
 به نام خدا

 :رسالت و اهداف

 :پایهي هاارد ستاندا

 نپزشکی باید:انده دنشکددا

 زشموآناظر بر رات مقرب، مصوي عایت برنامه هارضمن ، نپزشکی عمومیاندد زشمورد آمود را در خواف هدو اسالت : ر 1-1 

 .نماید ينگرزبار یکبال سا 5قل هر احد وین وتدن، ینفعاان و ذصاحب نظرران، کارنداست دکسبنظر و  نپزشکیاندد

 :یر باشدارد زموه برگیرنددرباید ، نپزشکیانده دنشکددانپزشکی عمومیهر انددوره د افهدو اسالت ربیانیه : 2-1

 دورهحاکم بر ي شهاارز-

 شیزموآبرنامه ن کالاف هدا-

 نموختگاآنش ي داناییهااتوو نقشها -

 افهداین ابه  ستیابیاي دصلی بري افعالیتها-

 

 :نشانگرها

ي ناییهااتوو نقش  ،حاکمي شهاارزنپزشکی عمومی( شامل بر اندزش دوره دمورد آموه در نشکدداین وسالت تددن رمشخص بو 1-1

 ( میالزان )موختگاآنش دا

 وزارتنپزشکی اندزش دموآناظر بر  راتمقرب ومصوي مطابق با برنامه هاه نشکددر دانپزشکی عمومی انداف دوره دهدد اجوو 2-1

 می(الز)ا افهداین استیابی به دصلی جهت ي افعالیت هاو پزشکی زش مون و آما، درشتابهد

 می(الز)اه نشکدت دائه خدماواراهش وپژزش ، موي آهازه به تفکیک حواف هدد اجوو 3-1

 می(الز)ا هنشکداف داهدو اسالت رین وتده در نشکدداشد ان ارکت مدیررمشا4-1

 می(الز)اه نشکداف داهداین وتدن در کنارکان و نشجویا، داهیئت علمی عضاامنتخب ي ههاوکت گررمشا 5-1

 می(الز)ا ریکبال سا 5قل هر احده نشکداف داهدو اسالت ي رنگرزبر بادال تی امستندد جوو 6-1

 می(الز)اه نشکداف داهدو اسالتها از رشد ن ارکنارکاو عضا هیئت علمی اگاهی آ 7-1

 

 :کیفیتء تقاي ارهااردستاندا

 جهانی باشد. ومنطقه ر، نپزشکی کشواندزش دموو آسالمت ديهبرد راسنااخرین ي آستاه در راین شدوسالت تدرست ابهتر 1 -3

ره شارد انیز مو عمومیسالمتزش مون و آنپزشکاانداوم دمدزش موي آهاي از راه دور و دوره هازش مو؛ آین سنددر است ابهتر 4-1

 .دگیرار قر

ه جایگاو نقش ؛ هشوپژدرکت رچگونگیمشاو نقش ؛ سالمتم به نظاه نشکدداجتماعی اپاسخگویی  ین بیانیه شاملاست ابهتر 5-1

 .باشدنموختگاآنش ري وداکشووبین بخشی ي کت هارمشا،علمیي نجمن هااجامعه نیز باشد(.ه در نشکددا

، ساتیدا، نکنارکا، ئیسرشامل ( Stake holders) رانکارنداستدکت کلیه رمشا باه و یدگاس دسااین بیانیه بر ، استابهتر  6-1

 .ددین گرومرتبط تد مسئولینن و نشجویادا

  



 شوند می ارائه استاندارد مصادیق و مفهوم بهتر درک براي راهنمایی عنوان به استاندارد، هر ذیل نشانگرهاي

 .کند استفاده خودارزیابی هاي سنجه عنوان به نشانگرها این از برخی از مورد حسب تواند می دانشکده

 

 

 (مورد حسب مرتبط نشانگرهاي به ارجاع با ضعف، و قوت نقاط شامل: )موجود وضعیت تحلیل و توصیف .۱ 

 

 قوت نقاط

 

 :ضعف نقاط 

 

 آموزشی برنامه حوزه.۱-۱

 :پایه هاي استاندارد .۱-۱-۱

 

 نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

 1 )الزامی(تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب  

 2 تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعالم شده وزارت متبوع 

 3  مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخشهاي آموزشی مشخص وجود شرح وظایف 

وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگیها، توانمندیها و  

 رفتارهاي موردانتظار در دانش آموختگان 
4 

 5 وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش هاي بالینی )الزامی( 

 6 (وجود برنامه پیش بالینی )الزامی 

 7 )الزامی(پایش اجراي برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی  

 8 طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی )الزامی(  

معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان )شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه  

 یکسان در سطح موسسهارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم 
9 

 Home Page برنامه هاي درسی و فرمهاي معرفی درس )سیالبس( از قابل دسترس بودن 

  )الزامی(  دانشکده
10 

 11 )الزامی(وجود طرح درس به تفکیک واحد هاي نظري، کارگاهی و عملی  

ویژگیها، توانمندیها و  وجود اجراي برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه اي که بیانگر 

دهان و دندان )به جامعه، خانواده  رفتارهاي ارتقاء سالمت، پیشگیري، تشخیص و درمان بیماریهاي

 آموختگان باشد. )الزامی( و فرد در راستاي تحقق عدالت در سالمت دانش

12 

 13 )الزامی(بالینی  وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم 

 14  بالینی )الزامی( جود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی براي یادگیري دورهو 

وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوري اطالعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه،  

 )الزامی(دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سالمت 
15 



پژوهش در علوم  مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها ووجود برنامه  

 دندانپزشکی )الزامی(
16 

ارزشیابی برنامه  ونهادي با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا  وجود کمیته یا  

 (عمومی جهت برنامه دکتراي عمومی )الزامی دندانپزشکی
17 

 

 

 مسئولیت اي، حرفه اخالق موازین و کشوري مقررات اسالمی، - الهی اصول به تعهد و اعتقاد شامل توانمندیهاي و ویژگیها ینا* 

 روانی، جسمی، ابعاد مجموعه مراعات اي، حرفه وظیفه و اصلی هدف عنوان به افراد و جامعه دندان و دهان سالمت قبال در پذیري

 سالمت خدمات ارایه در گروهی ،همکاري علمی شواهد و مبانی به توجه با اي حرفه وظیفه انجام در افراد سالمت معنوي و اجتماعی

 دندان و دهان سالمت خدمات کامل و گسترده طیف ارایه ، سالمت نظام مختلف هاي عرصه در خدمات این رهبري و دندان و دهان

 سالمت نظام و جامعه منابع محدودیتهاي و اولویتها الزامات، رعایت ،(سالمت در عدالت تحقق راستاي در فرد و خانواده جامعه، به)

 تجارب تبادل و جامعه افراد آحاد به آموزش مراقبت، تحت افراد فرهنگی و اجتماعی خانوادگی، فردي، شرایط گرفتن نظر در و

 به گرایش و سالمت گسترش راههاي ارایه براي تالش ، جامعه در سالمت ارتقاء منظور به سالمت خدمات ارایه روشهاي به مربوط

 ارتقاء و خودآموزي پژوهش، مهارت و نگرش بحران؛ مدیریت و مترقبه غیر حوادث و پزشکی فوریتهاي با آشنایی سالمت؛ در عدالت

 باشد می اي حرفه مستمر

 

 کیفیت ارتقاء استانداردهاي ۱-۱-2 

 :نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

 1 (ترجیحی) برنامه جهت دندانپزشکی آموزش نوین هاي استراتژي توسعه اجراي و وجود 

 و مسئله حل نقادانه، تفکر هاي مهارت توسعه و ارتقا براي اي برنامه ارزشیابی و اجرا و وجود 

 )ترجیحی(شواهد بر مبتنی گیري تصمیم

2 

 براساس بالینی درسی برنامه در حضور براي مناسب بیمار تعداد تامین جهت اي برنامه وجود 

 )ترجیحی(دانشجویان براي آموزشی سرفصل

3 

  محوري درسی برنامه با (Non-Core) محوري غیر درسی برنامه بودن ستا را هم تنظیم 

(Core ))ترجیحی( 

4 

 از خاص گروهاي با ، ارتباطی مهارتهاي مناسب بکارگیري جهت درسی برنامه در فرایندي وجود 

 ( ترجیحی) فرهنگی و اجتماعی سالمتی، نظر

5 

 6 (ترجیحی)درسی برنامه اثربخشی و کارایی بررسی مند نظام فرایند یک وجود 

 7 )ترجیحی(روزآمد آموزشی کمک هاي رسانه از استفاده و تهیه رشد به رو روند 

 در همکاران تدریس نقد و مشاهده براي آموزشی گروههاي بین در توافق مورد سیستم وجود 

 )ترجیحی( گروه هر

8 

 

