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  :تهيه و تنظيم
  پزشكيدنداناداره آموزش دانشكده 

  

  :مقدمه -١ 
  

فرآيند توسعه شامل سياستگذاري ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه ها است و برنامـه ريـزي ، خـود    

فرآيندي پويا و دائمي است كه ارتقاء و اعتالي آن منوط به امكان دستيابي بـه مبـاني نظـري و    

ي استراتژيك از يكسو و تعيـين نقـاط قـوت و ضـعف نتـايج و يافتـه هـاي مطالعـاتي ،         سياستها

طراحي ، مهندسي و دستاوردهاي اجرايي از سوي ديگـر اسـت لـيكن تحقـق ايـن امـر مسـتلزم        

از آن جمله سنجش دقيق روندها و فرآيندهاي پيمـوده شـده     فراهم نمودن ، زمينه هاي الزم و

اطالعات مرتبط با قلمرو مورد بحث ، تدوين و سنجش شاخصها  از طريق گردآوري داده ها و

، پايش و ارزيابي كليه اقدامات ، از اولين مراحل انجام مطالعـات ، طراحـي ، تصـميم سـازي ،     

سياستگذاري و به طور كلي برنامه ريزي مشاركتي تـا رديـابي مراحـل اجرايـي و حتـي بعـد از       

 .اجرا مي باشد

  

    

یک  را وزش   ا ه آ ی  دا زش دا   د

ی اراک   ش وم  ه ع   دا



 ٢

  :چشم انداز 

و نيروهـاي متخصـص    اهان و دندانخط اول بهداشت  برآنيم در حيطه آموزش نيروهاي ما    

و تامين كننـده سـالمت جامعـه بـا تربيـت كـادر علمـي مجـرب و ارتقـاء مهارتهـاي حرفـه اي            

معتبـر   كده دندانپزشـكي دانشـ پـانزده  و شكوفايي استعدادهاي درخشـان، درجمـع   دندانپزشكي 

   .ايران باشيم 

  : رسالت 

ايجـاد شــرايط   پزشـكي دانشـگاه علــوم پزشـكي اراك   دندانمجموعـه دانشــكده   اموريـت م    

علـوم دندانپزشـكي و   دانـش، مهـارت و ارزشـهاي حرفـه اي در حيطـه      آمـوزش  مطلوب براي 

ما سعي خواهيم نمود، با توانمند سازي نيروهاي انساني ، افـزايش  . است  بهداشت دهان ودندان

اسـتفاده بهينـه از منـابع و تجهيـزات و تحـول در برنامـه هـاي         انگيزه در مدرسـين و فراگيـران ،  

 . آموزشي به رسالت فوق دست يابيم 

  :ارزش ها 

 پژوهش و دانش هاي عرصه تمامي بر توحيدي بينش حاكميت - ١

 يافته توسعه اسالمي دانشكده يك از الگويي ايجاد -٢

 اي عهجام تحقق خدمت در كه متدين استاداني و پژوهشگران آموختگان، دانش تربيت-٣

 امن و سالم تالشگر، اجتماعي، انضباط داراي آينده، به اميدوار محور، عدالت مدار، فضيلت

 باشند

 فناوري و علم نهادهاي در اخالقي فضايل و معنوي هاي ارزش تقويت -٤

 عمومي رفاه و اجتماعي و فردي سالمت حداكثر به رسيدن براي زمينه ايجاد -٥

 دانشكده علمي هاي سرمايه مثابه به اساتيد منزلت تكريم و خبگانن به احترام -٦

 نوآوري و خالقيت تكاملي، انديشه خودباوري، فرهنگ گسترش -٧



 ٣

 از صرف تقليد از پرهيز و جهاني دانش با هوشمندانه تعامل با همراه دانش سازي بومي -٨

 غيرخودي هاي فرهنگ

 دانش مرزهاي توسعه در فردي هاي تالش بر جمعي هاي فعاليت ترجيح -٩

  معنوي مالكيت حفظ با همراه علم زكات اداي و دانش نشر -١٠

  

  :مشكالت استراتژيك دانشكده دندانپزشكي 
  

Pدندانپزشكي  چارت تشكيالتي دانشكده فقدان: ١  

  ١٣٩٧تالش در جهت دريافت جارت تشكيالتي دانشكده تا پايان سال -١

  يروي انساني در دانشكدهبرآورد حجم كار و توزيع متناسب ن -٢

  

Pعلوم پايه به دليل جدا شدن از اداره آموزش دانشكده دانشجويان اطالع رساني بهضعف در سيستم  :٢  

بين دانشجويان و اساتيد علوم پايه با اداره  SMSتالش در جهت برقراري ارتباط بيشتر از طريق سيستم -١

  آموزش دانشكده 

  ل برگزاري كالسهاي آموزشي علوم پايه وجود كارشناس آموزش رابط درمح -٢

   

Pبخصوص در گروههاي پاتولوژي ، جراحي ، پروتز ، راديولوژي هيأت علمي  انساني كمبود نيروي :٣  

  Kرايزني با مسئولين وزارتخانه قبل از تقسيم و اعالم تعهدات نيروهاي ضريب -١

  ماعالم نياز به دانش آموختگان رشته هاي تخصصي قبل از تقسي -٢

   

Pكمبود وسايل و تجهيزات الزم جهت راه اندازي بخشهاي باليني دانشكده  :٤  

  جمع آوري  اطالعات مالي از مسئولين وزرات خانه -١

  جمع آوري  اطالعات مالي از مسئولين دانشگاه  -٢



 ٤

  كاهش بوروكراسي اداري اصالح فرايند تهيه مواد و تجهيزات و -٣

  موزش مطلوب با حداقل مواد وتجهيزات ارايه آ مديريت و برنامه ريزي-٤

  

Pفقدان  :٥CSR )در كلينيك دندانپزشكي ) دستگاه استريل كننده  

بررسي و جمع آوري اطالعات از وجود وتعداداين دستگاه در ساير مركـز درمـاني اسـتان و در صـورت     -١

  عدم استفاده هماهنگي به منظور انتقال آن به كلينيك دندانپزشكي 

  براي خريداري دستگاه تهيه بودجه  ٢

  استفاده از كمكهاي مردمي و خيرين براي خريداري دستگاه -٣

   

Pو فقدان فضايي براي راه انـدازي سـلف سـرويس ،كتابخانـه و     مناسب آموزشي و اداري فضاي  كمبود :٦

  نمازخانه به علت افزايش ورود دانشجويان از علوم پايه به بالين

 اري براي دريافت مجوز ساخت هماهنگي با رئيس دانشگاه و شهرد -١

 استفاده از كمكهاي مردمي و خيرين براي ساخت و ايجاد فضاي الزم -٢

 نرهاي موقت از پيش ساخته شده استفاده از كانتي-٣

Pاعضاي هيات علمي  خارج از كشوربرايمحدوديت در ارائه تسهيالت رفاهي : ٧  

  الي درخصوص تامين بودجه رايزني با مسئولين وزارتخانه وجمع آموري اطالعات م-١

  برقراري ارتباط با مسئولين ساير دانشگاهها-٢


