اهذاف و استراتژی های گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهسیستی و توانبخشی
الف) ضَسای اسصیبثی دسًٍی گشٍُ آهَصضی گفتبسدسهبًی استشاتژی ّبی آهَصضی خَد سا

تذٍیي ًوَدًذ .

تذٍیي اّذاف دس سِ صهیٌِ ی پژٍّطی ،آهَصضی ٍ دسهبًی ثش اسبس ًتبیح اسصیبثی دسًٍی دس گشٍُ آهَصضی
گفتبسدسهبًی دس خذٍل ً 1طبى دادُ ضذُ استّ .ن چٌیي استشاتژیّبی گشٍُ ثشای سسیذى ثِ ایي اّذاف دس آى
روش گشدیذُ است.
جذول  1تذوین اهذاف و استراتژی های گروه آموزشی گفتاردرمانی بر اساس ارزیابی درونی
اهذاف
هذف های
پژوهشی و دانش
پژوهی

استراتژی ها

ایدبد ثستش پژٍّطی ثب تٌِ ّبی 
تحمیمی هختلف ٍ اّذاف وَتبُ 
هذت ٍ ثلٌذ هذت هطخع 

تَلیذ ٍ اًتطبسداًص

اخشای عشح پژٍّطی اٍلَیت ّبی تحمیمبتی
تذٍیي اٍلَیت ّبی پژٍّطی دست ون ثشای یه دٍسُ  5سبلِ
ایدبد ّستِ ّبی تحمیمبتی دس داخل گشٍُ آهَصضی



یىپبسچِ ضذى پبیبى ًبهِ ّبی داًطدَیی ٍ ّوسَ ضذى آى ثب اّذاف پژٍّطی گشٍُ



ضىل گیشی ٍ تَسؼِ ًطشیِ ػلوی -پژٍّطی گشٍُ گفتبسدسهبًی



اًدبم پژٍّص ّبی ثٌیبدیي ٍ وبسثشدی دس صهیٌِ آسیت ضٌبسی گفتبس ٍصثبى



ٌّدبس ًوَدى آصهًَْبی تطخیػی آسیت ضٌبسی گفتبس ٍص ثبى



تشخوِ ٍ تبلیف هٌبثغ آهَصضی دس صهیٌِ آسیت ضٌبسی  ،اسصیبثی ٍ دسهبى اًَاع اختالالت
گفتبس ٍصثبى


ثْجَد ثخطیذى ٍ ایدبد تحَل



دس صهیٌِ ی تذسیس ًظشی ٍ ػولی

اًدبم پژٍّص دس صهیٌِ ی سٍش اسصضیبثی ٍ آهَصش ثبلیٌی OSCE
اًدبم پژٍّص دس صهیٌِ ی سٍش ّبی هختلف تذسیس تَسظ اػضبی ّیئت ػلوی



هذف های
آموزشی

هذف های
عرضه خذمات

ثْجَد ٍ استمبء ویفیت ٍ تَسؼِ 
ی ثشًبهِ ّبی آهَصضی

تشسین چطن اًذاص آهَصضی -پژٍّطی -ثبلیٌی گشٍُ ثشای  5سبل آیٌذُ دس صم یٌِ ّش یه اص
اختالالت گفتبس ٍ صثبى



افضایص ًسجت ّیبت ػلوی ثِ داًطدَ



ووه ثِ ثبصًگشی دس ٍاحذّبی دٍسُ ّبی وبسضٌبسی  ،وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشی



تَسؼِ وتبثخبًِ گشٍُ ٍ خزة وبسضٌبس خْت تػذی اهَس وتبثخبًِ



ّوىبسی هستوش اػضبی گشٍُ ثب هشوض  EDCداًطگبُ ثشای تَاًوٌذسبصی ّیئت ػلوی

ثْجَد ٍ استمبی ویفیت خذهبت 
ثْذاضتی ٍ دسهبًی ٍ آهَصش 
خبهؼِ
وبسٍسصی هتٌبست ثب ًیبصّبی


