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تعالی
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

آمایش سرزمینی

تاریخ برگزاری جلسه1091/9/1 :

محل برگزاری جلسه :دفتر EDC

ساعت شروع جلسه13-11 :

دبیر جلسه :خانم دکتر غنچه راهب

دستور جلسه :
 .1بررسی وضعیت موجود دانشگاه علوم بهزیستی در بسته آمایش و
 .2بررسی اقدامات الزم جهت تعداد نیروی انسانی الزم جهت توسعه آموزش علوم توانبخشی
 .2شرح جلسه
جلسه با نام و یاد خدا و با حضور خانم دکتر فروزان شکوه (رئیس  )EDCخانم دکتر غنچه راهب (مسئول بسته آمایش سرزمینی) و خانم دکتر هما
رضایی (مسئول بسته های عمومی تحول آموزش سالمت) آغاز شد و سپس ریاست  ،EDCنقش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در هر  4محور
ذکر شده در آمایش سرزمینی را بیان نمودند .در خصوص محور یک (ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سزمینی) محوریت توانبخشی در
ماموریتهای مشترک مورد بحث قرار گرفت و به ماموریت ویژه دانشگاه (توسعه علوم توانبخشی) و اهمیت دستیابی به اهداف ماموریت ویژه اشاره شد.
در خصوص محور دوم (گسترش محیطی آموزش توانبخشی) ضمن تقدیر از اقداماتی که تاکنون در این محور انجام گرفته است ،به لزوم تعیین سند
گسترش محیطی برای کل کشور پرداخته شد و لزوم اجرای گامهای مشخص به شرح ذیل مطرح شد:
 .1برگزاری جلسه با اعضای برد تخصصی ،انجمنهای علمی و دپارتمانهای تخصصی رشتههای علوم توانبخشی به صورت جداگانه
 .2تعیین رابطین در استانهای مختلف کشور
 .3ارتباط با دانشگاههای علوم پزشکی هر استان به عنوان نقطه اتصال
 .4نیازسنجی رشتهها و مهارتهای مورد نیاز در استانهای مختلف
 .5اتخاذ تدابیری جهت تربیت و آموزش نیروهای متخصص در قالب دانشگاههای خصوصی یا مجتمع آموزش سالمت (دورههای مهارتی و
حرفهای)
 .6اتخاذ تدابیری جهت اعزام نیروهای متخصص و اعضای هیات علمی یا برگزاری دورههای تخصصی برای اعضای هیات علمی موجود در استانها
 .7اتخاذ تدابیری جهت نظارت بر آموزش نیروهای تخصصی یا دورههای مهارتی
 .8در صورت لزوم ،عقد قرارداد دانشگاه علوم توانبخشی با مراکز تخصصی آموزش دهنده در استانها
در خصوص محورسوم ( طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش علوم توانبخشی) نیز آیین نامه های مراکز آموزش عالی خصوصی و
مجتمع آموزش سالمت طرح شد .در خصوص محور چهارم (اجرتی نظام اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه
ای) نیز خودارزیابی  66در دستور کار قرار گرفت.
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مصوبات
مقرر شد نخستین جلسه با حضور اعضای برد مددکاری ،انجمن مددکاری و گروه آموزشی
مددکاری برگزار گردد.
مقرر شد برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات در پنج گروه توانبخشی دانشگاه با حضور برد
تخصصی و انجمن هر رشته در دستور کار قرار بگیرد.
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