  



  علمی هیئت حوزه 2-۱

 :پایه استانداردهاي ۱-2-۱    

  ها نشانگر -

 

 

 کیفیت ارتقاء استانداردهاي ۱-2-2 

 ها نشانگر -

 ردیف عنوان وضعیت

  

 بر علمی هیات اعضاء جذب برنامه اجراي و بینی پیش بودن شواهد بر مبتنی و بودن روشن 

 رشته هر به نیاز میزان انداز چشم ؛ بهداشت وزارت هاي سیاست و اي منطقه نیازهاي اساس

 (ترجیحی) دانشکده امکانات هاي محدودیت و دانشکده

1 

  

 و گویش به مربوط مسائل داشتن نظر مد جهت در علمی هیئت جذب زمان در اي برنامه وجود

 ( ترجیحی) لزوم صورت در فرهنگی مسائل و جنسیت ، قومیت
2 

  

 آنها معیشتی رفاه تامین راه از علمی هیئت اعضا نمودن وقت تمام جهت اي برنامه تبیین

 ( ترجیحی)
3 

 ردیف عنوان وضعیت

  

 هاي عضاي هیأت علمی متناسب با نقشمشخص بودن و اعالم عمومی برنامه کار هفتگی ا

آموزشی، پژوهشی، اخالق حرفه اي، نظریه پردازي علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه اي، تصدي 

 مسئولیتهاي مدیریتی و اجرائی )الزامی( 

1 

  

مشخص بودن وظائف اعضا هیئت علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی 

 )الزامی(
2 

  

مشخص بودن و اعالم نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی 

 )الزامی(عمومی اعضاء هیعت علمی 
3 

  

براي ایفاي نقش  نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضاء هیئت علمی واجد صالحیت هاي الزم

 )الزامی(هاي ضروري در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی 
4 

  

برحسب سرانه ) جود عضو هیات علمی واجد صالحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکدهو

فراگیران، تدریس  دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع

 )الزامی(عملی و نظري، حجم فعالیت پژوهشی و ...( 

5 

 6 )الزامی( ت علمیوجود سیستم نظارت بر اجراي برنامه اعالم شده اعضاي هیأ  

  

درجه سالیانه هیئت علمی بر اساس شاخصهاي معین و فرایند مشخص  360انجام ارزشیابی 

 )الزامی(توسط فراگیران و مسئوالن با توجه به وظایف تعیین شده 
7 

 8 )الزامی(ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید   

  

ارزشیابی عضو هیئت  و فراگیران براي بهبود مستمر فرایند جلب مشارکت اساتید، مسؤوالن

 )الزامی(علمی 
9 

  

ارزشیابی و ارتقا براي  اطالع رسانی مناسب به اعضا هیئت علمی در مورد مقررات و فرآیندهاي

 )الزامی(پیشگیري از رکود اعضا هیئت علمی 
10 



  

 در علمی هیئت اعضا حداکثري مشارکت براي مناسب بستري ایجاد جهت کاري و ساز وجود

 با خود بالینی تجربیات و ارزشیابی و تدریس هاي روش مقاالت، پژوهشی، هاي طرح هاي زمینه

 (ترجیحی) همکاران

4 

  

 علمی هیات اعضا ارتقاء و ارزیابی جذب؛ هاي شیوه مناسب سازي پیاده جهت اي برنامه تببین

 (ترجیحی) موجود قوانین راستاي در و کشور سالمت نظام اهداف با متناسب
5 

 6 ترجیحی) دانشکده سابقه و اهداف با متناسب استادیار دانشیار، استاد، مناسب نسبت جودو  

  

( Model Role) الگو عنوان به نقش ایفا در اساتید سازي توانمند جهت هایی برنامه وجود

 (ترجیحی)
7 

 8 (ترجیحی)دانشکده راهبري در علمی هیات اعضا کلیه نظرات از استفاده جهت اي برنامه وجود  

  

 هاي زمینه در اساتید موثر (Scholarship) ارزشیابی جهت مناسب کار و ساز اجراي و وجود

 (ترجیحی) خدمات ارائه و نوآوري پژوهش، آموزش،
9 

 10 (ترجیحی) سالیانه بطور علمی هیئت به ارزشیابی بازخورد ارائه 

 11 (ترجیحی) دانشکده در اساتید خدمت ادامه در ارزشیابی نتایج انعکاس جهت اي برنامه وجود  

