
 به نام خدا 

 :فرمایید توجه  زیر  موارد  به  پرسشنامه تكمیل از  قبل لطفا

 پرسشنامه  این  در   شده فهرست  مستندات از تعدادی دانشکده ها   از  یک هر در  که است بدیهی  -1

 پرسشنامه   این  در   آنچه  با  دانشکده ها    از   بعضی   موجود  وضعيت  است  ممکن یا  و  ندارد  وجود

  مشابه  مستندات  ارسال   جای   به  موارد  این  در  است  مناسب   لذا.  باشد  نداشته   همخوانی  شده  ذکر

 .شود اشاره آنها وجود عدم به روشنی به

  یا  موردی  فعاليتهای  اعالم  از   لذا.  ميشوند  بررسی   سيستم،  دارای  اقدامات  تنها  پرسشنامه  این  در  -2

  جدا  است،  شده  متوقف   اکنون  هم  و  شده  انجام   زمانی  مقطع  یک  در   که  فعاليتهایی   یا  و  موقت

 .شود خودداری

  باالیی   ارزش  دارای  هم  چند  هر  سشنامه،  پر  این  چارچوب  از   خارج  ،دانشکده  فعاليتهای  ستنداتم -3

 عاع شحت الت  نيز  بطمرت  ندات تمس  تا  شود  می   باعث  تنها  و  ندارد   کاربردی  طرح  این   در  شد،  با

 .فرمایيد خودداری بطمرت غير مستندات ونهگ هر ارسال از  لذا. نشوند  بررسی و رفتهگ  قرار 

 کميته   طتوس  منطقه  کالن  هر  دانشکده های  مستندات  شده،  ارائه  اطالعات  روایی  تایيد  برای  -4

 .يردگ می قرار  ارزیابی مورد دیگر منطقه کالن دانشکده های  اعتياربخشی

  از  برخی  مورد  در ).  شود  تکميل   1399  –  1400  يلیحصت  سال  اطالعات  اساس  بر  پرسشنامه  -5

 .( است شده ذکر مربوطه  بخش  در  که دارد وجود  استثناهایی مستندات

 

 

 

 



   : رسالت و اهداف 1حوزه 

 الزامی : 

 1 دارد ؟ مشخص استراتژیک   آیا دانشکده

 2 وجود دارد ؟ برنامه استراتژیک مصوب در سایت دانشکده  آیا

 3 انجام می شود ؟   سال 5بازنگری برنامه استراتژیک هر  آیا

 4 نقش فعال دارد ؟  در طراحی برنامه استراتژیک  مدیریت ارشد دانشگاه آیا

نقش فعال   در طراحی برنامه استراتژیک رئيس و مسؤوالن دانشکده دندانپزشکی آیا

 دارند ؟ 
5 

 6 نقش فعال دارند ؟  در طراحی برنامه استراتژیک اعضای هيأت علمی آیا

 7 ؟ نقش فعال دارند  استراتژیکدر طراحی برنامه  دانشجویان آیا

 8 نقش فعال دارند ؟  در طراحی برنامه استراتژیک  دانش آموختگان آیا

در دانشکده مطابق با برنامه    در برنامه استراتژیک اهداف دوره دندانپزشکی عمومی آیا

بهداشت، درمان و آموزش    های مصوب ومقررات ناظر بر آموزش دندانپزشکی وزارت

   آورده شده است ؟ پزشکی

9 

  در برنامه استراتژیک دانشکدهدر  پژوهشو  اهداف به تفکيک حوزه های آموزش آیا 

   آورده شده است ؟
10 

در برنامه استراتژیک دست   دانشکدهدر  پژوهشو  حوزه های آموزش  به اهدافآیا 

 یافته ایيد ؟ 
11 

  در برنامه استراتژیک دانشکدهدر و ارتباط با جامعه ارائه خدمات   اهداف به تفکيکآیا 

 آورده شده است ؟ 
12 

در برنامه   دانشکدهدر  و ارتباط با جامعه ارائه خدمات حوزه های  اهداف آیا به  

 استراتژیک دست یافته ایيد ؟ 
13 

تحصيل در مقاطع  به العمر و آماده ای از طریق یادگيری مادام ارتقای حرفه   آیا امکان

 وجود دارد ؟  به موجب برنامه استراتژیک بعدی )در صورت تمایل( و خودراهبر
14 

 15 دارد ؟ آیا برنامه ایی برای جذب دانشجویان بين الملل در برنامه استراتژیک وجود 



آیا تخصيص منابع مالی متناسب بر اساس رسالت و اهداف تدوین شده در برنامه  

 استراتژیک انجام شده است ؟ 
16 

 17 اطالع دارند ؟  رسالتها و اهداف دانشکده  برنامه استراتژیک ، اعضا هيئت علمی ازآیا 

 18 اطالع دارند؟   رسالتها و اهداف دانشکده  برنامه استراتژیک ، کارکنان  از آیا 

 19 اطالع دارند؟   رسالتها و اهداف دانشکده  برنامه استراتژیک ، از   آیا دانشجویان

 20 آیا  ارزشيابی درونی توسط دانشکده هر سه سال یکبار  انجام می شود ؟ 

 21 دندانپزشکی ارائه شده است ؟ آیا نتایج ارزشيابی درونی به دبيرخانه شورای آموزش 

  آموزشی برای طراحی و اجرای برنامهآیا دانشکده  از اختيارات و منابع الزم 

  پزشکی عمومی مبتنی بر نيازهای روز مانند لزوم استفاده از آموزش مجازیدندان

 برخوردار است ؟ 

22 

 

 برنامه استراتژیک و تصویر صورتجلسه  مصوب شدن برنامه      PDFفایل   1

 ( PDFلينک برنامه استراتژیک در وبسایت دانشکده ) در یک فایل  2

 گاه یا دانشکده تصویر صورتجلسه  مصوب شدن بازنگری برنامه استراتژیک در هيات ریيسه دانش 3

 تصویر صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامه 4

 صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامهتصویر  5

 تصویر صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامه 6

 تصویر صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامه 7

 تصویر صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامه 8

 توضيحی و تصویر بخش اهداف برنامه استراتژیک  PDFفایل  9

 اتژیکتوضيحی و تصویر بخش اهداف برنامه استر  PDFفایل  10

 توضيحی ميزان براورده شدن اهداف و نحوه آن    PDFفایل  11

 توضيحی و تصویر بخش اهداف برنامه استراتژیک  PDFفایل  12

 توضيحی ميزان براورده شدن اهداف و نحوه آن    PDFفایل  13

توضيحی و تصویر بخش مرتبط برنامه استراتژیک )  )منظور از یادگيری مادام العمر این است که دانشجو متناسب    PDFفایل  14

های خود  پزشکی، مسؤوالنه در یادگيری و روزآمدی دانش و توانمندی دندانبا نيازهای جامعه و تغييرات علمی و فناوری رشته  

ای آموزشی که می تواند منجر تربيت یادگيرندگان خودراهبر شود، شامل:  مشارکت داشته باشد. از جمله اهداف و راهبرده



ارائه مسئوليت به فراگيران در طول تحصيل، استفاده از راهبردهای مبتنی بر حل مساله، استفاده از پلتفورم های آموزش مجازی 

 و سایر موارد است.  ( 

 توضيحی و تصویر بخش اهداف برنامه استراتژیک  PDFفایل  15

 رسالت و اهداف برنامه استراتژیک ای دستيابی بهتوضيحی نحوه تخصيص بودجه بر  PDFل فای 16

