كه در مصر هنوز در . داراي يك قطب براي توليد مقاالت توانبخشي است

رشته در مصر هنوز  ينبعضي مراكز بخش روماتولوژي و توانبخشي يكي است كه اين مساله نشاندهنده آن است كه ا
  .ماهيت مستقلي براي خود پيدا نكرده است

 منتشر كننده مقاالت   مجالت برتر

اين مساله حاكي از . مجالتي كه مصريها در آن مقاله چاپ نموده اند اكثرا مجالت تخصصي روماتولوژي مي باشد
مجالتي كه مصريها . آن است كه در اين كشور رشته طب فيزيكي و توانبخشي جايگاه خود را هنوز پيدا نكرده است

  .تاثير مناسبي برخوردار مي باشند در آنها مقاله چاپ نموده اند از ضريب

  مراكز چاپ كننده مقاالت

در بين مراكز  Kasr El-Ainiدانشگاه پزشكي . نقش داشته اندمراكز مختلفي در امر پژوهش كشور مصر در 
  .ديگر از رتبه باالتري برخوردار است

  بررسي وضعيت كشور آمريكا

كه در دنيا رتبه اول  فيزيكي و توانبخشي به نگارش در آورده استله در رشته طب مقا 2627،  2009آمريكا در سال 
  .مقاله رتبه يك جهان را به خود اختصاص داده است 21389، با توليد 2001-2011آمريكا طي سالهاي . را دارد

  نويسندگان برتر  مقاالت 

تعداد . دول زير آمده  استاسامي نويسندگاني كه بيشترين سهم را توليد مقاالت كشور امريكا داشته اند در ج
  .بسيار متخصص در اين حيطه مي باشداين مساله بيانگر وجود افراد . است 100مقاالت سه نويسنده اول باالتر از 

  مجالت برتر منتشر كننده مقاالت 

. اند نيز نمايه شده اند، به چاپ رسانده ISIها مقاالت خود را در مجالت معتبري كه در بانك اطالعاتي  آمريكايي
بيشترين تعداد  2.25با ضريب تاثير  Archieve of Physical Medicine and Rehabilitationمجله 
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همان طور كه مالحظه مي كنيد تمام مجالت . قابل ذكر است كه اين مجله امريكايي مي باشد. مقاالت را داشته است
  .دارندمعتبر بوده و ضريب تاثير 

  مراكز برتر چاپ كننده مقاالت

اين مساله حاكي از فعال . بيشترين تعداد مقاالت را دارا مي باشد 2116مركز توانبخشي معلولين در آمريكا با تعداد 
در كل تعداد زيادي دانشگاه و موسسه در زمينه رشته طب . بودن اين مركز به عنوان مركز برتر در آمريكا مي باشد

انبخشي در كشور آمريكا فعاليت مي كنند كه نشانگر آن است كه آمريكا به نسبت به كشور هاي فيزيكي و تو
منطقه، بسيار پيشرفته تر مي باشد زيرا تعداد قابل قبولي مراكز علمي و پژوهشي در اين رشته داشته كه به توليد علم 

ه تكنولوژي و تجهيزات جديد مي باشد، شايد از سوي ديگر با توجه به اينكه اين رشته بسيار وابسته ب. مي پردازند
با بودجه پژوهشي بسيار باالتردر مقايسه با ايران، يكي از داليل  بتوان گفت كه ميزان دسترسي كشوري مثل امريكا

  .آن محسوب مي شود

 PubMedنتايج بانك اطالعاتي 

  .مقاله بود 60 شاملور ايران ، براي كش2009سالدر   PubMedپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در
همانگونه كه مستحضر هستيد  ايران در . استراتژي جستجو بر اساس دپارتمان طب فيزيكي و توانبخشي انجام گرفت

آمريكا نيز در جهان مقام اول را از نظر پژوهشهاي طب . منطقه در جايگاه دوم قرار دارد و فاصله زيادي با تركيه دارد
  . دارا مي باشدفيزيكي و توانبخشي 

با توجه به اينكه در بعضي از مقاالتي كه توسط اساتيد طب فيزيكي نگاشته شده اند، نام دپارتمان طب فيزيكي و 
در اين روش جستجو بر . توانبخشي ذكر نشده بود، جستجوي مقاالت ايراني با يك استرتژي ديگر نيز انجام گرفت

