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 هو الشفا 

  

 پزشکی لرستان علومبرنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 

 ی دانشکده دندانپزشکی معرف

 22با پذیرش تعداد     1391یکی از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان است که  در سال    اد  آبخرم  یدندانپزشک   دانشکده

 32در حال حاضر دارای  از طریق آزمون سراسری  اولین دوره آموزشی خود را آغاز نموده است .  این دانشکده  نفر دانشجو  

واحد ساختمانی و    4عضو هیئت علمی برای آموزش دانشجویان در مقطع دکتری دندانپزشکی می باشد. این دانشکده دارای  

)آسیب شناسی فک و دهان ، ارتودنسی ، دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی    11دارای    رمربع است. تم  19981مساحت تقریبی  

، پریو دانتیکس ، پروتزهای دندانی ، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی فک و صورت ، اندودانتیکس، بیماریهای دهان، رادیولوژی 

تعداد دانشجویان در حال تحصیل در این  در حال حاضر  یونیت دندانپزشکی می باشد.    64دهان ، دندان و مواد دندانی با تعداد  

با رتبه استادیاری  ونفر    254دانشکده   علمی دانشیار و استادی را  هیچکدام از اساتید مراتب    ,می باشد  نفر    31تعداد اساتید 

ز حوزهای ریاست  معاون  بوده و متشکل ا     ITسالن    ،سالن دفاع کتابخانه  ،  کالس برای دروس تئوری    5دارای    ندارند . دانشکده

 آموزشی و پژوهشی هیات علمی اداری و مالی است .  
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 

 پزشکی لرستانمشارکت کنندگان در تنظیم و تدوین برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی علوم

 متخصص پروتزهای دندانی   - دندانپزشک دکتر کامران آزادبخت

 دانتیکسمتخصص پریو  - دندانپزشک دکتر سامان نصیری 

 فک و صورت  دهان    متخصص رادیولوژی  - دندانپزشک زاده دکتر سجاد قربانی

 متخصص پروتزهای دندانی   - دندانپزشک دکتر گالره ابالغیان 

 دندانپزشکیدانشجوی دکتری عمومی   بیرانوند زهرا نقی

 پور   کوثر رستم

 

 سید عالالدبن موسوی 

 دانشجوی دکتری عمومی دندانپزشکی

 

 دانشجوی دکتری عمومی دندانپزشکی
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 

 

 ( دانشکده دندانپزشکی Missionرسالت)

و پژوهشی مصوب وفراهم کردن شرایط    ی برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشما برآنیم تا در استان لرستان از طریق  

جذب اعضای هیات علمی جدید متناسب ،های آموزشی اعضای هیات علمی    و برنامه ریزی جهت ارتقا فعالیت   یتوسعه آموزش

 تربیت نمائیم.استان  با نیازهای آموزشی پژوهشی ، دانش آموختگان توانمند در جهت خدمت به بهداشت و درمان  

رسالت دانشکده دندانپزشکی تربیتتت دانتتش آموختگتتان توانمنتتد در زمینتته ارتقتتای ستتامت دهتتان و دنتتدان آ تتاد جامعتته بتتا ارائتته   .1

های دندانپزشتتکی روز دنیتتا و متناستتب  های علمتتی و عملتتی م تنتتی بتتر پیشتترفتو درمتتانی دارای توانمنتتدیختتدمات پیشتتگیرانه  

   .با نیازهای جامعه و دارای توان پژوهشی جهت ارتقاء دانشکده تا رت ه اول منطقه و کشور می باشد

اردهای آموزشی تایید شده وزارت بهداشت  فعالیت های اصلی در راستای این رسالت م تنی بر آموزش علمی و عملی مطابق استاند  .2

پژوهش مستمر در علوم دندانپزشکی در جهت نوآوری و پیش رد مرزهای تولید علم و ارتقای سرمایه انسانی    ،درمان و آموزش پزشکی