تَسؼِ فضبّبی دسهبًی ٍ تدْیض آًْب
تخػػی وشدى هشاوض دسهبًی
افضایص سشاًِ اتبق ّبی دسهبًی
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تخصصی

دس سغح داًطگبُ



سبخت دستگبُ ٍ ًشم افضاسّبی اسصیبثی ٍ دسهبى



ایدبد سیستن یىپبسچِ ثجت اعالػبت هشثَط ثِ هشاخؼیي



حضَس اػضبی ّیئت ػلوی دس ولیٌیه ّب



ایدبد تین ّبی غشثبلگشی ثشای خزة ثیوبس



ثشگضاسی وبسگبّْبی آهَصش ثبلیٌی دس خْت استمبء ػولىشد سشپشستبى ثبلیٌی



تشٍیح ّوىبسی تیوی دس دسهبى

ب) پیشنهادات ارائه شذه ی گروه آموزشی گفتاردرمانی در سطح دانشگاه
 -1ثب تَخِ ثِ ثبثت ثَدى اػضبی ّیئت ػلوی پیطٌْبد هی ضَد تؼذاد داًطدَیبى ّش سِ همغغ وبسضٌبسی،
وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشادس ّش سبل ثش اسبس تَافك هؼبًٍت آهَصضی ثب گشٍُ گفتبسدسهبًی تؼییي گشدد ٍ ایي
تؼذاد سبالًِ افضایص ًیبثذ.
 -2پیطٌْبد هیضَد ًسجت ثِ دس اختیبس لشاس دادى فضبی فیضیىی خْت داًطدَیبى دوتشا اص خبًت داًطگبُ ثب
گشٍُ ّوىبسی ثؼول آیذ.
 -3پیطٌْبد هیضَد ًسجت ثِ دس اختیبس لشاس دادى اهىبًبتی ّوچَى وبهپیَتش ٍ  ...خْت داًطدَیبى دوتشا اص
خبًت داًطگبُ ثب گشٍُ ّوىبسی ثؼول آیذ.
 -4پیطٌْبد هیضَد وِ داًطگبُ تسْیالت الصم ٍ ثیطتشی دس خْت اًدبم عشحْبی پژٍّطی دسٍى گشٍّی
دس اختیبس گشٍُ لشاس دّذ.
 -5پیطٌِاد هی ضَد داًطگبُ توْیذات الصم سا دس خػَظ اػغبی پژٍّبًِ ثِ داًطدَیبى همغغ وبسضٌبسی
اسضذ ٍ دوتشا اًدبم دّذ تب داًطدَیبى ایي دٍ همغغ ثذٍى دغذغِ هبلی ٍ ثب حضَس ثیطتش دس داًطگبُ ثِ اهش
تحػیل ٍ پژٍّص اّتوبم ٍسصًذ.
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 -6پیطٌْبد هیضَد داًطگبُ دس خػَظ هالن پیطشفت ٍ افت تحػیل گشٍُ ،الذاهبت تطَیمی هٌبسجی سا
دس خػَظ گشٍ ّْبی وِ ٍاحذّبی ٍضؼیت هغلَة ّستٌذ ،تذاسن ثجیٌذ.
 -7پیطٌْبد هیضَد داًطگبُ ًسجت ثِ تْیِ هدوَػِ هذًٍی وِ هطتول ثش حمَلَ ٍظبیف داًطدَیبى ّش سِ
همغغ وبسضٌبسی ،وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشا الذام ًوبیذ ٍ آى سا ثِ ظٍست وتبثچِ دس اختیبس داًطدَ لشاس دادُ ٍ
ُ م ذًیي ایي اعالػبت ثغَس هجسَط دس سبیت داًطگبُ لشاس گیشد .
 -8پیطٌْبد هی ضَد داًطگبُ الذاهبت الصم سا دس خػَظ تدْیض وتبثخبًِ داًطگبُ اص ًظش وتبة ّبی ثِ سٍص
ٍ دستشسی ثِ هدالت الىتشًٍیه سا فشاّن ًوبیذ.
-9پیطٌْبد هیضَد اتسبػبت اسئِ خذهبت وتبثخبًِ ای افضایص یبثذ ( دس غَست اهىبى ّوبًٌذ داًطگبّْبی
هؼتجش دًیب  24سبػتِ ضَد)
 -10پیطٌْبد هی ضَد تب داًطگبُ ثِ گشٍُ خْت تْیِ ٍ تدْیض فضبی وتبثخبًِ گشٍُ اهىبًبت الصم سا فشاّن
ًوبیذ ٍ دس تخػیع ثَدخِ ثِ گشٍُ ثشای تْیِ ٍ تىثیش وتبثْبی م