مقاله در سال  18در اين جستجو . بقه پژوهشي داشتند ، انجام گرفتاساس اسامي افراد متخصص در اين رشته كه سا
  .به دست آمد 2009

نمايه شده اند درمراكز دانشگاهي  PubMedدر  2009همانگونه كه از نتايج بر مي آيد،  مقاالت ايراني كه در سال 
، دانشگاه )كه در حال حاضر به دانشگاه علوم پزشكي تهران ملحق شده است(شامل دانشگاه علوم پزشكي ايران 

علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز و دانشگاه علوم پزشكي 
در بين . مقاله رتبه اول را دارا مي باشد 6ين اين مراكز دانشگاه علوم پزشكي تبريز با در ب. شيراز نوشته شده اند

   . مقاله نويسنده برتر مي باشد 5نويسندگان نيز آقاي دكتر سالك زماني از دانشگاه علوم پزشكي تبريز با 
و بيشترين ضريب تاثير مربوط  ندارند ) IF(در بين مجالتي كه مقاالت در آنها  چاپ شده اند، اكثرشان ضريب تاثير

) مقاله 4(بيشترين مقاالت ايراني  .Electromyogr Clin Neurophysiolمجله . مي باشد  Phys Rev Eبه مجله 
  .ضريب تاثير ندارد را به چاپ رسانده اما

اكثرمقاالت به چاپ رسيده استناد هاي  .ميزان استناد به مقاالت نيز بر اساس سايت گوگل آكادميك نيز بررسي شد
  .كمي داشتند كه اين مي توان نتيجه گرفت كه كيفيت مقاالت  و مطالعات بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد
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 IranMedexنتايج بانك اطالعاتي 

مقاالت زيادي از پژوهشگران طب فيزيكي و توانبخشي به چاپ  IranMedexانجام شده در پايگاه  در جستجوي
 IranMedexدر اين بخش اسامي اساتيد و پژوهشگران در رشته طب فيزيكي و توانبخشي در پايگاه . رسيده است

آقاي دكتر  سپس مقاله و فروغرايگاني و آقاي دكتر آقاي دكتر . داد مقاالت آنها استخراج گرديدعجستجو شد و ت
نويسنده  6در مجموع   .مقاله در جايگاه هاي بعدي قرار دارند 20و  21پس از ايشان آقاي دكتر قوانيني با  و كاظمي 
 .مقاله در اين پايگاه دارند 10بيش از 

  



  

 
 

  فصل چهارم

 و هافرصت ،هاضعف ،هاقوت ارايه دسته بندي
 تهديدها  براي رسيدن به دورنما
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  يدرون يطمح ليتحل) الف
 هاقوت

 گوناگون تشخيصي و درماني و  پيشگيريوجود نگرش جامع نسبت به بيماري ها و تنوع  روشهاي  .1

توانمندي سرويس دهي به بيمارهاي تمام سيستمهاي عمده بدن و  بررسي جنبه هاي گوناگون بيماري شامل  .2
 پيشگيري و توجه به آموزش به بيماران و دخالت  فعال بيمار در روند درمان 

  وجود افقهاي تازه پژوهشي  .3
  بين اعضا گروه و نهادهاي مرتبط وجود اعتماد متقابل و همياري صميمي  .4
  صرفه  اقتصادي روش هاي درماني طب فيزيكي و توانبخشي .5

 اـضعفه

 گويا نبودن عنوان رشته متناسب با فعاليت هاي آن و گستردگي حيطه عملكرد رشته .1

  نقصان آموزشي در سرويسهاي آموزشي دستياري طب فيزيكي و توانبخشي وكوتاه بودن دوره آموزشي .2
 انجام كار گروهي در اقدامات طب فيزيكي  كمبود ارتباط بين رشته اي داخلي و خارجيضعف در  .3

كمبود گرايش هاي فوق تخصصي و فلو شيپ و كمبود سرويس هاي آموزش دستياري                                                  .4
  كمبود ارتباط بين رشته اي داخلي و خارجي .5

