
    

 

 

 

 

 

 

  ...پيش از هر مقالي 

پيشكسوتان بهترين راهنمايان مسيرند و اكنون از رهنمودهاي 

   .شويم مند مي ايشان درخصوص محورهاي دانشكده متعالي بهره

  نيروي خدماتي پروتز -كار سال سابقه 28 :آقاي حسيني فشمي

آور به همراه آب نمايي با رنگ  فضاي سبز شادي :متعالي دانشكده

  لباس فرم مناسب براي خدمات/ دسترسي آسان براي مراجعين/ آبي

  .رفتار و اخالق مناسب با كاركنان دارد/ دلسوز است :استاد متعالي

به كاركنان ، دانشجويان و دانشكده توجه / دلسوز است: مدير متعالي

  ضافه كار مناسب متناسب با كاركرد افراد پرداخت مساعده و ا/ دارد

آشنا به وظايف خود بوده و كارها را به درستي انجام : كارمند متعالي

  .كند خالصانه كار مي/ دهد مي

اخالق و / منظم است/ خواند خوب درس مي: دانشجوي متعالي 

  .رفتار مناسب دارد

  كارمند آموزشكده پروتز -سال سابقه كار 31: آقاي ابددار

سهولت دسترسي /ها متناسب باشد فضاي بخش :انشكده متعاليد

ارتباط /آفرين توليد خدمات ارزش/دار باشد تجهيزات شناسنامه/فيزيكي

  وري دورن و برون سازماني و همكاري بين بخشي براي افزايش بهره

 /دانشجو محور/به دانشجو مهارت وانتقال دانش /پويايي:استاد متعالي

  داراي برنامه براي رشد دانشجويان  / نظر بگيردشرايط دانشجو را در 

كار و جايگاهش را / ريزي مناسب داشته باشد برنامه :مدير متعالي

توزيع مناسب / ازامكانات و منابع خارج از دانشكده استفاده كند/ بشناسد

  ها    منابع بر اساس مأموريت

تقسيم / عالقمند به كار و داراي احساس مسئوليت :كارمند متعالي

  ارئه پيشنهاد جهت رفع مشكالت/ ها  كار و همكاري بين بخش

داراي اخالق / عالقمند به رشته تحصيلي :دانشجوي متعالي

اهميت به امور تحقيقاتي و / توجه به مباحث درسي/ متعهد/ اي حرفه

  پژوهشي

��������� ���               

  دانشيار گروه پروتزهاي دنداني: دكتر منزويآقاي 

متعالي در ابعاد مختلف آموزش، پژوهش و خدمات  :دانشكده متعالي

  سالمت بهداشت و درمان

داراي سواد / با عشق و عالقه/ معلمي شغل انبياء است :استاد متعالي

نحوه كار با نسل / تكنولوژي آموزشي را به روز بداند/ كافي و روزآمد

الگوي دانشجويان از نظر انضباط، حضور فعال فيزيكي، / بداندجوان را 

الگوي خوب براي دانشجويان، كاركنان / اي اخالق حرفه .../معنويات و 

ه پژوهش هاي كاربردي ن پژوهش(فعال در امور پژوهشي/ و بيماران

/ را به كمك دانشجويان برقرار نمايد خدمات سالمت)/ براي پژوهش

  .ه باشدبوده و تمام وقت در اختيار دانشكد عاشق كارش

ريزي  را به خوبي درك، تحليل و برنامه دوضع موجو: مدير متعالي

استفاده ) فضا، منابع انساني، بودجه و ساير منابع( از امكانات موجود /كند

،  نمعاونين، اساتيد، كاركنا(ها  ارتباط سازنده با زيرمجموعه/ بهينه كند

برنامه راهبردي / آينده نگر باشد/ داشته باشد) اندانشجويان و بيمار

/ رود و حركت رو به جلو داشته باشد بداند به كجا مي/ داشته باشد

خود محور نبوده /امكانات مالي را فراهم نمايد/ ها را آماده كند زيرساخت

هدفش اعتالي كشور / فرهنگ سازي در كار تيمي/ و برنامه محور باشد

  باشد

حضور به موقع در محل كار داشته باشد و كارش را  :كارمند متعالي