 

 پژوهشی و آموزشی منابع حوزه 3-۱ 

 ه:پای استانداردهاي ۱-3-۱ 

 :نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

 
 1 وجود و کافی بودن تعداد کالسها به نسبت دانشجویان و واحدهاي درسی ارائه شده )الزامی( 

 
 2 مناسب بودن فضاي کالسها )به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزي، )الزامی( 

 

داشتن برنامه اي جهت استفاده از از فضاهاي الزم خارج از دانشکده براي عرصه هاي آموزش علوم 

پایه، و عرصه هاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در 

 )الزامی(جامعه 

3 

 

مطابق با برنامه آموزشی  هیکافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگا

 دوره )الزامی(
4 

 

مناسب بودن فضاي آزمایشگاهها )به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزي، صندلی( 

 )الزامی(
5 

 
 6  تمرین مهارتهاي عملی )الزامی( وجود فضاي ویژه جهت مشاهده و

 
 7 )الزامی(وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارتهاي عملی به تفکیک هر رشته 

 
 8 )الزامی( Skill Lab وجود برنامه مناسب و مکتوب براي استفاده از امکانات

 
 9 )الزامی(براي تقویت آموزش عملی  Skill labاستفاده کافی از امکانات 

 
 Skill Lab  10 وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در مکتوب بودن اهداف آموزشی و

 11 وجود فضاي کافی بخش هاي عملی جهت کسب مهارتهاي عملی )الزامی( 

 
 12 وجود فضاهاي کافی پشتیبان فضاهاي اختصاصی بخش هاي بالینی )الزامی

 
 13 )الزامی(فضاهاي وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارتهاي عملی به تفکیک هر رشته

 
 14 )الزامی(ود برنامه مناسب و مکتوب براي استفاده از فضاي بخش وج



 
 15 )الزامی( جود برنامه اي دال بر استفاده بهینه از امکانات براي آموزش عملیو

 
 16  دهان و فک ) الزامی( ود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاههاي بافت شناسی دهان، پاتولوژيوج

 
 17 )الزامی(متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهها 

 

وجود شناسنامه تجهیزات )شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداري و مشخصات دستگاه ( 

 )الزامی(
18 

 
 19 )الزامی(به سالن اجتماعات مناسب )با تجهیزات کافی(  وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها

 
 20 )الزامی(رسانی(  امکانات الزم برخوردار باشد )تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطالع

 
 21 علمی براي دانشجویان )الزامی(  قابل دسترس بودن اتاقهاي هیئت

 22 ) الزامی(  وجود فضاي اداري مناسب براي کارکنان اداري دانشکده 

 23 )الزامی( گروه آموزشی و مدیریت دانشکدهوجود تابلو اعالنات اختصاصی براي هر  

 
 24 )الزامی(و واحد هاي مختلف  وجود تابلوي راهنما براي بخش ها

 
 25 در دانشکده  وجود برنامه اي مبنی بر رعایت استانداردهاي ایمنی و مقررات حفاظت شخصی

 26 )الزامی(اختصاص قفسه )کمد قفل دار شخصی به دانشجویان  

 
 27 دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده  براي غذایی خدمات وجود

 

و روزآمد براي استفاده از تسهیالت فناوري اطالعات توسط  سب، کارآمدمنا هاي برنامه بودن فراهم

 انشکدهدعلمی در برنامه آموزش دوره   دانشجویان و اعضاي هیأت
28 

 29 ارتقاي برنامه آموزشی )الزامی(ارزشیابی و  ارائه شواهدي دال بر استفاده مستمر 

 
 30 وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده 

 

کاربر یک  20تناسب فضاي سالنهاي مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی )به ازاي هر 

 )الزامی(صندلی( 
31 

 
 32 )الزامی( المعارف..( در دانشکدهوجود کتابهاي مرجع عمومی )فرهنگها ، دائره 

 
 33 )الزامی(و حجم دروس  وجود کتابهاي مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو

 
 34 )الزامی(به روز بودن منابع کتابخانه )اعم از چاپی و الکترونیکی( 

 

وجود فرآیندي جهت سفارش و تامین مجالت مرجع براي گروههاي آموزشی دانشکده در موسسه به 