 يرونيب طيمح ليتحل )ب
 هافرصت

 افزايش جمعيت سالمندي   .1

 افزايش عالقه مندي و اقبال عمومي به ورزش .2

 آمار باالي معلولين و جانبازان .3

  توجه روز افزون سياستگزاران دفاعي به طب نظا مي و نقش طب فيزيكي و توانبخشي در آن .4
 آمار باالي حوادث غير مترقبه و حوادث جاده اي .5

 و عالقه مردم به روش هاي كمتر تهاجمي و غير تهاجميافزايش آگاهي  .6

 نيازمند به خدمات طب   توانبخشي) عروقي  –نظير قلبي ( افزايش بيماريهاي غير واگير  .7

 ساله و چشم انداز بر توسعه انسان محور 5تاكيد برنامه هاي  .8

 وجود نگرش عدالت مدار در سياست هاي بهداشتي درماني .9
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 ري و كاربرد آن در طب توانبخشيپيشرفت روز افزون فن آو .10

 افزايش عالقه مندي فراگيران نخبه به حيطه طب توانبخشي .11

  نياز تخصصي رشته اي مختلف پزشكي به خدمات طب توانبخشي .12

 اـدهيتهد

نبود آگاهي كافي سياستگذاران و گروههاي پزشكي و عامه مردم نسبت به  توانايي هاي  خدمات طب  .1
  توانبخشي                                

  نامشخص بودن جايگاه طب فيزيكي و توانبخشي در ساختار بهداشتي و درماني كشور                                  .2
كيفيت زندگي در برنامه ريزي بهداشتي كشورباالخص در ارتباط با بيماران و  عدم توجه كافي به مفهوم  .3

  معلولين                                                          
تداخل و مداخله رشته هاي مختلف پزشكي و پيرا پزشكي در حيطه هاي حرفه اي طب فيزيكي و   .4

  توانبخشي
غير واقعي بودن تعرفه خدمات طب فيزيكي و توانبخشي و عدم پوشش مناسب بيمه اي بسياري از اين  .5

 خدمات               

  عدم وجود برنامه آموزشي مصوب طب فيزيكي و توانبخشي جهت دانشجويان پزشكي و پيرا پزشكي .6
مددجويان از متخصصان طب  عدم استفاده بهينه مراكز و سازمان هاي ارائه دهنده خدمات توانبخشي به .7

  فيزيكي و توانبخشي
 افزايش نا متنا سب دانشجويان گروههاي پيراپزشكي نسبت به پزشكان متخصص طب فيزيكي و توانبخشي  .8

 
  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجنپفصل 

 تاداهنشيپ
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روش عملياتي  اهداف كمي با استفاده از ها وتبديل راهبردها به سنجه
 نمودن راهبردها

و  يزيكيگروه طب ف(ياري دست يآموزش در مراكز آموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استراتژ
 )يبهشت يدشه يدانشگاه علوم پزشك يتوانبخش

       سال  يدر ط يتخصص ينامهسواالت دانشنامه و گواه يطراح .1

        يدخاص هر كدام از اسات يو بخشها ينعناو يينتع .2

        OSCEمقدمات امتحان  يهته .3

 )يزيكيطب فانجمن (ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكتژهدف استرا

و  روانشناسي ارشدارتوپدي،كاردرماني،فيزيوتراپي، كارشناسانتشكيل و تكميل تيم توانبخشي متشكل از . 1
       كارشناس گفتار درماني

       آماده سازي فضاي مناسب جهت توسعه بخش و واحدهاي مربوطه. 2

    و پاي ديابتي  spasticityدرمانگاه  و راه اندازي واحدهاي ارتوپدي فني،گفتاردرماني،طب سوزني . 3
     راه اندازي مركز تحقيقات طب فيزيكي و توانبخشي. 4

       تجهيز نمودن كتابخانه در بخش طب فيزيكي و توانبخشي. 5

       تجهيز نمودن سالن كنفرانس بخش به كليه وسايل سمعي و بصري. 6

 BAEP, VEP, SSEP,SFEMG,Magnetic Stimمجهز به EMGاضافه نمودن يك دستگاه . 7

       )MLS يزرجمله ل از(توسعه واحد فيزيوتراپي و تجهيز نمودن آن با وسايل جديد. 8

 توسعه واحد كاردرماني و تجهيزشدن آن. 9

 CP،Strokeريوي،-اقدام در جهت راه اندازي واحد توانبخشي قلبي .10

 )جهت افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي(استخدام و بكارگيري اعضاي هيئت علمي جديد .11