نسبت / داراي برخورد مناسب با ارباب رجوع/ به نحو احسن انجام دهد

آموزش حين / نقطه نظرات خور را مطرح كند/ تفاوت نباشد به محيط بي

  / خدمت ببيند و به فكر ارتقاء باشد

داند ب/ در پي دانش و كسب علم و تجربه باشد :دانشجوي متعالي

حضور به موقع و با عالقه در كالس و / براي چه هدفي به دانشگاه آمده

براي نياز و ارتقاء جامعه در حال يادگيري و پژوهش / بخش داشته باشد

داراي / در ارائه خدمات به بيماران برخورد مناسب داشته باشد/ باشد

     ...ادامه دارد .اخالق خوب و ظاهر آراسته و تميز باشد

�����������              

دندانپزشكي در  پروژه تعالي دانشكده هاي آموزشي كارگاه برنامه

از ) اعضاي محترم هيئت علمي(مخصوص گروه اول 1389سال 

  بعد از ظهر  1صبح تا  10 ساعت

     

  موضوع فعاليت  تاريخ  روز  رديف

  1آموزش مدل تعالي  19/10/89  يكشنبه  1

  2آموزش مدل تعالي  21/10/89  سه شنبه  2

  3آموزش مدل تعالي  26/10/89  يكشنبه  3

  4آموزش مدل تعالي  28/10/89  سه شنبه  4
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  :فرمودند) ع(امير المؤمنين علي 

  خدا رحمت كند كسي را كه بداند

؟  در كجاست    ؟  از كجاست 

 ؟رود و به كجا مي          

  ����� 
   89 ماه ديهيجدهم / 1شماره / سال اول 

 



 

  اهم اقدامات انجام شده در حوزه تعالي 

  سازماني دانشكده

برگزاري جلسه با آقاي دكتر منزوي و طرح موضوع تعالي سازماني 

1388  

طرح تعالي سازماني در جلسه شوراي معاونين دانشكده و موافقت 

 1388تعالي در دانشكده در پائيز سازي مدل 

برگزاري جلسات با رئيس دانشكده، معاونين و مشاورين تعالي 

 1389سازماني در شش ماهه اول سال 

هماهنگي انتخاب دانشكده بعنوان پايلوت طرح ملي تعالي 

 1389مهرماه هاي دندانپزشكي كشور تا 

   1389آبان ماه  15طرح تعالي در دانشكده از 

   27/9/89برگزاري اولين جلسه كميته تعالي كاركنان در تاريخ 

تبيين طرح تعالي سازماني در جلسه شوراي آموزشي دانشكده در 

فرهنگ سازي تشكيل كميته اطالعات و ارتباطات تعالي در جهت 

  ...در محورهاي سايت، اتوماسيون، خبرنامه، 

هاي آموزشي، واحدهاي كاري و درخواست معرفي نمايندگان گروه

 دانشجويان جهت تشكيل كميته تعالي دانشكده

سطح گواهي تعهد (تدوين برنامه اجرايي مرحله اول تعالي دانشكده 

  1ه خبرنامه 

  

كلمه تا هفته آينده  10ال را حداكثر در برداشت خود از تصوير با

 .از طريق اتوماسيون براي سردبير ارسال نماييد

        خبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكي

  دكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضل

  زهرا فراهاني
    دانش ارشدي دانش ارشدي دانش ارشدي دانش ارشدي     –محمد رضا قشقايي محمد رضا قشقايي محمد رضا قشقايي محمد رضا قشقايي     –سروش سروش سروش سروش     مهديمهديمهديمهدي

    - - - - نجفينجفينجفينجفيندا ندا ندا ندا     –مهتاب وحيدي مهتاب وحيدي مهتاب وحيدي مهتاب وحيدي         - - - - زينب آرونديزينب آرونديزينب آرونديزينب آروندي    - - - - كيان دادوركيان دادوركيان دادوركيان دادور