 صورت چاپی یا الکترونیک )الزامی( 
35 

 
 36 )الزامی(وجود حداقل یک نفر کتابداراطالع رسان در کتابخانه 

 
 37 )الزامی( الکترونیک در کتابخانه  وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانکهاي اطالعاتی و منابع

 

وجود برنامه راهبردي پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، 

 )الزامی(ارکان، روشها، جایگاههاي پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها 
38 

 
 39 )الزامی(وجود برنامه حمایتی از پژوهشهاي اساتید و دانشجویان 

 
 40 طراحی برنامه ویژه اي جهت حمایت و هدایت پژوهشهاي دانشجویی و استعدادهاي درخشان )الزامی(

 
 41 )الزامی( موازین اخالق پزشکی در پژوهشهاي دندانپزشکی  وجود برنامه اجرایی جهت رعایت

 
 42 )الزامی(وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهاي پژوهشی دانشکده 

 

کارآزمایی هاي بالینی و  تدوین ساز و کاري جهت انجام پژوهشهاي نظام سالمت، اپیدمیولوژي،

 تحقیقات پایه در دانشکده )الزامی(
43 

 
 44 )الزامی(طراحی فرایندي جهت مشخص نمودن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش 

 

  



 کیفیت ارتقا استانداردهاي 2-3-۱

 نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

 1 تجهیزات و مواد مصرفی ) ترجیحی( وجود واحد خرید و نگهداري 

 2 (وجود کارشناس متخصص براي استفاده و نگهداري تجهیزات )ترجیحی  

 3 (وجود سیستمی براي جایگزینی یا تعمیر تجهیزات )ترجیحی  

 4 کفایت و کیفیت سرویسهاي بهداشتی )ترجیحی(   

 5 مناسب براي دانشکده )ترجیحی( در دسترس بودن نمازخانه 

  

دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه اي در کالسها )پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی 

 6 (و ...( )ترجیحی

 7 وجود اتاقهایی جهت انجام فعالیتهاي فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی )ترجیحی(   

 8 ، نوارهاي صوتی و تصویري...( )ترجیحی( CDبه منابع سمعی بصري )دسترسی  

  

پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهاي سالمت منطقه تحت  وجود و اجراي برنامه خدمات 

 9 (دهان و دندان ) ترجیحی پوشش خود در زمینه

 10 ترجیحیوجود برنامه اي در جهت تبادل و تعامالت علمی با موسسات مرتبط )   

  

دولتی و خیریه  وجود برنامه اي مشخص جهت جذب کمک هاي مردمی و ارتباط با موسسات غیر

 11 )ترجیحی(

  

بهداشت محیط و حرفه اي و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران  ارائه برنامه اي جهت تامین 

 12 )ترجیحی(

 13  ترجیحی(دانشکده اي ) بین بخشی و بین وجود برنامه مشخصی براي ترغیب انجام پژوهش هاي   

 

 

 اجرایی و مالی مدیریت حوزه 4-۱

 :پایه استانداردهاي ۱-4-۱

  نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

  

وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات الزم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی 

 1 )الزامی( 

 2 می(جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی )الزا وجود ساختار مناسب در دانشکده  

 3 تخصیص بودجه مستقل براي پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی )الزامی(   

 4 وجود گزارشهاي سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه هاي مدون )الزامی(   

 5 گوناگون بر اساس شاخصهاي معین )الزامیتخصیص بودجه به واحدهاي   

 6 )الزامی( وجود گزارشهاي عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه  

 7 )الزامی( وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی  

 8 تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه )الزامی(   



 9 تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوي ) تیپ ( دانشگاهی )الزامی(   

 10 وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل براي ارکان مدیریتی دانشکده )الزامی( 

  

وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداري مورد نیاز براي تحقق و تسریع وظایف مدیریتی 

 11 کلیه سطوح )الزامی( 

 

 

 کیفیت ارتقا استانداردهاي 2-4-۱

 نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

 1 روشن و مکتوب بودن مالکهاي انتصاب در هر یک از سمتهاي مدیریتی )ترجیحی(   

 2 )ترجیحی(مرتبط بودن سوابق کاري و تحصیلی فرد با مسؤولیت محوله   

  

وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه هاي آموزشی، پژوهشی و مدیریتی 

 3 )ترجیحی(

  