ٍسد ًیبص ٍ تْیِ فبیل هتٌی اص وتبثْبی

الىتشًٍیىی هَخَد دس گشٍُ ووه ًوبیذ.
-11ثب تَخِ ثِ افضایص سبالًِ داًطدَیبى دس ّش سِ همغغ ٍ ثبثت هبًذى اهىبًبت ولیٌیىی گزضتِ پیطٌْبد
هیگشدد داًطگبُ دس غذد تْیِ فضبّبی ولیٌیىی خذیذی خْت گزساًذى ٍاحذّبی وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی
داًطدَیبى ثبضذ.
 -12پیطٌْبد هی گشدد داًطگبُ ثب تؼذادی اص ثیوبسستبًْب وِ داسای فیلذّبی تخػػی هشثَط ثِ گفتبسدسهبًی
ّستٌذ لشاس ّوىبسی اهضب ًوَدُ تب داًطدَیبى ثتَاًٌذ اص ایي فضبّب خْت گزساًذى ٍاحذّبی وبسٍسصی ٍ اًدبم
پژٍّطْبی دسسی خَد استفبدُ ًوبیٌذ.
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 -13داًطگبُ خْت تْیِ ٍسبیل ووه آهَصضی ٍ ًشم افضاسّبی آهَصضی -دسهبًی هَسد ًیبص ولیٌیه ّبی
گشٍُ گفتبسدسهبًی ثَدخِ الصم سا دس اختیبس گشٍُ گفتبسدسهبًی لشاس دادُ ٍ دس تْیِ ایي هَاسد ثب گشٍُ ّوىبسی
الصم سا غَست دّذ.
 -14گشٍُ دس تدْیض دستگبّْبی هَسد ًیبص آصهبیطگبُ گفتبدسهب ًی گشٍُ ثَدخِ الصم سا دس اختیبس گشٍُ لشاس
دّذ.
 -15ثب هطبسوت سبیش گشٍّْبی آهَصضی داًطگبُ ٍ سبصٍوبس هٌبست ٍ هتخػع ثشای هطبسوت داًطدَیبى
دس ثشًبهِسیضی دسسی گشٍّْب الذام ضَد.
 -16وبسگبُّبی آهَصضی سٍش ّبی ًَیي تذسیس ُة غَست دٍسُ ای خْت اػضبی ّیت ػلوی ٍ آهَصضی
گشٍّْب ثشگضاس گشدد.
 -17دس استخذام اػضبی ّیئت ػلوی تَخِ ٍ دلت الصم اتخبر گشدد تب افشادی وِ داسای غالحیت ػلوی
الصم ثَدُ ٍ اص ضیَُ ّبی تذسیس آگبّی داسًذ خضء هالوْبی اًتخبة ٍ استخذام اػضبی ّیئت ػلوی خذیذ
ثبضذ.
 -18اسصیبثیّبی دٍسُ ای اػضبی ّیئت ػلوی دس خػَظ ضیَُ تذسیس اًدبم پزیشد خػَغب دس ٌّگبم
تشفیغ پبیِ اسبتیذ ًوشُ ای خْت ایي هَسد لحبػ گشدد.
 -19تسشیغ دس استمبء ٍضؼیت اػضبی ّیئت ػلوی گشٍُ گفتبسدسهبًی
 -20تمَیت وویتِ استمبء ٍ استخذام اػضبء ّیئت ػلوی داًطگبُ
 -21ثشًبهِای خْت تبهیي ًیبصّبی آهَصضی ،پژٍّطی ٍ سفبّی اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ثػَست هذاٍم
ٍ هستوش
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 -22استخذام اػضبی ّیئت ػلوی خذیذ خْت افضایص ثبصدُ اهَصضی ٍ پضٍّطی گشٍُ گفتبسدسهبًی ٍ
ّودٌیي ووه ثِ وبّص سبػبت تذسیس اسبتیذ وًٌَی گشٍُ ٍ اهىبى هطبسوت آًْب دس فؼبلیتْبی پژٍّطی ٍ
ثبلیٌی
 -23فبیل وتبثچِ اّذاف آهَصضی ٍ پژٍّطی گشٍُ ّب دس ٍة سبیت داًطگبُ لشاس گیشد.
 -24دٍسُّبی آهَصضی ٍ ثبص آهَصی خْت هذیشاى گشٍُّب دس داًطگبُ ثشگضاس گشدد.
 -25ضیَُ ًظبست ثش ػولىشد هذیشاى گشٍّْبی آهَصضی تطشیح ٍ اثالؽ ضَد.
 -26تسْیالت الصم خْت استفبدُ اص دٍسُّبی فشغت هغبلؼبتی دس اختیبس اػضبی گشٍُ لشاس گیشد.
-27آییي ًبهِ داخلی گشٍُّب دس ٍة سبیت داًطگبُ لشاس گیشد.
 -28ایدبد تسْیالت الصم خْت اًؼمبد ًبهِ ّوىبسی گشٍُ ثب ثخص ّبی هشتجظ داًطگبُ اص سَی هؼبًٍت
آهَصضی.
 -29خزة اػضبی ّیت ػلوی استخذام ضذُ گشٍُ
 -30اهبوي دستشسی اسبتیذ ثِ  full textهمبالت خبسخی ٍ استفبدُ اص سبیت سبیش داًطگبّْب اص خولِ
داًطىذُ سٍاًطٌبسی ٍ ػلَم پضضىی تْشاى  ،هیسش ضَد.
 -31ثب تَخِ ثِ افضایص تؼذا د داًطدَیبى گشٍُ تَغیِ هی ضَد وِ فضبّبی آهَصضی هتٌبست ثب تؼذاد
داًطدَیبى افضایص یبثذ.
 -32داًطگبُ ثب ّوىبسی گشٍُ گفتبسدسهبىی وبسگبُ ّب ٍ ّوبیص ّبی ثبصآهَصی هذًٍی سا خْت فبسؽ
التحػیالى گشٍُ تشتیت دّذ.
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 -33داًطگبُ ثشای اداهِ استجبط ٍ ّوىبسی فبسؽ التحػیالى ثب داًطگبُ یه سبصٍ وبس ولی سا تذٍیي ٍ اػالم
ًوبیذ.