 .متخصص و متعهد در دانشکده است

 :ساله دانشکده دندانپزشکی   ۵اهداف   .3

پیشگیری و درمانی دهان    ،آموختگان  وزه دندانپزشکی متعهد و کارآمد در ارائه خدمات تشخیصیتربیت دندانپزشکان و دانش  (  3-1

 و دندان 

 های منطقه در  وزه دندانپزشکی ها و کاستیدانش آموختگان توانمند در شناسایی نیازها قابلیت   ( تربیت3-2

 پژوهش هدفمند و کاربردی در علوم دندانپزشکی (  3-3

 آمایشی  4و پژوهشی دانشکده تا رت ه اول منطقه    لمیارتقای رت ه ع(  3-4
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 ارتقای سطح ارت اطات محققین دانشکده در سطح ملی و بین المللی(  3-5

در امر آموزش مدیریت آموزش علمی و عملی مطابق با    مدرن و پیشرفته  به ود و ارتقاء آموزش مجازی و به کارگیری متدهای  (  3-6

 ان و آموزش پزشکیاستانداردهای وزارت بهداشت درم 

 ارتقاء کیفیت خدمات پیشگیری و درمانی شهروندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک های وابسته به آن(  3-7

 به روز رسانی آموزش دندانپزشکان منطقه از طریق همکاری متخصصین و اعضای هیئت علمی(  3-8

 وزش و پژوهش توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آم(  3-9

 مند در  وزه آموزش و پژوهش جذب سرمایه انسانی توانمند و عاقه(  3-10

 : های ما در مسیر این رسالت م تنی بر موارد زیر استارزش ارزشهای دانشکده:   .4

 مداری در آموزش و پژوهش اخاق   (4-1

 به دانشکده دندانپزشکی   ینعدالت در ارائه خدمات درمانی به مراجع(  4-2

 نوآوری و خاقیت در جهت به ود آموزش و پژوهش (  4-3

 علمی پژوهی در جهت ارتقای  داکثری سطح علمی اساتید و دانشجویان دانشکده (  4-4

 متعهد و متخصص   ،شایسته ساالری در جهت جذب و ارتقای نیروی انسانی کارآمد (  4-5

 ی علمی و پژوهشی و کمک به ارتقای علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشکده کارگروهی در جهت اشتراک دانسته ها(  4-6
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 

 

 

 

 

 ( Values)هاارزش 

تلفیق فضای آموزشی با درمانی: با توجه به قرار داشتن کلینیک درمانی در محیط فیزیکی دانشکده،   

 است. در زمان احساس نیاز فراهم شده  دوره بالینیگیری موثر دانشجویان با اساتید امکان ارتباط 

سترسی راحت خدمات: قرارگیری دانشکده دندانپزشکی در جغرافیای شهری مناسب امکان پذیرش و د  

 است. بیماران به خدمات درمانی را فراهم کرده 

مشارکت و های کاربردی دانشجویی در سطح دانشکده موجب دانشجومحوری: تشکیل کارگروه   

تر به احتیاجات درمانی و آموزشی دانشکده  نیازسنجی دانشجویان در سطح دانشکده و دستیابی راحت 

 است. شده 

های مختلف درمانی و کاهش بیمه  عقد قرارداد بابیماران از سراسر استان و  بازاریابی صحیح: پذیرش   

 است. های درمانی موجب افزایش پذیرش بیمار و در نتیجه افزایش کار بالینی دانشجویان شده هزینه 

 مداری: ارتباط موثر، متقابل و محترمانه کادر اداری، آموزشی و دانشجویی اخالق   
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 پزشکی لرستان استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علومبرنامه 

 

 

 

 لی بررسی عوامل داخ

 نقاط قوتترین  مهم

 در آموزش دانشجویان و با انگیزه  جذب نیروهای جوان  

 های درمانی از بیمارانهای مختلف درمانی و اخذ حداقل هزینهطرف قرارداد با بیمه

 و متخصص   هیئت رییسه و کادر اجرایی متعد و دلسوز  وجود

 وجود کلینیک درمانی در محیط دانشکده 

 متخصص آموزشی درمانیکلینیک ویژه نیروهای  

 ارزشیابی اساتید و تعیین قوانین جدی در حوزه آموزشی

 های جدید جهت تامین تجهیزات و استفاده بهتر از فضای دانشکده انجام نیازسنجی

 های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، تهیه تجهیزات و مواد دانشجومحور ایجاد کارگروه
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 پزشکی لرستان استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علومبرنامه 