اهداف تطابق با رسالت و  ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره اي فعالیت هاي خود و بررسی میزان

 4 )ترجیحی( دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل هاي بهبود کیفیت

 5 )ترجیحی(انجام کار  ارائه برنامه اي جامع براي ارتقاء و اطالع رسانی فرایندها و روش هاي  

 6 تجهیزات )ترجیحی( ارائه برنامه اي جامع براي مدیریت زنجیره تامین و نگهداري مواد و  

  

ارائه برنامه اي جامع براي مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی 

 7 )ترجیحی(بالینی 

 8 )ترجیحی( گزارش پایش سالمت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت  

  

بدو  مقتضیات محیط کاري و آموزشی در دانشجویان با توجه به گزارش آموزش اساتید، کارکنان و 

 9 )ترجیحی(خدمت 

  

بهتر ماموریت دانشکده  گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستاي انجام

 10 )ترجیحی(

 11 )ترجیحی(اعضاء هیئت علمی  وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و  

  

دانشجویان و بیماران  نظامی براي سنجش میزان رضایتمندي کارکنان، اعضاي هیأت علمی،وجود 

 12 )ترجیحی(

 13 فرآیندها )ترجیحی( وجود گزارشهاي مستند در مورد بکارگیري نتایج نظرسنجی ها براي بهبود  

 

  



 

 دانشجویی حوزه ۱-5 

 :پایه استانداردهاي ۱-5-۱

  ها نشانگر -

 ردیف عنوان وضعیت

  

وجود برنامه اي جهت بررسی سالمت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان 

 پذیرفته شده )الزامی( 
1 

  

وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندي دانشجویان با موازین اخالق حرفه اي و شئون 

 )الزامی(دانشجویی 
2 

  

پذیري اجتماعی، رشد  و مکتبی و اخالقی، مسؤولیتوجود برنامه اي براي ترویج موضوعات اعتقادي 

  علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه اي )الزامی(
3 

  

اجراي برنامه هاي تدوین شده براي ترویج موضوعات اعتقادي و مکتبی و اخالقی، مسؤولیت پذیري 

 )الزامی(اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه اي 
4 

  

دانشجوي ورودي  دال بر تعیین ظرفیت پذیرش )حداقل و حداکثر تعداد کلوجود مستندات کافی 

 )الزامی( متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شوراي آموزشی دانشگاه
5 

  

اعتقادي، در زمینه هاي  تدوین برنامه هاي مناسبی براي تشویق و شکوفایی استعدادهاي دانشجویان

 )الزامی(اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی 
6 

  

و رفاهی به  اطالع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه هاي حمایتی

 )الزامی(دانشجویان 
7 

  

ارزشیابی برنامه هاي رفاهی )  وجود ساز و کاري در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزي، اجرا و

  الزامی(
8 

  

نیز وظایف حرفه اي دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف ابالغ مقررات آموزشی و انضباطی و 

 تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط )الزامی(
9 

  

اجراي مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه اي دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف 

 )الزامی(تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی 
10 

 

 

 کیفیت ارتقا استانداردهاي ۱-5-2 

 ها نشانگر -

 ردیف عنوان وضعیت

وجود ساز و کاري جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهاي جامعه و با نظارت وزارت    

 (ترجیحی)بهداشت 
1 

 2 (ترجیحی)هاي این حوزه  وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه   

دانشجو جهت ارتقا و  هر طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهاي اجتماعی و شخصی  

  (ترجیحی)( ومالی نیز میگردد یادگیري این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکالت سالمتی
3 

وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه هاي مختلف دانشکده شامل مدیریت،   

 ( ترجیحی)آموزش و پژوهش و فعالیت هاي فرهنگی و صنفی 
4 



 5 (ترجیحی) جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمندوجود برنامه اي  

 6  (ترجیحی) وجود برنامه اي جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهاي درخشان  

وجود برنامه ویژه و مناسبی براي پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهاي درخشان و مشارکت ایشان   

 (ترجیحی)در عرصه هاي مختلف دانشکده 
7 

 

 

 دانشجو ارزشیابی حوزه 6-۱ 

 ه:پای استانداردهاي ۱-6-۱ 

  نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

  

تدوین، اجرا و گزارش برنامه هاي جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی 

 ()الزامی
1 

 2 )الزامی( تدوین اجرا و گزارش برنامه هاي جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی  