  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

:  
http://dentistry.tums.ac.ir        

   European  Foundation for  Quality  Management  

 و سازمان هاي فعاليت وري بهره و كيفيت

 مسير در ها سازمان موقعيت تعيين منظور

 ها سازمان ترغيب و ها واقعيت و اهداف 

  بهبود هاي فعاليت تمركز هاي حوزه 

 در و سازمان ابعاد تمامي در مشترك تفكر

 دوباره حذف شده، انجام اقدامات وضعيت

 .سازمان مديريتي

 .خارجي و داخلي كاوي بهينه

 نوآوري و خالقيت طريق

 فراگير و سيستماتيك ديدگاه از

 سازماني فرآيندهاي

 سازمان توسط شده كسب

 واقعيات

 كاركنان

 بهبود قابل هاي زمينه

 سازمان هاي فعاليت

 ابزار كارگيري هب با سازماني برون و 

Benchmarking( 

 سازمان تعالي منظور به خودارزيابي

1987 

    1991بنياد تعالي كيفيت اروپا 

  

اهم اقدامات انجام شده در حوزه تعالي 

برگزاري جلسه با آقاي دكتر منزوي و طرح موضوع تعالي سازماني * 

1388دانشكده در مهرماه 

طرح تعالي سازماني در جلسه شوراي معاونين دانشكده و موافقت * 

سازي مدل شورا با پياده

برگزاري جلسات با رئيس دانشكده، معاونين و مشاورين تعالي * 

سازماني در شش ماهه اول سال 

هماهنگي انتخاب دانشكده بعنوان پايلوت طرح ملي تعالي * 

هاي دندانپزشكي كشور تا  دانشكده

طرح تعالي در دانشكده از رسمي  آغاز * 

برگزاري اولين جلسه كميته تعالي كاركنان در تاريخ * 

تبيين طرح تعالي سازماني در جلسه شوراي آموزشي دانشكده در * 

 29/9/89تاريخ 

تشكيل كميته اطالعات و ارتباطات تعالي در جهت * 

در محورهاي سايت، اتوماسيون، خبرنامه،  تعالي

درخواست معرفي نمايندگان گروه* 

دانشجويان جهت تشكيل كميته تعالي دانشكده

تدوين برنامه اجرايي مرحله اول تعالي دانشكده * 

  )به تعالي
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ه خبرنامه مسابق

برداشت خود از تصوير با

از طريق اتوماسيون براي سردبير ارسال نماييد

خبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكيخبرنامه تعالي دانشكده دندانپزشكي

دكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضلدكتر اكبر فاضل: مدير مسئول 

زهرا فراهاني: سردبير 
مهديمهديمهديمهدي :همكاران اين شماره

كيان دادوركيان دادوركيان دادوركيان دادور    - - - - رضا طهماسبيرضا طهماسبيرضا طهماسبيرضا طهماسبي

        اميرخفرياميرخفرياميرخفرياميرخفري

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهراندفتر تعالي : ناشر 

:آدرس سايت دانشكده 

در سايت دانشكده در خصوص تعالي 

 در سايت دانشكدهخبرنامه تعالي به صورت الكترونيكي 

 .قابل مشاهده است

European  Foundation for  Quality  Management

  

  چرا تعالي؟

كيفيت از واقعي تصويري ارائه -1

منظور به خودارزيابي براي ابزاري

 بين فاصله درك به كمك تعالي،

 .بهبود هاي حل راه يافتن به

 و تحول هاي زمينه شناسايي -2

تفكر و زبان ايجاد براي مبنايي -3

 . عملكرد هاي حوزه همة

وضعيت درك براي چارچوبي -4

 . انحرافات تشخيص و ها كاري

مديريتي سيستم براي ساختاري -5

بهينه طريق از يادگيري تشويق -6

طريق از ارزش ايجاد به تشويق -7

  

  مزاياي مدل تعالي

از مدل اين برخورداري �

فرآيندهاي بر مبتني مديريت �

كسب نتايج به ويژه توجه �

واقعيات بر مبتني ارزيابي �

كاركنان گسترده مشاركت �

زمينه و قوت نقاط شناسايي �

فعاليت از واقعي تصوير ارائه �

 درون تجربيات تبادل �

Benchmarking( كاوي بهينه

خودارزيابي رويكرد از استفاده �

  

  كيفيت هاي مدل سوابق

 1951جايزه دمينگ  �

1987جايزه مالكوم بالدريج  �

بنياد تعالي كيفيت اروپا جايزه  �

  

در خصوص تعالي اطالعات تكميلي * 

  .باشد دسترس مي در

خبرنامه تعالي به صورت الكترونيكي * 

قابل مشاهده است و اتوماسيون