ج) پیشنهادات ارائه شذهی گروه آموزشی گفتاردرمانی در سطح وزارتخانه
 -1پیطٌْبد هی ضَد ٍصاستخبًِ هتجَع ،تٌبست تؼذاد داًطدَ ٍ اػضبی ّیئت ػلوی سا دس تخػیع داًطدَ
ثِ سضتِ هَسد ًظش سا داًطگبُ هذ ًظش لشاس دّذ.
 -2پیطٌْبد هیضَد خْت ایدبد ٍ یب افضایص ػاللوٌذی دس داًطدَیبى ثِ سضتِ ّبی تحػیلی گفتبسدسهبًی ،
سدی دس خػَظ سضتِ دس دفتشچِ ی آصهَى ثشًبهِ ّبیی ثب ّوىبسی ٍصاست
ػالٍُ ثش هؼشفی اخوبلی ٍ وبسة
ثْذاضت ٍ غذا ٍ سیوب ثب استفبدُ اص اسبتیذ هدشة سضتِ گفتبسدسهبًی خْت هؼشفی ایي سضتِ ثِ داًطدَیبى ٍ
آگبّی اص خذهبت ایي سضتِ ثشای افشاد خبهؼِ غَست گیشد.
 -3پیطٌْبد هیضَد ٍصاستخبًِ هتجَع ًسجت ثِ تخغیع پژٍّبًِ ثشای داًطدَیبى وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشا
تْویذات الصم سا ثیٌذیطذ تب داًطدَیبى ثذٍى دغذغِ هبلی ٍ حضَس ثیطتش دس داًطگبُ ثِ تحػیل ٍ وبس
پژٍّطی الذام ًوبیذ.
 -4ثِ ثَسد گفتبسدسهبًی ٍصاستخبًِ تَغیِ هی ضَد دس تدذیذ ًظش سش فػل دسٍس هغبثك ثب تحَالت ػلوی
سٍص الذام ًوبیذ.
 -5پیطٌْبد هیگشدد ًحَُ هطبسوت داًطدَیبى دس ثشًبهِ سیضی دسسی گشٍُ ّبی آهَصضی ٍ ضشٍست آى
هَسد ثشسسی لشاس گیشد.
ٍ -6احذ دسسی تحت ػٌَاى سٍش ّبی تذسیس ٍ ّوچٌیي ضیَُ ّبی ًَیي اسائِ هغبلت ثِ د سٍس همغغ
دوتشی اضبفِ گشدد.
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 -7ثِ داًطگبُّب دس خػَظ تجذیل ٍضؼیت استخذاهی ٍ استمبء ػلوی اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ّب
اختیبسات ثیطتشی اػغب ضَد تب ایي اهش ثب سشػت ثیطتشی اًدبم ضَد.
-8ثشای وبسگبُّبی آهَصش تخػع داًطگبُ ّب ٍ اػضبی ّیئت ػلوی ضشوت وٌٌذُ دس آًْب اهتیبص ّبی
ثبالتشی تخػیع یبثذ.
 -9ثِ ًیبصّبی آهَصضی ،پژٍّطی ٍ سفبّی اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ّب ٍ ًیض تبهیي ثَدخِ هٌبست دس
ایي خػَظ تَخِ ضَد.
 -10خْت استخذام اػضبی ّیئت ػلوی ثِ هٌظَس تَسؼِ پژٍّص ٍ ػلن دس داًطگبُ ّب ثَدخِ هٌست
تخػیع دادُ ضَد.
ً -11شم افضاسّبیی تْیِ ضَد وِ تحت ٍة ثَدُ تب اػضبی گشٍُ ّبی آهَصضی تبثغ ٍص

