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حوزه آموزشی-1  

 

 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

 شروع هر نیمسال صورتجلسه
معاون آموزشی و پژوهشی 

 دانشکده

گروه های تخصصی برگزاری جلسات منظم ترمی با 

 جهت اصالح برنامه آموزش
1 

 گواهی کارگاه ها
 در طول نیمسال تحصیلی

 
 EDOو  آموزشی معاون 

ری حداقل دو کارگاه مرتبط جهت اعضای ابرگز

 هیئت علمی در زمینه آموزشی در محل دانشکده 
2 

 EDO مورد 4الی  3در هر نیسمال بین  گواهی کارگاه ها
کارگاه در سال در رابطه با برگزاری حداقل دو 

 دی های دانشجویاننحداقل توانم
3 

 مدیران گروه های آموزشی در هر نیمسال اجرا میشود 
ی آزمون آسکی مدون برنامه ریزی جهت برگزار

 برای دانشجویان
4 

 5 تدوین برنامه شورای آموزشی معاونت آموزشی تشکیل شورای آموزشی هر ماه 
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 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

 EDOمعاونت آموزشی و  در طول نیمسال تحصیلی اعالم کتبی
اختصاص استاد مشاور به تمام ورودی ها دانشکده 

 و پایش عملکرد دانشجویان
6 

 EDO در طول نیمسال تحصیلی گواهی کارگاه ها
استاد توانمند و ترویج برگزاری کارگاه در زمینه 

 اخالق حرفه ای
7 

 8 تشکیل کمیته افت و پیشرفت تحصیلی EDOمعاونت آموزشی و  پایان هر نیمسال تحصیلی مکاتبات

- 

تقدیر از دانشجویان برتر آزمون 

 علوم پایه 

و دانشجویان فارغ التحصیل برتر و 

 نمونه 

معاونت آموزشی و ریاست 

 دانشکده
 9 برترتشویق دانشجویان 

 10 معرفی کارمند نمونه دندانپزشکی در طول سال ریاست دانشکده در طول هفته آموزش و روز استاد  -

 ریاست و معاون آموزشی در هر نیمسال برگزار میگردد. -
نشست دوره ای با نمایندگان دانشجویان و 

 پیگیری مطالبات آنها هر دو ماه 
11 

 معاونت آموزشی در هر نیمسال برگزار میگردد. -
بصری به -بررسی کالسها از لحاظ تجهیزات سمعی

 روز و متناسب با نیازهای دانشجویان و اساتید
12 
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 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

 13 بررسی تجهیزات بخش فانتوم در دانشکده  معاونت آموزشی در هر نیمسال برگزار میگردد. -

 در حال پیگیری مکاتبات
ریاست دانشکده و معاونت 

 توسعه دانشگاه
 14 تصویب چارت سازمانی دانشکده

 EDO  در طول نیمسال تحصیلی  گواهی کارگاه ها
برگزاری دوره های آموزش مدون )کارگا های 

 آموزشی(جهت دندانپزشکان عمومی
15 

 مکاتبات
قبل از اعالم ظرفیت پذیرش 

 دانشجو
 ریاست و معاونت آموزشی

بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشجو طبق نیاز 

 آموزشی 

 

16 

 17 یآموزش یهادر برنامه یبازنگر ریاست و معاونت آموزشی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی صورتجلسات

 صورتجلسات
قبل از شروع  و در طول هر نیمسال 

 تحصیلی
 آموزشیمعاونت 

ارتباط مستقیم با اعضای هیات علمی، تبادل نظر و 

 همانگی برنامه آموزشی
18 

 
قبل از شروع  و در طول هر نیمسال 

 تحصیلی
 معاونت آموزشی

ارتباط مستقیم با نمانیدگان دانشجویی ، تبادل 

 نظر و همانگی برنامه آموزشی
19 

 20 بهبود روند برگزاری امتحانات معاونت آموزشیریاست و  قبل از شروع امتحانات پایان ترم صورتجلسات
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 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

 21 بهبود وضعیت کمی و کیفی کالس های آموزشی معاونت آموزشی در طول هر نیمسال  -

 22 جذب دانشجوی بین الملل دندانپزشکی آموزشیریاست و معاونت  قبل از شروع هر نیمسال  مکاتبات

 ریاست در طول هر نیمسال -
به منظور  یعلم ئتیه التیدر تسه یبازنگر

 یآموزش زهیانگ شیافزا
23 

 ریاست قبل از اعالم نیاز هیات علمی مکاتبات
به منظور ثبات  یعلم اتیدر جذب ه یبازنگر

 گروه ها یآموزش
24 

 پایان هر نیمسال  نتیجه ارزشیابی
 ریاست و معاونت آموزشی و

EDO 

از نظر  یعلم اتیه نگیرنک ستمیس نییتع

 و شناخت نقاط قوت و ضعف یآموزش
25 

 ریاست و معاونت آموزشی پایان هر نیمسال  نتیجه ارزشیابی
 یبخش آموزش یروهایعملکرد ن یهادوره یابیارز

(nursing) 
26 

مکاتبات و درخواست 

 ها
 27 یآموزش یبخش ها یازهایبرطرف نمودن ن ریاست و معاونت آموزشی قبل از شروع هر نیمسال 

 ریاست  در حال پیگیری 
 لیبه منظور تکم یودنتولوژیبخش پر یراه انداز

 دانشکده ینظام آموزش
28 
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 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