 3 )الزامی(تدوین اجرا و گزارش برنامه هاي جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو   

  

برنامه جامع ارزشیابی  وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته )هاي( توسعه آموزش پزشکی در تدوین

 دوره، هیأت علمی و دانشجو )الزامی
4 

  

دوره آموزش دندانپزشکی  فعال در ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضاي هیأت علمی

 عمومی به رئیس دانشگاه )الزامی
5 

  

دانشگاه به هیئت امنا  وجود گزارش ساالنه نتایج اجراي برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس

 دانشگاه )الزامی(
6 

  

اعالم مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجراي دقیق أن 

 )الزامی(
7 

  

و بازخورد نتایج و به  وجود برنامه مشخصی براي نظارت و ارزشیابی دوره اي سنجش هاي دانشجویان

روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی  دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا،

 )الزامی(سنجشها میباشد 

8 

 9 )الزامی(برنامه آموزشی  برگزاري آزمونهاي تکوینی با بازخورد مناسب براي اصالح و رفع نواقص   

  

آزمونهاي دانشکده با اهداف  وجود فرایندي جهت متناسب ساختن روشهاي ارزیابی به کار رفته در

 )الزامی( هاي مختلف و سطوح باالتر یادگیري آموزشی در حیطه
10 

 11 )الزامی(و اعالم ضوابط و شاخصهاي اخالقی و شئون دانشجویی  تعریف  

 12  ادامه تحصیل آنان )الزامی( لحاظ نمودن عملکرد اخالقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و   

  

مستمر فعالیتهاي اعضاي هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه تدوین واجراي برنامه جامع ارزشیابی 

 ( دانشکده )الزامی( EDOآموزش )
13 

 

 

 

 

 



 کیفیت ارتقا هاي استاندارد ۱-6-2

 نشانگرها -

 ردیف عنوان وضعیت

مشارکت گروه هاي مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش   

 (ترجیحی)آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجراي ارزشیابی برنامه 
1 

 2 (ترجیحی)آموختگان  پیش بینی آزمون هاي تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش   

 3 (ترجیحی)آموزشی  | سنجش عملکرد و رفتار حرفه اي دانشجویان در برنامه طراحی برنامه اي جهت  

از دانشجویان و ارایه  تدوین برنامه اي جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیري هر یک  

 ( ترجیحی)گزارش به ذینفعان 
4 

روش هاي ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان  ارائه شواهدي دال بر بکارگیري 

 (ترجیحی)
5 

برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا  وجود گزارش ساالنه نتایج اجراي  

 (الزامی)دانشگاه 
6 

دانشجویان و اجراي دقیق أن  اعالم مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه  

  (الزامی)
7 

وجود برنامه مشخصی براي نظارت و ارزشیابی دوره اي سنجش هاي دانشجویان و بازخورد نتایج و به   

دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی 

 (الزامی( )سنجشها میباشد

8 

 9  (الزامی)برنامه آموزشی  آزمونهاي تکوینی با بازخورد مناسب براي اصالح و رفع نواقص برگزاري  

وجود فرایندي جهت متناسب ساختن روشهاي ارزیابی به کار رفته در آزمونهاي دانشکده با اهداف   

 ( الزامی)آموزشی در حیطه هاي مختلف و سطوح باالتر یادگیري 
10 

 11 (الزامی)تعریف و اعالم ضوابط و شاخصهاي اخالقی و شئون دانشجویی   

 12 (الزامی)ادامه تحصیل آنان  لحاظ نمودن عملکرد اخالقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و  

را با مشارکت دفتر  تدوین و اجراي برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهاي اعضاي هیأت علمی  

 (الزامی)دانشکده  (EDO) توسعه آموزش
13 

 

 رد:استاندا با مقایسه در موجود وضعیت .2

 دارد کامل انطباق 

 (درصد50 باالي) دارد نسبی انطباق 

 (درصد 50 از کمتر )دارد انطباق حدودي تا 

 ندارد انطباق 

 استانداردها این مورد در وضعیت ارتقاي براي دانشگاه برنامه یا راهکارها .3

 (شود ضمیمه وجود، صورت در مستندات از نسخه یک لطفا) فرم این تکمیل براي استفاده مورد مستندات /منابع. 4

 :(پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به بازخورد ارایه جهت)استاندارد به نقد .5