است خبًِ هتجَع

ثتَاًٌذ اّذاف ٍ سسبلت گشٍُ خَد سا دس آى دسج ًوبیٌذ  .ایي ًشم افضاس هی تَاًذ هطتول ثش لبثلیتْبی دیگش اص
خولِ تؼذاد اػضبی ّیئت ػلوی گشٍُ ،تخػع ٍ  ...ثبضذ.
 -12دس خػَظ ضیَُ خزة اػضبی ّیئت ػلوی تدذیذ ًظش غَست گیشد.
 -13ثذلیل ًیبص هجشم گشٍُ گفتبسد سهبًی ثِ خشیذاسی تستْبی هؼتجش دس صهیٌِ اسصیبثی اًَاع هختلف اختالالت
گفتبس ٍ صثبى ٍ ،صاست خبًِ هتجَع ثَدخِ ٍ توْیذات الصم خْت خشیذاسی ایي تستْب سا فشاّن ًوبیذ.
ٍ -14صاست خبًِ هتجَع خْت خشیذاسی تدْیضات الصم خْت آصهبیطگبُ گفتبس ٍ صثبى اص خولِ
داًطگبُ ُ هىبسی ًوبیذ .
ٍ -15صاست خبًِ هتجَع خْت ػمذ لشاسداد ثب هشاوض ثْذاضتی دسهبًی هٌبست ثشای گزساًذى دٍسُ ّبی
وبسٍسصی داًطدَیبى گفتبسدسهبًی ثب داًطگبُ ّوىبسی ًوبیذ.
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 ...ثب