 توضيحی نحوه اطالع رسانی و تصویر مکاتبات مربوطه   PDFفایل  17

 توضيحی نحوه اطالع رسانی و تصویر مکاتبات مربوطه   PDFفایل  18

 توضيحی نحوه اطالع رسانی و تصویر مکاتبات مربوطه   PDFفایل  19

 تصویر صورتجلسات یا مکاتبات مربوطه  20

 در دانشکده  گزارش آخرین ارزیابی درونی انجام شده   PDFو فایل ارائه گزارش به دبيرخانه   PDFفایل  21

آموزش و یادگيری  (،  e Learningمنظور ازآموزش مجازی)توضيحی با تصویر مکاتبات یا صورتجلسات مربوطه )   PDFفایل   22

می الکترونيکی  ابزارهای  عرصهو    باشدتوسط  مجازیآ در  مبنای وب موزش  بر  آموزش  بر   غيرحضوری،  آموزش  ،عالوه 

منابع مورد نياز از   ،آموزش مجازیدر    .وندش  مطرح  توانند  نيزمی   رایانه  مبنای  بر  آموزش  و  خودآموزی  دور،  راه   از  آموزش

گيرد و دانشجویان می توانند در هر زمان از منابع آموزشی جهت یادگيری  طریق شبکه اینترنت دراختيار دانشجویان قرار می 

 (on-line) های درس بصورت برخطدیگر( در کالس  های  محل  یا  کار  محل  یا  منزل)  مکان  هر  در  همچنين استفاده کنند،  

 مکان  و  زمان  نظر  از  که  حالی  در  که  آورد  می  فرآهم  را   فرصت  این دانشجو  و  استاد برای  آموزشی  روش شرکت نمایند. این

  فناوری ،  رایانه،  آموزش مجازی نوع  این  در.  کنند  پر  الکترونيکی  مناسب  وسایل  با   را  موجود  آموزشی  فاصله  هستند،  دور   هم  از

استفاده قرار می گيرد اینترنت برای پر کردن فاصله آموزشی مورد  از  دندانبرخورداری دانشکده  .ارتباطات و شبکه  پزشکی 

، تصویب تشکيالت، تعيين پست های سازمانی، تخصيص ردیف اختيارات و منابع الزم، طراحی ساختار مرکز آموزش مجازی

 ( های استخدامی با بهره گيری از ظرفيت های هر دانشکده و تامين تجهيزات الزم را تسهيل خواهد کرد. 

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :

 

تری از نظرات سایر ذینفعان در تدوین برنامه استراتژیک  ی وسيعگستره استفاده ازآیا 

 انجام شده است ؟ 

1 

 2 آیا برنامه ایی به سمت اخذ اعتبار بخشی بين المللی در برنامه استراتژیک وجود دارد ؟ 

تدوین برنامه  در دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سالمت آیا 

 لحاظ شده است ؟ استراتژیک 

3 

https://hadi-ac.com/
https://hadi-ac.com/
https://hadi-ac.com/
https://hadi-ac.com/


تنوع افراد از لحاظ ترکيب جنسيتی در ميان دانشجویان، کارمندان و اعضای هيات    آیا

 لحاظ شده است ؟  در برنامه استراتژیک علمی

4 

برنامه ای جهت پایبندی به فرهنگ انسانی ، احترام متقابل، همکاری و حسن رفتار   آیا

 وجود دارد ؟  در برنامه استراتژیک ميان دانشجویان، کارکنان، اساتيد و مدیران 

5 

 

بيماران، نمایندگان سایر )منظور از سایر ذینفعان،  یا تصویر مکاتبات انجام شده    تصویر صورتجلسه حضور آنها در طراحی برنامه 1

بيمه  و  پزشکان عمومی  انجمن  پزشکی،  نظام  )مانند  ذیربط  نهادهای  پزشکی،  دریافت حرف  )مانند  افراد جامعه  و  کنندگان  ها( 

 باشند.( خدمات سالمت(، بورد آموزش پزشکی عمومی و مسئوالن ذیربط وزارت متبوع می 

 ه استراتژیک توضيحی و تصویر بخش مورد نظر در برنام  PDFفایل  2

های رشته  )منظور از دستاوردهای نوین دندانپزشکی، نوآوری   تصویر بخشی از برنامه استراتژیک که این موضوع را نشان دهد  3

 باشد.(ها، دانش دندانپزشکی و آموزش دندانپزشکی میدندانپزشکی اعم از نوآوری در تجهيزات، روش 

 توضيحی و تصویر بخش مورد نظر در برنامه استراتژیک   PDFفایل  4

 توضيحی و تصویر بخش مورد نظر در برنامه استراتژیک   PDFفایل  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجرایی  و الیع مدیریت : 2 حوزه

 

 و  درمان بهداشت، های علوم پزشکی وزارت دانشگاه  گسترش شورای از   تاسيس مجوزآیا 

 موجود است ؟ در دانشکده   پزشکی آموزش 
1 

 2 وجود دارد ؟ دانشکده ) چارت سازمانی(تشکيالت مصوب آیا 

 3 وجود دارد ؟  ارتباط موثر درون سازمانی )با معاونت های دانشگاه ( آیا

مجمع خيرین  -شهرداری –بهزیستی  –ورش  رارتباط موثر برون سازمانی ) آموزش و پ ایا

 وجود دارد ؟  سالمت (
4 

سازمانی درون دانشکده ایی به   ارتباطات و هامسؤوليت اختيارات،  تشکيالت، ساختار، آیا 

 وجود دارد ؟  عمومی  دندانپزشکی دوره اهداف تحقق منظور
5 

 6 دارد ؟  ردیف بودجه مستقل در دانشگاه  آیا دانشکده

 7 دارد ؟ برنامه عملياتی بودجه بندی شده  آیا دانشکده

تخصيص  بودجه مستقل برای پيشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی  آیا

 پيدا کرده است ؟ 
8 

 9 وجود دارد ؟  گزارشهای ساليانه مبنی بر تامين بودجه در قالب برنامه های مدون  آیا

 10 تخصيص می یابد؟ بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معين   آیا

 11 موجود است ؟  گزارشهای عملکرد کليه واحدها به تفکيک از نحوه هزینه بودجه  آیا

داخلی مبتنی بر ایين نامه ) مصوبات شورای آموزشی و گروههای آموزشی (   ضوابط آیا

 وجود دارد ؟  مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی جهت
12 

 13 تشکيل می شود ؟  وههای آموزشیرمنظم جلسات شورای آموزشی و گ آیا به صورت

 14 مطابقت دارد ؟ ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی ) تيپ ( دانشگاهی  آیا

 15 در نظر گرفته شده است؟ تامين بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده  آیا

تفویض اختيارات مالی و اداری مورد نياز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کليه  آیا 

 انجام می شود ؟ سطوح 
16 

 17 مشارکت دارند ؟  دانشکدهارزشيابی برنامه های   دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و  آیا



دسترسی به خدمات پزشکی و واکسيناسيون در برابر بيماریهای واگيردار برای هيات   آیا

 امکان پذیر است ؟  علمی و دانشجویان  
18 

 19 دارد ؟   EDOآیا دانشکده واحد مستقل 

 20 معاونت بين الملل دارد ؟ آیا دانشکده واحد مستقل 

 21 معاونت درمان دارد ؟ آیا دانشکده واحد مستقل 

 22 را انجام می دهد ؟   برنامه مدون پذیرش و درمان بيماران آیا دانشکده مطابق

از برنامه پذیرش و درمان بيماران    بيماران  و دانشجویان کارمندان ،اعضا هيات علمی،  آیا