 

 

 بررسی عوامل داخلی 

 ترین نقاط ضعف مهم

 

 های اخیر پذیرش بیش از حد توان و ظرفیت دانشجویان تکمیلی و انتقالی از خارج از کشور در سال

 و فضای اداری   یهای درسعدم وجود فضای فیزیکی مناسب برای کالس

 های پژوهشی و تحقیقاتی و کمبود امکانات و تجهیزات تحقیقاتیندادن به طرحاولویت  

 در بین اساتیدپیمانی و استخدامی  کمبود شدید نیروی هیئت علمی  

 کمبود تجهیزات آموزشی و درمانی با توجه به احساس نیاز دانشجویان و اساتید 

های مرکز عدم امکان استفاده دانشجویان و اساتید  عالقمند به کارهای تحقیقاتی از ساختمان و ظرفیت

 دانشکده   مجاورتتحقیقات داروهای گیاهی رازی مستقر در  

 سازی سطح سطح تحصیالت و کارنامه آموزشی دانشجویان انتقالی عدم همسان
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 پزشکی لرستان دندانپزشکی دانشگاه علومبرنامه استراتژیک دانشکده 

 

 بررسی عوامل خارجی 

 ها ترین فرصتمهم

 گذاری بخش خصوصیتمایل به سرمایه

 نقشه نظام سالمت کشور

 های ارتباطیوجود تکنولوژی 

 هااعتبارات استانی در حوزه سالمت و سایر حوزه

 انسانیانداز و سند توسعه برنامه پنج ساله توسعه، سند چشم

 های تحت پوشش دانشگاه در سطح شهرستان  فرهنگ بهداشت دهان و دندان  ءارتقا

 استمعارف دینی در خصوص سالمت که همه را در زمینه سالمت مسئول دانسته

 1های تیپ  فاصله نسبتا کم با دانشگاه
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 بررسی عوامل خارجی 

 ین تهدیدهارتمهم

 

 

  

 دانشجویان از خارج کشورو بدون ضابطه   رویه  پذیرش بی

 ها های درمانی دندانپزشکی با بیمهعدم هماهنگی بخش

 های تحقیقاتیعدم اعتنا به طرح

 های دندانپزشکی در سطح کشورافزایش تعداد دانشکده

 هابه کادر آموزشی دانشکده  kضریب    طرحی   نیروهایعدم شیفت مناسب و به موقع 

 عدم ارتباط مستمر و موثر بین دانشگاهی

 گذاریگذاری نادرست در سطح کالن و تغییر مواضع ناگهانی در قانونسیاست 

 ا هبندی دانشگاهتوزیع ناعادالنه اعتبارات با توجه به تیپ
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 پزشکی لرستان دندانپزشکی دانشگاه علومبرنامه استراتژیک دانشکده 

 

 های ذینفع شناسایی مشتریان و گروه 

-ریزی استراتژیک شناسایی ذینفعان است. تحلیل ذینفع شامل شناسایی ذینفع کلیدی های مهم در برنامهیکی از گام

 های اثرپذیری و اثرگذاری بر این سالیق و عالئق است.ها و تشخیص راهارزیابی سالیق آن

 

 ذینفعان درون سازمانی:

 پزشکی لرستان است و شامل موارد زیر است:منظور افراد حقیقی و مراکز زیر مجموعه دانشگاه علوم

 

 ای از ذینفعان درون سازمانینمونه

 ذینفعان حقوقی درون سازمانی ذینفعان حقیقی درون سازمانی

 پزشکی *دانشجویان علوم

 *اعضای هیئت علمی 

   پزشکیهای علومکارمندان دانشکده*کارکنان و  

 های مختلف دانشگاه *معاونت

 های مختلف *دانشکده

 *مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه

 های آموزشی*گروه
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 ذینفعان برون سازمانی: 