ٍ -16صاست خبًِ هتجَع تَغیِ هی ضَد وِ دس عی یه ثشًبهِ هغبلؼبتی دس هَسد ٍضؼیت اضتغبل ثىبس ٍ
سضبیت ضغلی فبسؽ التحػیالى همغغ وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ گفتبسدسهبًی سا هَسد ثشسسی لشاس دادُ ٍ
هَاًغ اضتغبل آًْب سا هشتفغ ًوبیذ.
ٍ -17صاست خبًِ هتجَع ثب ّوىبسی داًطگبُ ثشًبهِ ّبیی سا خْت غشثبلگشی ٍ ضٌبسبیی صٍدٌّگبم ٍ ثبلغجغ
اى هذاخالت صٍدٌّگبم اختالالت گفتبس ٍ صثبى دس سشاسش وطَس الذام ًوبیذ.

د) چگونگی اجرای پیشنهادات و نظارت بر انجام آنها
ثشای اخشایی ًوَدى پیطٌْبد ّبی اسائِ ضذُ دس سغح گشٍُ آهَصضی گفتبسدسهبًی ،ثْتش است هَاسد هغشح
ضذُ دس وویتِّبی آهَصضی  ،پژٍّطی ٍ ثبلیٌی گشٍُ هغشح ضَد ٍ ساّىبسّبی اخشایی آى تٌظین ٍ پیگیشی ضَد.
داضتي ثشًبهِ ثلٌذ هذت ٍ وَتبُ هذت استشاتژیه وِ ثتَاًذ الَیت ّب ،وبستیّب ،لَتّب ٍ تبثلَی ولی فؼلی سا
تؼییي وشدُ ٍ دس عَل صهبى ثِ تذسیح هَسد تغییش لشاس دّذ  .اػضبی ّیئت ػلوی گشٍُ ثِ ػٌَاى خظ دٌّذگبى
اغلی هیتَاًٌذ ثب تَاًوٌذسبصی خَد ٍ گستشش داىش فٌی ،هفَْهی ٍ هذیشیتی خَد دس تؼییي خظ هطی ٍ
ساّىبسّبی استشاتژیه ًمص ػوذُ ای داضتِ ثبضٌذ.
ثشای اخشایی ًوَدى پیطٌْبد ّبی اسائِ ضذُ دس سغح داًطگبُ ،ثِ ًظش هی سسذ ثْتش است هَاسد هغشح ضذُ ثِ
هؼبًٍت ّبی ریشثظ هٌؼىس ضذُ ٍ ًوبیٌذُ ای اص گشٍُ خْت پیگیشی اهَس ٍ ا عالع اص ضیَُ ّبی اخشای
پیطٌْبدات دػَت ضَد  .استجبط گشٍُ ثب سغَح هختلف هذیشیتی داًطگبُ ٍ ًیض ثبصٍّبی اخشایی دس ول داًطگبُ
وِ صیشهدوَػِ ی هؼبًٍت ّب ٍ هشاوض هختلف ّستٌذ ساّىبس هْوی است وِ دس یىپبسچِ ضذُ اّذاف گشٍُ ثب
اّذاف ٍ سیبستْبی ولی ًظبم داًطگبُ هَثش خَاُ د ثَد ّ .ن چٌیي استجبط ثشلشاسوشدى ثب هشاوض تحمیمبتی ٍ ثبلیٌی
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ٍ عشاحی ٍ اخشای پژٍّص ّبی هطتشن داسای الَیت هی تَاًذ ثِ ثستش سبصی سسیذى ثِ اّذاف ػبلی تش آیٌذُ
ووه ًوبیذ.
ثشای اخشایی ضذى پیطٌْبدات اسائِ ضذُ دس سغح ٍصاست خبًِ ،الصم است هغبلت دس سغح هؼبًٍت ّبی
ریسثظ داًطگبُ ثِ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی هٌؼىس ضَد
پیطٌْبدی گشٍُ ثِ ٍصاست خبًِ خبسج اص حیغِ ٍظبیف گشٍُ هی ثبضذ.
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 .ثذیْی است پیگیشی هَاسد