 اطالع دارند ؟ 
23 

 24 حفظ می شود ؟  کيفيت ارائه خدمات به بيماران در کنار آموزش دانشجویانآیا 

 25 ارائه می شود ؟خدمات اورژانس دندانپزشکی  به بيماران   آیا

 26 ارائه می شود؟ خدمات اورژانس پزشکی  در صورت نياز به بيماران  آیا

انجام  کنترل عفونت و دوز اشعه (همانند سالمت  بيماران در هنگام تشخيص و درمان )  آیا 

 می شود ؟ 
27 

 28 آنها انجام می شود ؟کرامت  بيماران و نيز رعایت اصول محرمانه بودن اطالعات حفظ  آیا

 29 وجود دارد ؟  نيروهای پرستاری مستقل در هر بخش  آیا

 30 در هر بخش وجود دارد ؟  نيروی پذیرش مستقل آیا

 31 وجود دارد ؟ سامانه اداری کار آمد و به روز در دانشکده  آیا

سامانه مدیریت درمان به صورت کار آمد و به روز در دانشکده جهت وقت دهی   آیا

 وجود دارد ؟ الکترونيک بيماران
32 

 33 وجود دارد؟ پرونده الکترونيک بيماران  به صورت کار آمد و به روز در دانشکده  آیا

 

 تصویر مجوز 1

 توضيحات و تصویر چارت سازمانی موجود  PDFفایل  2

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  3

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  4

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  5

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  6



 صورتجلسات مربوطه  برنامه عملياتی بودجه بندی شده و تصویر  PDFفایل  7

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات و تصویر   PDFفایل  8

 گزارش های مربوطه یا تصوبر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  9

 مربوطه   شاخص های تعيين شده برای تخصيص بودجه یا تصوبر صورتجلسات  PDFفایل  10

 تصوبر صورتجلسات مرتبط گزارش های مربوطه یا    PDFفایل  11

 ضوابط داخلی مصوب یا تصوبر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  12

 توضيحات و تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  13

 توضيحات یا تصاویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  14

 یا تصویر مدارک مرتبط   توضيحات یا تصاویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  15

 تصویر مدارک مرتبط توضيحات  یا   PDFفایل  16

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  17

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  18

 صورتجلسات مربوطه ) در صورت امکان عکس واحد مربوطه( توضيحات یا تصویر  PDFفایل  19

 امکان عکس واحد مربوطه( صورتجلسات مربوطه ) در صورت  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  20

 صورتجلسات مربوطه ) در صورت امکان عکس واحد مربوطه( توضيحات یا تصویر  PDFفایل  21

 برنامه    PDFفایل  22

 توضيحی نحوه اطالع رسانی و تصویر مکاتبات مربوطه   PDFفایل  23

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  24

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  25

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  26

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  27

 صورتجلسات مربوطه  توضيحات یا تصویر  PDFفایل  28

 احکام موجود توضيحات یا تصویر  PDFفایل  29

 احکام موجود توضيحات یا تصویر  PDFفایل  30

 توضيحات و آدرس سامانه و عکس صفحه اول سامانه    PDFفایل  31

 توضيحات و آدرس سامانه و عکس صفحه اول سامانه    PDFفایل  32

 توضيحات و عکس صفحه اول پرونده الکترونيک    PDFفایل  33

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :



به صورت واضح و مکتوب موجود مالکهای انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی  آیا 

 است ؟ 
1 

 2 مرتبط است ؟سوابق کاری و تحصيلی فرد با مسؤوليت محوله  آیا

 3 متعهد و پاسخگو است ؟ دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی  آیا

تطابق با رسالت و اهداف دانشکده   ارزیابی دوره ای فعاليت های خود و بررسی ميزان آیا

 انجام می شود؟ و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کيفيت
4 

موجود  انجام کار  برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطالع رسانی فرایندها و روش های آیا

 است ؟ 
5 

 6 وجود دارد ؟ تجهيزات  برنامه ای جامع برای مدیریت زنجيره تامين و نگهداری مواد و آیا

برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنی بر شواهد و   آیا

 وجود دارد ؟ اثربخشی بالينی 
7 

 8 انجام می شود ؟  پایش سالمت و بيمه اساتيد، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت آیا

دانشجویان با توجه به مقتضيات محيط کاری و آموزشی   آموزش اساتيد، کارکنان وآیا 

 انجام می شود ؟ در بدو خدمت 
9 

بهتر ماموریت دانشکده   ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کليه ذینفعان در راستای انجام آیا

 انجام می شود ؟ 
10 

انجام  دانشجویان و بيماران   سنجش ميزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هيأت علمی، آیا

 می شود ؟ 
11 

 12 در دانشکده مورد استفاده قرار می گيرد؟فرآیندها  نتایج نظرسنجی ها برای بهبود آیا

 13 آیا دانشکده برنامه ارتقا کيفيت خدمات بيمار محور دارد ؟ 

 14 ارتقا کيفيت خدمات بيمار محور را اجرا می کند ؟ آیا دانشکده برنامه  
 

 صورتجلسات مربوطه  یا تصویرمالک ها  PDFایل ف 1

 صورتجلسات مربوطه  یا تصویر تصویر مدارک مرتبط  2

 صورتجلسات مربوطه  یا تصویرمدارک   PDFایل ف 3

 صورتجلسات مربوطه  یا تصویرگزارش ها   PDFایل ف 4

 صورتجلسات مربوطه  تصویربرنامه یا   PDFایل ف 5

 صورتجلسات مربوطه  تصویربرنامه یا   PDFایل ف 6



 صورتجلسات مربوطه  تصویربرنامه یا   PDFایل ف 7

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش یا   PDFایل ف 8

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش یا   PDFایل ف 9

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش یا   PDFایل ف 10

 صورتجلسات مربوطه  تصویرتوضيح فرایند یا   PDFایل ف 11

 صورتجلسات مربوطه  تصویرتوضيح نظام موجود  یا    PDFایل ف 12

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش یا   PDFایل ف 13

 برنامه     PDFفایل  14

   توضيحات نحوه اجرا و گزارش آن  ایلف 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : برنامه آمورشی  3حوزه 

 1 تدوین شده و موجود است ؟ برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب  آیا

 2 مطابقت دارد ؟  برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعالم شده وزارت متبوع آیا

  مجریان و فراگيران به تفکيک مقطع و چرخشهای آموزشی مشخص شرح وظایف  آیا

  است ؟ 
3 

 4 موجود است ؟ برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالينی  آیا

 5 انجام می شود ؟ پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی آیا 

معرفی می  برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصيلی  آیا

 شود ؟
6 

)شامل سر فصل، وظایف   به صورت مکتوب  هر درس در آغاز آن به دانشجویان آیا

معرفی   دانشکدهدر قالب فرم یکسان در سطح  (دانشجو، نحوه ارزشيابی دانشجو و منابع

 می شود؟ 

7 

قابل   دانشکده صفحه اصلی سایت از ی و فرمهای معرفی درس  برنامه های درس آیا

 دسترسی است ؟ 
8 

 9 موجود است ؟ طرح درس به تفکيک واحد های نظری، کارگاهی و عملی  آیا

  منجر به که است برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای  اجرای  آیا

دهان و دندان )به   درمان بيماریهایپيشگيری، تشخيص و و  رفتارهای ارتقاء سالمت 

 شود ؟  آموختگان دانش آموزشیدر راستای تحقق عدالت  (جامعه، خانواده و فرد

10 

  در طرح درس های گروه های مختلف رایانه و فناوری اطالعات ، زبان انگليسی آیا 

 اعمال شده است ؟ 
11 

  در طرح درس های گروه های مختلف تفکر نقادانهحل مساله و مبانی پژوهش ،  آیا

 اعمال شده است ؟ 
12 

در طرح درس های گروه های   دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سالمت آیا