    راه اندازي واحد توانبخشي استئو پوروز .12

و  يزيكيگروه طب ف(  ياريدست يآموزش در مراكز آموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استراتژ
 )دانشگاه ارتش يتوانبخش

  يانهو سال يانهكنگره ماه يبرگزار .1
    رشته  يمجله علم يراه انداز .2
  درد  يچند تخصص ينارسم يبرگزار .3
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دانشگاه   يو توانبخش يزيكيگروه طب ف(ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكتژهدف استرا
 )اصفهان

 راه اندازي گروه طب فيزيكي وتوانبخشي و جذب دستيار .1

 و جامعه مسئولين پزشكي، تالش در جهت ارتقاء و افزايش آگاهي و سطح علمي گروه. 2

       معرفي توانمنديهاي علمي و تخصصي رشته . 3

  يموزشي دانشجويان پزشككوريكولوم آ در"مباني طب فيزيكي وتوانبخشي"واحد درسي بعنوان 2 گنجاندن. 4
    )رشته هاي مرتبط(  PM & R بخش چرخش دستياران ساير تخصص هاي پزشكي در  گنجاندن. 5
       ايجاد ارتباط علمي بين ساير گروههاي تخصصي دانشكده و دانشگاه. 6

     )ع(رولوژي در بيمارستان الزهراوبا همكاري گروه ن Stroke care unitاندازي بخش  راه. 7

در بيمارستان كاشاني با تجهيزات كافي  تخت 10و )ع(تخت بستري در بيمارستان الزهرا 10حداقل  تخصيص. 8
 PM & Rوالزم در تكنيك هاي 

 مغزي و نخاعي ضايعات،ميوپاتي، CPراه اندازي كلينيك هاي تخصصي توانبخشي در حيطه بيماران .  9

 وكاشاني)ع(الزهرا پزشكي ارتقاء آزمايشگاه تخصصي تشخيص الكترودياگنوز در مراكز10

 در جهت ارتقاء پژوهش تالش. 11

 PM & Rبا مرتبط بانك اطالعاتي اپيدميولوژيك در زمينه بيماريهاي شايع ايجاد. 12

 در بيماريهاي موسكولو اسكلتالسازي براي راه اندازي مركز تحقيقاتي توانبخشي  زمينه. 13

 زمينه سازي براي راه اندازي مركز تحقيقاتي توانبخشي در بيماريهاي موسكولو اسكلتال. 14

       مقاالت تحقيقي در نشريات معتبرداخلي و خارجي نشر. 15

  پايگاه اصلي رشته بعنوان )ع(در بيمارستان الزهرا  PM & Rاندازي و تجهيز بخش  راه. 16
  مركز دوم آموزشي درماني رشته بعنوان در بيمارستان كاشاني  PM & Rاندازي و تجهيز بخش  راه. 17
 يو كاشان)ع(در مراكز پزشكي الزهرا PM & Rتوسعه درمانگاههاي  . 18

      )Gait analysis, Foot scanالكترودياگنوز،( تجهيزات تشخيصي و درماني خريد. 19

دانشگاه  يو توانبخش يزيكيگروه طب ف(ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استرا تژ
 )....ا يهبق

       ياريبرنامه اموزش دست يبتصو. 1

        يدجد يعلم يئته يريبكارگ. 2

       ييو سرپا يگسترش خدمات بستر. 3

       يقلب يتوانبخش يستمس يراه انداز. 4
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دانشگاه  يو توانبخش يزيكيروه طب فگ(ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا: يكهدف استرا تژ
 )يزتبر

نقشه  يهو ته ينهكه بعد از براورد هز) ع(رضا  يمارستانب يتدر سا يزيكيارائه خدمات طب ف يمركز عال يطراح. 1
       يگيردصورت م يتوسعه اقدامات بعد يها

 يتراپ اكسيژن –حركت  يزدستگاه آنال.  يباشدم يلبخش مذكور كه به شرح ذ يلتكم يالزم برا يزاتتجه يهته. 2
       ...و  IOMEMGو دستگاه  EMG دستگاههاي – ينتيككا ايزو – يكبار يپرها