- 
قبل از شروع نیمسال اول و قبل از 

 شروع به کار اعضای هیات علمی
 معاونت آموزشی

 دیجد انیو دانشجو یعلم ئتیه یرسان یآگاه

 دانشکده یالورود نسبت به اهداف آموزش
29 

 معاونت آموزشی قبل از شورع نیمسال تحصیلی  

 غاتیتبل جادیو ا یاطالع رسان ستمیس یبرقرار

جهت مقابله با  مشکل  مارانیجهت جذب ب حیصح

 انیدانشجو کوارمنتیر

30 
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حوزه پژوهش-2  

 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 پیگیری شخص

 کننده
 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان

ف
دی

 ر

هیئت علمی توسط  تحقیقاتیتصویب و اجرا طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی در قالب طرح 

تصویب و اجرا طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی در قالب طرح -شورای پژوهشی هر دانشگاه

 -کمیته تحقیقات دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشگاه

 توسط شورای پژوهشی هر دانشگاه دانشجویی پایان نامه هایو اجرا  بیتصو

سالدر طول   معاونت پژوهشی 
های پژوهشی برقراری امکان انجام طرح 

 بین دانشگاهی
1 

سالدر طول  انعقاد قرارداد مالی پژوهشی و واریز وجه نقد تایید شده در قرارداد  2 های پژوهشیتحصیل اعطای بودجه طرح  معاونت پژوهشی 

 اطالع رسانی در سایت دانشکده دندانپزشکی 

 اینترنتیاطالع رسانی از طریق پیام رسان های 

 نصب پوستر در تابلو اعالنات دانشکده

در طول نیمسال 

 معاونت پژوهشی تحصیلی
رسانی اولویت های پژوهشی به اطالع 

 هیات علمی و دانشجویان
3 

در قالب طرح کمیته تحقیقات دانشجویی توسط  بین بخشیتصویب و اجرا طرح تحقیقاتی 

 -دانشکدهکمیته تحقیقات دانشجویی 

 دانشکدهتوسط شورای پژوهشی دانشجویی  پایان نامه هایو اجرا  بیتصو

سالدر طول   

کمیته تحقیقات 

 -دانشجویی

 معاونت پژوهشی

های پژوهشی پیشنهادی بین ارائه طرح 

 بخشی به دانشجویان
4 

وبینار های کمیته تحقیقات  -همایش ها-دریافت هزینه جهت برگزاری سمینارها

 دانشجویی
سالدر طول   

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
 

اعطای تسهیالت کمیته تحقیقات  

 دانشجویی برای تبلیغات و اطالع رسانی
5 
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 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 پیگیری شخص

 کننده
 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان

ف
دی

 ر

سالدر طول  برگزاری وبینارهای پژوهشی در سطح کشوری  

-معاونت پژوهشی

 کمیته تحقیقاتی

 دانشجویی

حمایت از آموزش مجازی کمیته تحقیقات  

 دانشجویی
6 

سالدر طول  برگزاری کارگاه ها  

-معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقاتی 

 دانشجویی

 7 های پژوهشیحمایت از کارگاه و برنامه 

سالدر طول  برگزاری کارگاه ها  

-معاونت پژوهشی

کمیته تحقیقاتی 

 EDO-دانشجویی

 8 های علمی مجازیحمایت از کارگاه 

هماهنگی با استاد گروه آمار و حضور در دانشکده جهت انجام امور مشاور و اطالع 

 رسانی به دانشجویان از طریق پیام رسان های اینترنتی
سالدر طول   معاونت پژوهشی 

استقرار مشاور آماری در روزهای مشخص  

 در دانشکده
9 

سالدر طول  دانشجو جهت ارئه به بخش و محل مراجعهارائه معرفی نامه به   معاونت پژوهشی 

هماهنگی با اساتید جهت تعداد مشخصی  

مرخصی به دانشجویان جهت انجام 

های تحقیقاتی که نیاز به رفت و آمد طرح

 به شرح دیگر یا دانشکده دیگر را دارد

10 
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 صدور معرفی نامه

در طول نیمسال 

 تحصیلی
 معاونت پژوهشی

تسهیل برقراری ارتباط با سایر دانشکده ها 

و دانشگاه ها جهت معرفی دانشجویان برای 

 انجام کار پژوهشی
11 

 معاونت پژوهشی در حال پیگیری مرخصی پژوهشی
اعطای مرخصی تشویقی به هیئت علمی به  

 ازای کار پژوهشی
12 

 ارائه نظرات نماینده پژوهشی
پس از برگزاری 

 جلسات دفاع
 13 بازبینی برگزاری جلسات دفاع پایان نامه  پژوهشیمعاونت 

 ارائه لیست طرح ها و پایان نامه های دانشکده در سایت دانشکده
در طول نیمسال 

 تحصیلی
 معاونت پژوهشی

های دانشکده به نحوه معرفی پژوهش 

 صحیح
14 
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جامعه ارتباط با ارائه خدمات و حوزه-3  

 

  
 تحقق معیار

 

 زمان

 پایان

 

 زمان

 شروع

 

 عملیاتی برنامه / اقدام عنوان کننده پیگیری شخص

ف
دی

 ر

 ریاست و معاونت آموزشی شروع هر نیمسال تحصیلی  مکاتبات 

برنامه ریزی جهت اجرایی دستورالعمل بهره 

برداری آموزش در عرصه دوره دندانپزشکی 

 عمومی

1 