 اعمال شده است ؟  مختلف
13 

 14 انجام می شود ؟ پژوهش در علوم دندانپزشکی  پایان نامه ها و  از هدایت و حمایت آیا

 15 اجرا می شود ؟برنامه ایی جهت خودارزشيابی دانشجویان   آیا



هم گرایی  علمی  بدان مفهوم که رشته های علمی مختلف با یکدیگر مشارکت و به   آیا

 ، وجود دارد ؟  هم استناد کنند

16 

 

 سرفصل براساس  بالينی درسی  برنامه  در حضور برای  مناسب بيمار تعداد  تامين  آیا

 ؟ انجام می شود  دانشجویان برای آموزشی 
17 

 

 تصویر برنامه آموزشی دانشکده   1

 تصویر صورتجلسه تایيد ان در کميته اعتباربخشی دانشکده  2

 تصویر شرح وظایف مجریان و فراگيران 3

 تصویر برنامه آموزشی مدون   4

 شرح نحوه پایش در یک فایل ورد و تصویر یکی از صورتجلسات مربوطه  5

 تصویر معرفی برنامه درسی به دانشجویان   6

 تصویر معرفی یکی از دروس به دانشجویان 7

 قرار دادن لينک صفحات مرتبط در یک فایل ورد   8

تصویر حداقل یک طرح درس ) در صورت موجود بودن در سایت دانشکده قرار دادن لينک صفحات مرتبط در یک فایل   9

 ورد ( 

 یر صورتجلسه تایيد ان در کميته اعتبار بخشی دانشکده و تصو PDFشرح این مورد در یک فایل   10

 توضيحات و تصویر برنامه های درسی مرتبط  PDFفایل  11

 توضيحات و تصویر برنامه های درسی مرتبط  PDFفایل  12

 توضيحات و تصویر برنامه های درسی مرتبط  PDFفایل  13

 تصویر صورتجلسات مرتبط  14

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  15

 توضيحی نحوه انجام یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  16

 توضيحی نحوه تامين یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  17

 

 ) ارتقا کیفیت ( : موارد ترجیحی

 1 وجود دارد ؟ آموزش دندانپزشکی  نوین  های  استراتژی  توسعه آیا برنامه ایی برای



اجرایی شده است   آموزش دندانپزشکی  نوین  های  استراتژی  توسعه برنامه ایی برایآیا 

 ؟
2 

 تصميم و  مسئله حل نقادانه، تفکر های مهارت  توسعه و  ارتقا برای  ای برنامه  آیا

 وجود دارد ؟  شواهد بر  مبتنی گيری
3 

 تصميم و  مسئله حل نقادانه، تفکر های مهارت  توسعه و  ارتقا برای  ای برنامه  آیا

 اجرا و ارزشيابی شده است ؟  شواهد بر  مبتنی گيری
4 

 درسی برنامه  با (Non-Core) محوری غير درسی برنامه بودن ستا را  هم آیا 

 انجام شده است ؟  ( Core)  محوری 
5 

  نظر  از خاص گروهای  با ، ارتباطی مهارتهای مناسب بکارگيری  درسی برنامه آیا در

 انجام شده است ؟  فرهنگی و اجتماعی  سالمتی،
6 

 7 موجود است ؟  درسی برنامه اثربخشی  و  کارایی بررسی مند نظام فرایند یک  آیا

 تدریس  نقد  و مشاهده  برای آموزشی  گروههای  بين در  توافق  مورد یسيستم آیا

 وجود دارد ؟  گروه هر  در  همکاران 
8 

هم گرایی فناوری بدان مفهوم که فاصله بين ناکارایی و پيشرفت های فناوری  در   آیا

   ، موجود است ؟دانشکده کاهش یابد
9 

تلفيق و ادغام شرکت ها یا بخش های صنعتی و  ه مفهوم هم گرایی صنعتی ب آیا 

 می شود ؟ همکاری آنها با دانشکده انجام 
10 

شبيه   بخشهای مختلف مثلآموزش کلينيکی در و به روز برای  مناسباز تکنولوژی   آیا

 استفاده می شود ؟  یا ميکروسکوپ در بخش اندو   CAD- CAMسازی ،
11 

 

 تصویر مستندات مربوطه) مثال صورتجلسه مرتبط شورای آموزشی(  1

 توضيحات نحوه اجرا و گزارش اجرای آن  PDFفایل  2

 ارزشيابی برنامه ( تصویر مستندات مربوطه) صورتجلسه  3

 توضيحات نحوه اجرا و گزارش اجرای آن  PDFفایل  4

 تصویر برنامه مصوب   5

 تصویر برنامه مرتبط یا صورتجلسه شورای آموزشی 6

 و یا تصویر صورتجلسه مربوطه   PDFتوضيح در یک فایل  7



 یا تصویر صورتجلسه مربوطه  PDFتوضيح فرایند در یک فایل   8

 تجلسات مرتبط توضيحات یا تصویر صور  PDFفایل  9

 توضيحات یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  10

 توضيحات یا تصویر دستگاهها    PDFفایل  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : هیأت علمی 4حوزه 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشی، پژوهشی،   های برنامه کار هفتگی اعضای هيأت علمی متناسب با نقش آیا 

اخالق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی  

 مشخص بوده و اعالم عمومی می شود ؟ مسئوليتهای مدیریتی و اجرائی 

1 

 2 شان به آن اشاره شده است ؟ و در احکاممشخص است نقش های هيات علمی  آیا

وظائف اعضا هيئت علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی   آیا

 مشخص است ؟ 
3 

 4 مشخص است ؟  ی اعضا هيات علمیو پژوهش یآموزش کار ساعت  آیا 

  نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصيلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی آیا

 اعالم شده است ؟ ت علمی ا اعضاء هي بهمشخص است و 
5 

برای ایفای   دانشکده در تایيد انتخاب اعضاء هيئت علمی واجد صالحيت های الزم آیا

 نقش فعال دارد ؟ نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی 
6 

برحسب  ) هيات علمی واجد صالحيت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده  آیا اعضا

 سرانه دانشجو، ميزان حجم تدریس، ميزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع

 وجود دارد ؟فراگيران، تدریس عملی و نظری، حجم فعاليت پژوهشی و ...( 

7 

 8 موجود است ؟  سيستم نظارت بر اجرای برنامه اعالم شده اعضای هيأت علمی آیا

درجه ساليانه هيئت علمی بر اساس شاخصهای معين و فرایند   360ارزشيابی  آیا

 انجام می شود ؟ ف تعيين شده مشخص توسط فراگيران و مسئوالن با توجه به وظای
9 

 10 ارائه می شود ؟ بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشيابی به اساتيد  آیا

ارزشيابی عضو   مشارکت اساتيد، مسؤوالن و فراگيران برای بهبود مستمر فرایند آیا

 جلب شده است ؟ هيئت علمی  
11 

ارزشيابی   مقررات و فرآیندهای اطالع رسانی مناسب به اعضا هيئت علمی در مورد آیا 

 انجام می شود ؟ و ارتقا اعضا هيئت علمی 
12 



 توضيح پيرامون نحوه اجرا و تصویر صورتجلسه مرتبط و تصویر یکی از برنامه های اعالمی    PDFفایل   1