        يناس يمارستانو اسپورت در ب يروماتولوژ يمركز توانبخش يراه انداز. 3

ممتحنه دانشنامه  يئته( ياريدست يآموزش در مراكز آموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استراتژ
 )يتخصص

 سال  يدر ط يتخصص ينامهسواالت دانشنامه و گواه يطراح .1

  يدخاص هر كدام از اسات يو بخشها ينعناو يينتع .2

  OSCE مقدمات امتحان يهته .3

دانشگاه   يو توانبخش يزيكيگروه طب ف(ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استرا تژ
 )يرازش

       دستگاه هاي الكتروميوگرافيتهيه . 1

       تهيه وسائل مورد نياز بخشهاي فيزيوتراپي. 2

       تعمير كتابخانه بخش پزشكي فيزيكي و توانبخشي. 3

       ايجاد سايت اينترنتي انگليسي و فارسي بخش مربوطه. 4

       طراحي ايجاد مركز عالي ارائه خدمات طب توانبخشي و نيز نقشه مربوطه. 5

       مركز توانبخشي قلبي در دانشگاه و نيز تجهيز مكان مربوطهايجاد  . 6

  )به دانشگاه وابستهمراكز فيزيوتراپي و كار درماني و گفتار درماني (تجهيز موارد كمبود . 7
       استخدام كمبود هيئت علمي مربوطه. 8 

 )يمتحنه دانشنامه تخصص يئته(ياري مراكز دست يآموزش يتو كم يفيتك يشافزا :يكهدف استرا تژ

       بكارگيري هيئت علمي جديد. 1

       )ع(فعال نمودن مركز پزشكي امام حسين . 2

       تهيه امكانات و تجهيزات پزشكي. 3

       برگزاري كنفرانس درد از ديدگاه طب فيزيكي. 4

       شهدا يمركزپزشك در بورد تخصصي OSCEتهيه مقدمات برگزاري امتحان . 5
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  پيوست ها
  پروتكل مصاحبه عميق: 1پيوست 

ه تمامي لوازم مورد نيازمانند لوازم تحرير، ضبط صوت و غيره آماده شود و صحت قبل از حضور در جلس
  كاركرد ضبط صوت چك شود

  در حين حضور در جلسه

  ان خود را معرفي نمايند/مصاحبه گر -1

تعيين تهديدها و فرصتهاي مواجه رشته راديولوژي  -1هدف از اين مصاحبه  ": هدف از مصاحبه بيان گردد  -2
دهان فك و صورت با توجه به روند آتي تحوالت تكنولوژي و فن آوري، محيط زيست، اقتصاد، سياست و 

يافتن  -2در ايران  توانبخشيطب فيزيكي و به عنوان بخشي از ملزومات ارزيابي كيفي رشته .تحوالت اجتماعي
  افراد مناسب جهت بحث گروهي متمركز و دلفي

 رضايت شفاهي از مصاحبه شونده گرفته شود و موارد محرمانه بودن اطالعات ذكر شود -3

  )دقيقه براي هر سوال 15دقيقه،  90( زمان تقريبي مصاحبه به اطالع مصاحبه شونده برسد  -4

ابتدا تمام نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال . در پرسشنامه پرسيده شود سواالت به ترتيب طرح شده  -5
مطرح شود، چنانچه تمام نكات مورد نياز در پاسخ موجود نباشد، مصاحبه گر به نكات مورد نظر اشاره نمايد تا 

  نظر مصاحبه شونده در مورد همه نكات معلوم شود

  اشت نيز بر داشته شودتمام مصاحبه بايد ركورد صوتي شود و يادد -6

  پس از پايان مصاحبه از مصاحبه شونده تشكر شود -7

  صوت ضبط شده و يادداشتها  در محل مصاحبه كنترل شود -8

  پس از مراجعت بالفاصله يادداشتها با  فايل صوتي چك شود و نكات استخراج شده و كدگزاري شود -9
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  راهنماي اجراي بحث گروهي متمركز: 2پيوست 

قبل از حضور در جلسه تمامي لوازم مورد نيازمانند لوازم تحرير، ضبط صوت و غيره آماده شود و صحت كاركرد 
  ضبط صوت چك شود