پزشکی است و شامل های خارج از هر دانشگاه علومها و شرکتبهداشتی و درمانی، سازمانمنظور افراد حقیقی، مراکز  

 موارد زیر است: 

 

 ای از ذینفعان برون سازمانینمونه

 ذینفعان حقوقی برون سازمانی  ذینفعان حقیقی برون سازمانی 

 پزشکی *دانشجویان علوم

 کنندگان*بیماران و مراجعه

 پزشکی کشورهای علومها و دانشگاهدانشکده*سایر  

 *مراکز بهداشتی و درمانی بخش خصوصی

 *مراکز بهداشتی و درمانی خیریه و دولتی غیر دانشگاهی

 ها و نهادهای دولتی*سازمان

 ( WHOسازمان جهانی بهداشت)*
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 لرستان پزشکی برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 

 تعیین اهداف 

 تامین نیروی هیئت علمی مورد نیاز دانشکده  (1

 درمانی و آموزشی دانشکدههای  تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش   (2

 گیری دانشکدههای اجرایی و تصمیممشارکت بیشتر دانشجویان در بخش (3

 خدمات درمانی جذب بیشتر بیماران برای مراجعه به دانشکده با افزایش سطح کیفیت   (4

 سراسر کشور   پزشکیهای دندانهای مختلف در سطح استان و دانشکدهتعامل با دانشکده (5

 وهشی ژپ  های دریافت اعتبار و بودجه مورد نیاز طرح (6

 دانشکده   های درمانی بهبود فضای فیزیکی و تامین بخش (7

تربیت دانشجویان با سواد و خالق جهت شرکت در    های رزیدنتیتربیت دانشجویانی آماده برای شرکت در آزمون (8

 آزمونهای رزیدنتی

 ارتقا و تشویق دانشجویان به انجام کارهای تحقیقاتی (9

 های مختلف آموزشیها و ترمبه کارگیری و تربیت مربیان آموزشی برای بخش (10
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 پزشکی لرستان برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

 هاتدوین استراتژی 

 های آموزشی با مشارکت اساتید و دانشجویان ها، ژورنال کالببرگزاری کارگاه (1

 به نیروهای استخدامی و پیمانی   kضریب  تبدیل وضعیت اساتید هیئت علمی   (2

  تکمیل کادر دانشکده    برای   kتامین سریع و به هنگام نیروهای ضریب   (3

های مختلف با یکدیگر و آموزش که موجب درگیری بیشتر دانشجویان ترم  موثر و منعطفتعیین برنامه آموزشی   (4

 بیشتر شود

 عدم پذیرش جدید دانشجویان خارج از کشور با توجه به کمبود ظرفیت دانشکده (5

 در میان گذاشتن مشکالت و نیازهای خاص دانشکده دندانپزشکی با مدیران باالیی دانشگاه  (6

عرفی مناسب دانشکده و بخش درمانی به سطح عموم جامعه استانی با ارائه خدمات با کیفیت، به موقع و کم م  (7

 هزینه

 مناسب برای تامین امکانات دانشکده از دانشگاه  درخواست بودجه  (8

 های علمی با ذکر نام دانشگاه مشارکت دانشجویان در امور تالیف، ترجمه کتاب (9

 بهداشتی سطح استان برای پایش و آموزش دانشجویان   گیری موثر با مراکز ارتباط (10

 التحصیل شده برای مشارکت در بخش آموزشی دانشجویان با عنوان مربیجذب نیروهای فارغ (11

ها دن آننمو  در آزمون رزیدنتی برای کمک به دانشجویان مستعد و آماده  پذیرفته شدهبا دانشجویان   موثر    ارتباط (12

 دستیاری  برای شرکت در آزمون 

 افزایش مشارکت دانشکده در امور فرهنگی دانشگاه  (13