 توضيحات و تصویر احکام مریوطه   PDFفایل  2

 مربوطه یا تصویر صورتجلسات مرتبط  PDFفایل  3

 توضيحات و تصاویر صورتجلسات مرتبط و ابالغ آنها    PDFفایل  4

 مربوطه یا تصویر صورتجلسات مرتبط و تصویر حداقل یک مورد اعالن  PDFفایل   5

 و تصویر صورتجلسه مرتبط   نقش دانشکده در این موردتوضيح پيرامون    PDFفایل   6

دانشجو به ازای هر استاد در    5) استاندارد   نيازهای خواسته شده توضيح پيرامون آن در بخش های مختلف و متناسب با     PDFفایل   7

 بخشهای عملی ( 

 تصویر صورتجلسات مرتبط  ) توضيح سيستم نظارت( و    مربوطه PDFفایل   8

 تصویر صورتجلسات مرتبط   درجه( و  360) توضيح روش انجام ارزشيابی   مربوطه PDFفایل   9

 و حداقل تصویر یک مورد بازخورد  ات مرتبط مربوطه یا تصویر صورتجلس PDFفایل   10

 تصویر صورتجلسه مرتبط   جلب مشارکت یاتوضيح پيرامون نحوه     PDFفایل   11

 مورد اطالع رسانی و تصویر صورتجلسه مرتبط و تصویر یک اطالع رسانیتوضيح پيرامون نحوه     PDFفایل   12

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :

 ای منطقه  نيازهای اساس بر  علمی هيات  اعضاء  جذب  برنامه  اجرای  و بينی  پيش آیا

 روشن و مبتنی بر شواهد است ؟ بهداشت وزارت  های سياست و
1 

  به مربوط مسائل داشتن نظر مد جهت در  علمی هيئت جذب  زمان  در ای برنامه آیا

 وجود دارد ؟  لزوم صورت در  فرهنگی مسائل و جنسيت ، قوميت و گویش
2 

  آنها  معيشتی رفاه  تامين راه از علمی  هيئت  اعضا نمودن  وقت تمام جهت ای برنامه آیا

 تبيين شده است ؟ 
3 



  علمی هيئت  اعضا  حداکثری  مشارکت برای  مناسب بستری ایجاد  جهت کاری  و  ساز آیا

 تجربيات و  ارزشيابی و تدریس های  روش مقاالت، پژوهشی، های طرح  های  زمينه در

 وجود دارد ؟  همکاران  با خود بالينی

4 

  هيات اعضا ارتقاء   و ارزیابی جذب؛ های شيوه مناسب سازی پياده جهت ای برنامه آیا

تبيين شده است   موجود قوانين راستای   در و کشور سالمت  نظام اهداف با متناسب علمی

 ؟

5 

وجود   دانشکده  سابقه  و اهداف با  متناسب استادیار دانشيار، استاد، مناسب نسبتآیا 

 دارد ؟ 
6 

 7 انجام می شود  ؟   ( Model  Role)الگو   عنوان  به نقش ایفا  در اساتيد  سازی توانمند آیا

 8 استفاده می شود ؟  دانشکده راهبری  در علمی هيات اعضا  کليه نظرات  آیا از

 های زمينه  در  اساتيد  موثر (Scholarship) ارزشيابی جهت  یمناسب کار  و  ساز آیا

 وجود دارد ؟  خدمات  ارائه  و  نوآوری  پژوهش،  آموزش، 
9 

خارج   بهره مندی منظم اساتيد از حضور و کسب آموزش از موسسات داخلی آیا

 جی برنامه ریزی و اجرا می شود ؟ ردانشگاهی و خا
10  

 

 تصویر صورتجلسات مرتبط   یابرنامه و چشم انداز   PDFفایل  1

 برنامه یا تصویر صورتجلسه مرتبط   PDFفایل  2

 برنامه یا تصویر صورتجلسه مرتبط   PDFفایل  3

 برنامه یا تصویر صورتجلسه مرتبط   PDFفایل  4
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 برنامه یا تصویر صورتجلسه مرتبط   PDFفایل  6

 برنامه یا تصویر صورتجلسه مرتبط   PDFفایل  7

 ه یا تصویر صورتجلسه مرتبط برنام  PDFفایل  8

 ساز و کار یا تصویر صورتجلسه مرتبط  PDFفایل  9
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      آموزشی منابع : 5 حوزه

 
به تعداد کافی  تعداد کالسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده آیا 

 موجود است ؟ 
1 

مناسب است   فضای کالسها )به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تميزی(آیا 

  ؟
2 

 3 موجود است ؟  های درسدر کالس و به روز امکانات سمعی بصری مناسب آیا

استفاده می   از فضاهای الزم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه  آیا

 شود ؟
4 

استفاده می   از فضاهای الزم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزشی و پژوهشیآیا 

 شود ؟
5 

و پشتيبانی مرتبط در  از فضاهای الزم خارج از دانشکده برای عرصه های درمانی آیا

 استفاده می شود ؟  دانشگاه مربوطه
6 

مطابق با برنامه آموزشی   تعداد صندلی های فانتوم به نسبت دانشجویان و دروس فانتومآیا 

 کافی است ؟ دوره 
7 

 8 مناسب است ؟ فضای فانتوم )به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تميزی(  آیا

 9 مناسب است ؟ امکانات سمعی بصری و آموزشی فانتوم  آیا

 10 وجود دارد ؟  تمرین مهارتهای عملی  فضای ویژه جهت مشاهده و آیا

تجهيزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارتهای عملی به تفکيک هر رشته   آیا

 موجود است ؟ 
11 

موجود است   یا فانتوم  Skill Lab  برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات  آیا

 ؟
12 

 13 استفاده می شود ؟  کار آمد و به روز در دانشکدهسامانه آموزشی  آیا از

شده   برون سپاری به صورت خدمات نوین و به روز البراتواری درون دانشکده یا آیا

 ارائه می شود ؟  توسط دانشکده 
14 

 15 وجود دارد ؟  فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارتهای عملی آیا



 16 وجود دارد ؟ فضاهای کافی پشتيبان فضاهای اختصاصی بخش های بالينی  آیا

جهت مهارتهای عملی به تفکيک هر   به مقدار مکفی تجهيزاتمناسب جهت فضاهای  آیا

 موجود است ؟  رشته
17 

 18 اهای هر بخش وجود دارد ؟ برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فض آیا

 19 موجود است ؟  برنامه ای دال بر استفاده بهينه از امکانات برای آموزش عملی آیا

دهان و   امکانات و تجهيزات مناسب آزمایشگاههای بافت شناسی دهان، پاتولوژی آیا

 موجود است ؟ فک 
20 

 21 به روز هستند ؟ امکانات و تجهيزات آزمایشگاهها  آیا

شناسنامه تجهيزات )شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات   آیا 

 موجود است ؟ دستگاه ( 
22 

در دانشکده وجود دارد و دسترسی   )با تجهيزات کافی(   سالن اجتماعات مناسب آیا 

 آسان به آن ممکن است ؟ 
23 

 برودت، اتصال به شبکه اطالع)تلفن، حرارت، از امکانات الزم   سالن اجتماعات  آیا

 برخوردار است ؟ رسانی( 
24 

 25 وجود دارد ؟  در بخش های مختلف  اتاق هيات علمی آیا

 26 به راحتی قابل دسترس است ؟ علمی برای دانشجویان  اتاقهای هيئت آیا

 27 وجود دارد ؟   فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده آیا

 28 وجود دارد ؟  تابلو اعالنات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده آیا

 29 وجود دارد ؟  و واحد های مختلف  تابلوی راهنما برای بخش ها آیا

 30 انجام می شود ؟ در دانشکده  رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی آیا 