  در حين حضور در جلسه

  معرفي نمايند ان خود را/مصاحبه گر -1

تعيين تهديدها و فرصتهاي مواجه رشته راديولوژي  -1هدف از اين مصاحبه  ": هدف از مصاحبه بيان گردد  -2
دهان فك و صورت با توجه به روند آتي تحوالت تكنولوژي و فن آوري، محيط زيست، اقتصاد، سياست و 

  در ايران  طب فيزيكي و توانبخشيه به عنوان بخشي از ملزومات ارزيابي كيفي رشت.تحوالت اجتماعي

 رضايت شفاهي از مصاحبه شوندگان گرفته شود و موارد محرمانه بودن اطالعات ذكر شود -3

دقيقه تنفس در  15دقيقه براي هر سوال و  15دقيقه، 120( زمان تقريبي مصاحبه به اطالع مصاحبه شونده برسد  -4
  )بين

  را معرفي نمايند از شركت كنندگان خواسته شود كه خود -5

به شركت كنندگان توضيح داده شود كه خطاب افراد به تسهيلگر باشد و هر فرد آزاد است در كمال راحتي  -6
  نظرات خود را بدون هرگونه ارزيابي و يا قضاوت  بيان كند و از جدل كالمي احتراز شود

نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال ابتدا تمام . سواالت به ترتيب طرح شده در پرسشنامه پرسيده شود  -7
مطرح شود، چنانچه تمام نكات مورد نياز در پاسخ موجود نباشد، مصاحبه گر به نكات مورد نظر اشاره نمايد تا نظر 

  مصاحبه شونده در مورد همه نكات معلوم شود

  تمام مصاحبه بايد ركورد صوتي شود و يادداشت نيز بر داشته شود -8

  مصاحبه از مصاحبه شوندگان تشكر شودپس از پايان  -9

  صوت ضبط شده و يادداشتها  در محل مصاحبه كنترل شود -10

  پس از مراجعت بالفاصله يادداشتها با  فايل صوتي چك شود و نكات استخراج شده و كدگزاري شود -11
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  نكات مورد توجه براي تسهيل گر بحث

  از خارج شدن بحث از موضوع اجتناب شود -1

  ز ايجاد بحثهاي دو طرفه و جدل در بين افراد به شدت احتراز شودا -2 

  اجازه داوري و قضاوت نسبت به نظر هيچ فردي با عباراتي نظير من با نظر ايشان موافق و يا مخالفم داده نشود -3 

رج از در طرح سواالت چنانچه به دليل  ابهام در فهم مطلب، سكوت بر جمع حكمفرما شد و يا توضيحاتي خا -4
  .استفاده نمود ييحوزه روند داده شد، مي توان از ارائه مثالها
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Abstract 

Auditing of Physical medicine & Rehabilitation science in Iran.  

The Comprehensive scientific map of the country is the one that requires proper 
recognition of the knowledge capabilities, identification of the current situation and needs 
of the country. Therefore assessment of various sciences has been delegated as a separate 
agenda in the tasks of scientific vice president and is held to the scientific and medical 
communities of the country. 
 Physical medicine and Rehabilitation is a branch of medicine that aims to enhance and 
restore functional ability and quality of life to those with physical impairments or 
disabilities. Audits of development of Physical medicine and Rehabilitation include 
identification of the situation of this field in Iran and determining the status of Iran in 
comparison with regional and international countries.  For the purpose of quantitative 
evaluation of Physical medicine and Rehabilitation in Iran, data was collected from all 
the related centers and professors and also scientometric investigation was performed by 
using Scopus and PubMed databases. 
Also in this audit, the internal weaknesses and strengths and external threats and 
opportunities are identified in order to acquire a proper vision and determine the 
landscape image of this field. In order To evaluate the qualitative assessment of 
professors and experts opinions in Tehran in various subject areas including technology, 
social change, economic, political and environmental trends, data were collected through 
in-depth interviews, focus Group Discussions and the views of professors in other centers 
data was collected through Delphi techniques. All information and opinions were 
published without mentioning the names.  
This audit has been developed by the group of prominent researchers in this field, 
executive managers and decision makers with the cooperation of Farzan Institute of 
Science, Research and Technology. 
 