 31 اختصاص می یابد؟  و هيات علمیبه دانشجویان (قفسه )کمد قفل دار شخصی  آیا

وجود  در درون یا نزدیکی دانشکده و هيات علمی دانشجویان  برای غذایی   خدمات آیا

 دارد؟ 
32 

فناوری اطالعات  و روزآمد برای استفاده از تسهيالت  سب، کارآمدمنا های برنامه آیا

 وجود دارد ؟  انشکدهد علمی در  توسط دانشجویان و اعضای هيأت
33 

 34 انجام می شود ؟  ی اطالعاتر خدمات سمعی بصری و فن آو مناسب پشتيبانی آیا 



تجهيزات و خدمات رسانه ای در کالسها )پروژکتور، ویدیو، کامپيوتر، سيستم آیا به 

 دسترسی آسان امکان پذیر است ؟  صوتی و ...(
35 

 36 وجود دارد ؟ امکانات فيزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده  آیا

)به  متناسب است  ؟فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هيئت علمی  آیا

 کاربر یک صندلی( 20ازای هر 
37 
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 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :

 1 وجود دارد ؟ تجهيزات و مواد مصرفی  واحد خرید و نگهداری  آیا

 2 وجود دارد ؟ کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهيزات   آیا

 3 موجود است ؟سيستمی برای جایگزینی یا تعمير تجهيزات  آیا

 4 کفایت و کيفيت الزم را دارد ؟ سرویسهای بهداشتی  آیا

 5 در دسترس وجود دارد ؟ مناسب برای دانشکده  نمازخانه آیا

 6 وجود دارد ؟ اتاقهایی جهت انجام فعاليتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی  آیا

وجود  ، نوارهای صوتی و تصویری...(  CDبه منابع سمعی بصری )امکان دسترسی  آیا

 دارد؟ 
7 

دولتی و   برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غير آیا

 وجود دارد ؟ خيریه 
8 

انجام می  بهداشت محيط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بيماران   تامين آیا 

 شود ؟
9 

 

 تصاویر واحد مربوطه  1

2 --- 

 توضيحی ) یا تصاویر ان (   PDFفایل  3

 توضيحی تعداد سرویس ها  و وجود سرویس برای افراد معلول    PDFفایل  4

 تصاویر آن  5

 تصاویر آن  6

 توضيحی ) یا تصاویر آن (   PDFایل ف 7

 برنامه یا تصاویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  8

 توضيحی یا تصاویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  9

 

 



 : پژوهش 6حوزه 

 

برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبيل رسالت، چشم انداز، اهداف،   آیا

وجود   محورها، ارکان، روشها، جایگاههای پژوهش، ارزشيابی، انتشار نتایج و دستاوردها

 دارد ؟ 

1 

 2 انجام می شود ؟از پژوهشهای اساتيد و دانشجویان    حمایت آیا

حمایت و هدایت پژوهشهای دانشجویی و استعدادهای درخشان  ،برنامه ویژه ای آیا طبق

 انجام می شود ؟ 
3 

  وجود دارد ؟   برنامه ایی جهت جذب هيات علمی تمام وقت پژوهشی  آیا

  هيات علمی طبق برنامه ایی مشخص پایش می شود ؟   فعاليت های پژوهشی آیا

مطابق برنامه ایی مشخص رعایت می  موازین اخالق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی  آیا

 شود ؟
4 

 5 مطابق برنامه ایی مدون ، مشخص شده است ؟  و گروههااولویتهای پژوهشی دانشکده آیا 

 6 تدوین شده است ؟  در دانشکده ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سالمت آیا

 7 تدوین شده است ؟  در دانشکده اپيدميولوژی ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای  آیا

تدوین شده   در دانشکده کارآزمایی های بالينی ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای آیا

 است ؟ 
8 

 9 تدوین شده است ؟  در دانشکده تحقيقات پایه ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای  آیا

) شرکت در  پژوهش دانشجویان در حوزه  برای ایجاد انگيزه و ترغيبفرایندی  آیا

 طراحی شده است ؟  کنفرانس ها و ایجاد رقابت های پژوهشی و نوشتن مقاله(
10 

 11 استفاده می شود ؟   سامانه پژوهشی به روز و کار آمد در دانشکده آیا از

 12 موجود است ؟  کتابهای مرجع عمومی )فرهنگها ، دائره المعارف..( در دانشکده آیا

و حجم دروس   کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو آیا

 وجود دارد ؟ 
13 

 14 به روز است ؟ منابع کتابخانه )اعم از چاپی و الکترونيکی( آیاد 



فرآیندی جهت سفارش و تامين مجالت مرجع برای گروههای آموزشی دانشکده در   آیا

 وجود دارد ؟ موسسه به صورت چاپی یا الکترونيک 
15 

 16 حضور دارد ؟ اطالع رسان در کتابخانه  حداقل یک نفر کتابدار آیا

الکترونيک در کتابخانه  امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانکهای اطالعاتی و منابع آیا

 موجود است ؟ و شبکه داخلی دانشکده 
17 

 

 برنامه راهبردی پژوهش   PDFفایل  1

 توضيحی یا تصویر صورتجلسات مرتبط  PDFفایل  2

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  3
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  40ش به ازای پذیرش نسخه از رفرنس های اصلی هر بخ  5چند تصویر از آنها در کتابخانه /  استاندارد آن وجود حداقل  13

 دانشجو در سال  

 توضيحی پيرامون آن   PDFفایل  14

 توضيحی پيرامون فرایند مد نظر  PDFفایل  15

16 – 

 توضيحی پيرامون آن   PDFفایل  17

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :



پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نيازهای سالمت منطقه تحت   برنامه خدمات آیا

 موجود است ؟ دهان و دندان  زمينهپوشش خود در  
1 

پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نيازهای سالمت منطقه تحت   برنامه خدمات آیا

 اجرا می شود ؟ دهان و دندان  پوشش خود در زمينه
2 

 3 با برنامه ایی مدون انجام می شود ؟  تبادل و تعامالت علمی با موسسات مرتبط آیا

مطابق برنامه ایی مشخص   دانشکده ای ترغيب انجام پژوهش های بين بخشی و بين آیا 

 انجام می شود ؟ 
4 

 

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  1

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  2

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  3

 برنامه یا تصویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : دانشجویان 7حوزه 

متناسب با حرفه دندانپزشکی    دانشجویان پذیرفته شده بررسی سالمت جسمی و روانی آیا

   مطابق برنامه ایی مدون انجام می شود ؟
1 

برنامه توجيهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخالق حرفه ای و شئون   آیا

 وجود دارد ؟ دانشجویی 
2 

مطابق برنامه ایی مشخص انجام می شود  ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخالقی آیا

 ؟
3 

مطابق برنامه ایی مشخص انجام می شود  پذیری اجتماعی مسؤوليت ترویج موضوعات آیا

 ؟
4 

 5 مطابق برنامه ایی مشخص انجام می شود ؟  رشد علمی و فرهنگی  ترویج موضوعات آیا

 6 مطابق برنامه ایی مشخص انجام می شود ؟  مسؤوليت حرفه ای ترویج موضوعات آیا

دانشجوی   مستندات کافی دال بر تعيين ظرفيت پذیرش )حداقل و حداکثر تعداد کل  آیا

انجام می   متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه  (ورودی 

 شود ؟

7 

در زمينه های   برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان آیا

 وجود دارد ؟ اخالقی  و اعتقادی
8 

  در زمينه های  برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویانآیا 

 وجود دارد ؟ اجتماعی    و فرهنگی
9 

  در زمينه های  برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان آیا

 وجود دارد ؟  علمی
10 

و   اطالع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتیآیا 

 انجام می شود ؟رفاهی به دانشجویان 
11 

 12 ،تدوین ، اجرا و گزارش می شود ؟  برنامه های جامع و معتبر ارزیابی دانشجو آیا 

به صورت   اعالم تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کليه دانشجویانآیا 

   مشخص انجام می شود ؟
13 



آزمونهای دانشکده با   فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آیا

 موجود است ؟  اهداف آموزشی در حيطه های مختلف و سطوح باالتر یادگيری
14 

با ساز و کار مشخصی جلب می  آموزشی مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی  های آیا 

 شود ؟
51  

با ساز و کار مشخصی جلب می   در برنامه ریزی  های پژوهشیمشارکت دانشجویان آیا 

 شود ؟
61  

با ساز و کار مشخصی جلب می   مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی  های فرهنگی آیا 

 شود ؟
71  

با ساز و کار مشخصی جلب می   مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی  های رفاهی آیا 

 شود ؟
81  

ابالغ مقررات آموزشی و انضباطی و نيز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در  آیا 

مراحل مختلف تحصيلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به 

 صورت می گيرد؟افراد ذیربط  

91  

 20 انجام می شود ؟  شاخصهای اخالقی و شئون دانشجوییتعریف و اعالم ضوابط و  آیا 

،   ادامه تحصيل آنان عملکرد اخالقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و آیا

 لحاظ می شود ؟ 
21 

مقررات آموزشی و انضباطی و نيز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل  آیا

 است ؟ مختلف تحصيلی مشخص شده 
22 

 23 اجرا می شود ؟ رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی  آیا

42 فراهم شده است ؟  دانشجویان به مشاور فرهنگی و آموزشی آیا امکان دسترسی راحت  

در دانشکده وجود   ساز و کاری برای راه اندازی کميته های علمی و صنفی دانشجویی آیا

 دارد ؟ 
52  

62 آن مشخص و تعریف شده است ؟ حقوق دانشجویان و نحوه نظارت بر رعایت  یاآ  

با ساز و کار مشخصی  نحوه پرداخت کمک هزینه های تحصيلی به دانشجویان برتر آیا 

 انجام می شود ؟ 
72  
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 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :



  

ساز و کاری جهت بازبينی سياست جذب دانشجو مطابق نيازهای جامعه و   آیا

 وجود دارد ؟ با نظارت وزارت بهداشت 
1 

های    برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعاليت ها و برنامه آیا

 دانشجویی موجود است ؟حوزه 
2 

دانشجو   برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نيازهای اجتماعی و شخصی هر آیا

جهت ارتقا و یادگيری )این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکالت  

 طراحی شده است ؟ ومالی نيز ميگردد(  سالمتی

3 

حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت،   امکان آیا

مطابق برنامه ایی مشخص  فرهنگی و صنفی  آموزش و پژوهش و فعاليت های

 ، وجود دارد ؟ 

4 

مطابق برنامه ایی مشخص   حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان آیا

 وجود دارد ؟ 
5 

پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در   آیا

 با برنامه ایی مدون انجام می شود ؟عرصه های مختلف دانشکده 
6 

روش های ارزشيابی به روز و کارآمد در   شواهدی دال بر بکارگيری  آیا

 ارائه شده است ؟   سيستم ارزیابی دانشجویان
7 

تجمعی نهایی جهت اطمينان از توانمند بودن پيش بينی آزمون های  آیا

 شده است ؟ آموختگان  دانش
8 

  برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه آیا

 وجود دارد؟ آموزشی 
9 

از   برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پيشرفت یادگيری هر یک  آیا

 وجود دارد ؟ دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان 
10 



جایگزینی  قدم به قدم آزمونهای تکوینی و تجمعی  آیا برنامه ایی جهت 

(    (Key Features  شناختی استدالل بالينی مانندویژگی های کليدی 

 موجود است ؟   سواالت چند گزینه ایی بجای 

11 

به قدم آزمونهای تکوینی و تجمعی   جایگزینی قدمآیا برنامه ایی جهت 

بجای   (Extended Matching)   شناختی مانندجورکردنی گسترده

 موجود است ؟  سواالت چند گزینه ایی و کوتاه پاسخ 

12 
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 : ارزشیابی دوره ۸حوزه 

 

 1 تدوین شده است ؟  عمومی  پزشکیدندان مند دوره نظام ارزشيابی  برای ایبرنامه  آیا

 2 اجرا شده است ؟  عمومی  پزشکیدندان مند دوره نظام ارزشيابی  برای ایبرنامه آیا 

 3 تدوین شده است ؟ عمومی دندانپزشکی دوره پيامدهای  و پایش فرآیندها برای ایبرنامه  آیا

 4 اجرا شده است ؟  عمومی دندانپزشکی دوره پيامدهای  و پایش فرآیندها برای ایبرنامه  آیا

 5 استفاده شده است ؟  عمومی  دندانپزشکی دوره  اصالح منظور  به ارزشيابی نتایج  آیا از

مشارکت  های پایش و ارزشيابی دوره آموزشی ذینفعان اصلی ارزشيابی در فعاليت آیا

 کردند ؟
6 

ها در رابطه با پيامدهای آموزشی موردنظر و برنامه  عملکرد دانشجویان تمام ورودی  آیا

 تحليل شده است ؟ آموزشی 
7 

برنامه جامع ارزشيابی  مرکز، دفتر و یا هسته )های( توسعه آموزش پزشکی در تدوین آیا

 مشارکت کرده است ؟  دوره، هيأت علمی و دانشجو
8 

دوره آموزش   ارائه گزارش ساليانه ارزشيابی دوره و عملکرد اعضای هيأت علمی درآیا 

کده و معاونت  دانشدندانپزشکی عمومی توسط معاونت آموزشی دانشکده به رئيس 

 انجام می شود ؟  هآموزشی دانشگا

9 

  ریيسبه  کدهدانش گزارش ساالنه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشيابی دوره توسط ریيس  آیا

 انجام می شود ؟   دانشگاه
10 

 11 است ؟   انجام شده  برنامه های آموزش دندانپزشکی، افقی و عمودیادغام تحليل آیا 

آیا گزارش و بازخوردهای ادغام افقی و عمودی برنامه های آموزش دندانپزشکی  به   

 دبيرخانه انجام شده است ؟ 
12 

 

  مستمر و  مندنظام  فرآیند  دوره  ارزشيابی از منظور)  صورتجلسات مربوطه تصویربرنامه ارزشيابی دوره و    PDFایل ف 1

آن )شامل مدل   اجزای اصلی  و  آموزشی اثربخشی و کفایت برنامه  مورد  در اطالعات به منظور قضاوت گردآوری و تحليل 

  از  استفاده  با اطالعات گردآوری . است  های ضروری و انتخابی(برنامه درسی، ساختار برنامه، ترکيب و طول دوره و بخش 



  منابع از  و  پایا و معتبر ابزارهای از استفاده   با مستندات،  بررسی و  مصاحبه گروهی،  بحث پرسشنامه، مانند  مختلف هایروش

 (.گيردمی صورت  برنامه  مسئوالن  و  مدرسان دانشجویان،  شامل مختلف

 توضیح نحوه اجرا و گزارش آن    PDFفایل  2

های  پایش دوره شامل گردآوری مستمر اطالعات در مورد جنبه ) صورتجلسات مربوطه  تصویربرنامه پایش یا    PDFایل ف 3

های نيازمند مداخله مشخص  باشد، تا حيطه کليدی آن و در راستای حصول اطمينان از صحت اجرای فرآیند آموزشی می

د برسد. منظور  شود تا برنامه آموزشی به نتایج مورد نظر خوهایی است که اجرا میشود. منظور از فرایندهای آموزشی فعاليت

از پيامدهای آموزشی، نتایج حاصل از برنامه است که معموال به صورت پيامدهای فوری، ميان مدت و بلندمدت تعریف 

 ( شود. می

 توضیح نحوه اجرا و گزارش آن    PDFفایل  4

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش توضيحی یا    DFفPایل ف 5

مدیریت ارشد دانشگاه، رئيس و مسؤوالن دانشکده دندانپزشکی،  )منظور از ذینفعان اصلی  صورتجلسات مربوطه تصویر 6

 است(  اعضای هيأت علمی و دانشجویان و دانش آموختگان

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش توضيحی نحوه تحليل عملکرد یا    PDFایل ف 7

 تصویر صورتجلسات مرتبط ی یا  توضیح  PDFفایل  8

 صورتجلسات مرتبط تصاویر  9

 تصاویر صورتجلسات مرتبط  10

 گزارش یا تصاویر صورتجلسات مرتبط   PDFفایل  11

 گزارش یا تصاویر صورتجلسات مرتبط    PDFفایل  12

 

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :

  به خود به طور جامع عمومی  پزشکیدندان آموزشی  دوره هایجنبه  سایرارزشيابی آیا 

 انجام می شود؟ ( سال 5 هر  حداقل) مشخص فواصل در ادواری  صورت
1 

 و  زمينهپيش  شرایط، در رابطه با هاتمام ورودی  آموختگاندانش و دانشجویان عملکرد  آیا

 تحليل می شود ؟  هاآن  ورودی هایقابليت
2 

  مانند مربوطه مراجع به آموختگاندانش  و دانشجویان عملکرد  تحليل بازخورد نتایج  آیا

ارائه می   دانشجویی  مشاوره و درسی ریزی برنامه کميته سنجش، سازمان  متبوع، وزارت

 شود ؟

3 



گروه های مرتبط با برنامه شامل تصميم گيران و خبرگان آموزشی و اساتيد و دانش   آیا

 مشارکت دارند ؟  آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشيابی برنامه
4 

 

  محيط ساختار، منابع، آموزشی دوره  هایجنبه  سایر از منظور )صورتجلسات مربوطه  تصویرارزشيابی انجام شده و    PDFایل ف 1

های خاص  دوره )به طور مثال استفاده از روش خاص موارد  مدت، طوالنی   پيامدهای  برنامه، بر حاکم فرهنگ آموزشی،

 (.است اجتماعی پاسخگویی و  آموزشی و ارزیابی(

  دانشجویان  عملکرد تحليل  از منظور)  صورتجلسات مربوطه تصویرگزارش توضيحی نحوه تحليل عملکرد یا    PDFایل ف 2

  وضعيت بررسی  آن، دالیل  و  مشروطی یا موفقيت  ميزان قبولی، و  رد ميزان امتحانات،  نمرات تحصيل،  مدت طول بررسی

  دانشجویان با  مصاحبه اختياری،  هایدوره  جمله از شخصی  عالئق دهی، توجه بهگزارشخود  اساس بر  دانشجویان تحصيلی

  تحليل از منظور .است  دانشکده  شرایط  بنابر موارد سایر و اخراجی و  انصرافی دانشجویان با  مصاحبه  شده، دوره  تجدید 

 سایر و آموختگیدانش  از بعد  عملکرد و انتخابی  شغل  ملی، هایآزمون در عملکرد نتایج بررسی آموختگاندانش عملکرد

 ( .است موجود  شرایط  بنابر موارد

 مربوطه  یا نامه های صورتجلسات تصویرارائه بازخورد یا    PDFایل ف 3

 تصویر صورتجلسات مرتبط توضيحی یا    PDFفایل  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : بازنگری مستمر۹حوزه 

 

 1 ام می شود ؟ ج انبررسی و بازنگری مستمر دوره دندانپزشکی عمومی و اجزای آن آیا 

 2 اقدام شده است ؟  دندانپزشکی عمومی جهت رفع کمبودهای شناسایی شده در دوره آیا 

گرفته شده   ردر نظ  بودجه مناسب جهت بازنگری مستمر دوره دندانپزشکی عمومیآیا 

 3 است ؟ 
 

 صورتجلسات مربوطه  تصویربررسی و بازنگری یا   PDFایل ف 1

 صورتجلسات مربوطه  تصویراقدامات انجام شده  یا   PDFایل ف 2

 صورتجلسات مربوطه  تصویرتوضيحی یا   PDFایل ف 3

 

 موارد ترجیحی ) ارتقا کیفیت ( :

های انجام شده و مرور بر  نگر، ارزشيابیبازنگری مستمر  مبتنی بر نتایج مطالعات آینده آیا

 1 انجام می شود ؟  متون آموزش پزشکی

اقتصادی و فرهنگی   -متناسب با تحوالت علمی، اجتماعی و اهداف دانشکده  برسالت آیا

 2 اصالح شده است ؟  جامعه خود

بازنگری شده است  های کاریآموختگان متناسب با نيازهای محيط های دانشتوانمندی  آیا

 3 ؟

های آموزشی به منظور حصول اطمينان از مناسب و  مدل برنامه آموزشی و روش  آیا

 4 گری شده اند ؟ بازنمتناسب بودن آنها 

های علوم پایه، بالينی، علوم  های علمی در حوزه محتوای آموزشی متناسب با پيشرفتآیا 

ها به  های جمعيتی و وضعيت بيماری رفتاری و اجتماعی، تغييرات پيش آمده در ویژگی 

اصالح  صورت وارد شدن موارد جدید و خارج شدن موارد قدیمی شده از برنامه آموزشی 

 شدند ؟ 

5 

ها بر اساس تغييرات ها و تعداد آزمونارتقای کيفيت نظام ارزیابی فراگيران و نيز روشآیا 

 6 انجام شده است ؟   های آموزشیایجاد شده در پيامدهای یادگيری و روش 



های مربوط به  بازخورد به نهادهای مرتبط با پذیرش دانشجو در جهت اصالح سياست آیا

پزشکی عمومی و تناسب تعداد دانشجویان پذیرفته شده  دندانمنظور انطباق با تغييرات دوره  

 7 انجام شده است ؟  با ظرفيت دانشکده

روند فراخوان و جذب هيأت علمی در دانشکده بر اساس نيازهای به وجود آمده    آیا

 8 اصالح شده است ؟ 

نوسازی امکانات و تجهيزات آموزشی بر اساس نيازهای به وجود آمده از جمله ظرفيت آیا 

  های برنامه آموزشی پذیرش دانشجو، تعداد و مشخصات اعضای هيأت علمی و ویژگی

 9 انجام شده است ؟ 

 10 مورد بازنگری قرار گرفته است ؟ نظام پایش و ارزشيابی دوره آیا 

اصالح و توسعه ساختار سازمانی و تشکيالت مدیریت عالی و اجرایی دوره  آیا 

پزشکی عمومی برای مواجهه مناسب با شرایط و نيازهای در حال تغيير و نيز با در نظر دندان

 11 صورت گرفته است ؟ ذینفعهای مختلف گرفتن عالیق گروه
 

 صورتجلسات مربوطه  تصویریا   بازنگری گزارش  PDFایل ف 1

 صورتجلسات مربوطه  تصویریا   اصالح بيانيه  PDFایل ف 2

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 3

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 4

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 5

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 6

 صورتجلسات مربوطه  تصویرارائه بازخورد  یا   PDFایل ف 7

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 8

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 9

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 10

 صورتجلسات مربوطه  تصویرگزارش  آن  یا    PDFایل ف 11

 


