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 کبسهٌذ پزیشؽ ثخؾ استَدًؼی -ػبل ػبثمِ کبس 22 :خاًن ششفی

 اعالع سػبًی فشاگیش ثشای کبسکٌبى، داًـجَیبى ٍ: داًشکذُ هتعالی

سیضی  ثشًبهِ .داسد ّبی داًـکذُ ٍجَد هشاجؼیي دس هَسد فؼبلیت ثخؾ
کِ هَجت ػشگشداًی ثبؿذ ّبی داًـکذُ ثِ ًحَی  هٌبػت ثخؾ

ثشای سفغ  آى ّبی توبم فؼبلیت .داًـجَیبى ٍ هشاجؼیي ًـَد کبسکٌبى،
 .هشدم اػت ًیبصّبی جبهؼِ ٍ

ثیي  ثشؤتؼبهل ه استجبط ٍ .دػتشػی هٌبػت هشدم ثِ داًـکذُ ثشلشاس اػت
 توبم ػغَح داًـکذُ

جلؼبت هٌظن ثب / ّب دادى کبسکٌبى دس ثشًبهِهـبسکت  :هذیش هتعالی

 پیگیشی هـکالت داًـکذُ/ کبسی جْت تمَیت اًگیضُ کبسکٌبى دس

 ّب ّب هتٌبػت ثب تَاًوٌذی هَسیتأتمؼین ه/ ثجب تزکش ثِ هَلغ ٍ تـَیك ٍ

/ حضَس ثِ هَلغ دس ثخؾ /اخالق حؼٌِ :داًشجَی هتعالی استاد ٍ

 اسائِ ثِ هَلغ خذهبت ثِ هشاجؼیي

/ دّذ دسػتی اًجبم هیِ کبسؽ سا ث/ اخالق حؼٌِ: کاسهٌذ هتعالی
 هذاٍم تؼبهل هٌبػت ٍ /داًـجَیبى اػبتیذ ٍ استجبط هٌبػت ثب کبسهٌذاى،

 

 کبسهٌذ ثخؾ سادیَلَطی –آلای ابشاّیوی بسابی

هـتشی  /ثشًبهِ آهَصؿی هغبثك ثب ًیبصّبی سٍص داسد :داًشکذُ هتعالی

 .ػجض هٌبػت داسدفضبی  ػبختوبى ٍ/ هذاس اػت

گیشی اص  ثْشُ/ هْبست هذیشیتی داًؾ ٍ/ ٍجذاى کبسی :هتعالی هذیش

 .دیذ ثبص/ دلؼَص/ تشتیت ًظن ٍ/ ًظشات تجشثیبت ٍ

پبػخگَ ثِ  تَاًبئی تذسیغ ٍ داًؾ ٍ/ ٍجذاى کبسی: استاد هتعالی

 .اًضجبط کبسی /ًیبصّبی آهَصؿی داًـجَیبى

/ تَاًبئی اًجبم ٍظبیف/ ٍظبیفآؿٌب ثِ / ٍجذاى کبسی: کاسهٌذ هتعالی

 .سػیذگی ثِ اسثبة سجَع تَجِ ٍ

 

 

دًجبل ِ ث/ ای پَؿؾ حشفِ/ ثشخَسد هٌبػت/ اخالق :داًشجَی هتعالی

 .ّبی هشدم هْبست ثشای سفغ ًیبص کؼت داًؾ ٍ

 

 84داًـجَی ٍسٍدی  -ًیوا هحبَبی

توبم هذیشاى، اػبتیذ، کبسهٌذاى ٍ داًـجَیبًؾ  :داًشکذُ هتعالی

 .ًوبیٌذ تالؿـبى سا ثشای ثْجَد هی حذاکثش

هؼٌَی داًـجَیبًؾ  اخاللی ٍ پظٍّـی، ًیبصّبی ػلوی،:استاد هتعالی

ثِ فلؼفِ اصلی ٍجَد داًـگبُ کِ  .هتَاضغ اػت/ کٌذ سا ثشعشف هی
داًـجَیبى  هَفمیت داًـکذُ، ّوکبساى ٍ/ تشثیت داًـجَػت تَجِ داسد

 .هبیِ خَؿحبلی اٍػت

ّبی  آى حذاکثش تَاًوٌذی ایجبد فضبئی کِ دسدسجْت  :هذیش هتعالی

 .ًوبیذ تالؽ هی ریٌفؼبى ؿکَفب ؿَد،

ثشای سا لبلت ػبصهبى داًـکذُ ًْبیت تالؿؾ  دس :کاسهٌذ هتعالی

 .دّذ ثْجَد اًجبم هی

ّبی  صهیٌِ سا ثشای هَفمیت دس ًْبیت تالؽ خَد :داًشجَی هتعالی

حذی کِ  تب گیشد س هیثِ کب... ٌّشی ٍ پظٍّـی، ٍسصؿی، فشٌّگی، ػلوی،
پغ اص پبیبى تحصیالت هغوئي ثبؿذ کِ کبسی ثیؾ اص ایي ًویتَاًؼتِ 

 .اًجبم دّذ

 
 84داًـجَی  ٍسٍدی  -احساى هششذی

پبیبى  کِ دل کٌذى اص آى دس عَسیِ ث خبًِ هبثبؿذ، :داًشکذُ هتعالی

  .سٍص کبسی دؿَاس ثبؿذ ّش
دل صیش  .هذیشیت اػتفشاتش اص اتبق کَچک  اٍ هٌظش: هتعالی هذیش

 .گشم اػت دػتبى تَاًوٌذ اٍ کالم گیشا ٍ دػتبى ثِ صثبى ٍ

هي فشهَدًذ کِ   هؼلن اهت خَد ثَدًذ ٍ الگَ ٍ پیبهجش هب،: استاد هتعالی

 .هجؼَث ؿذم ثشای تکویل هکبسم اخاللی
 .ّبی خَد آؿٌبػت حیغِ هؼئَلیت ثِ ٍظبیف ٍ :کاسهٌذ هتعالی

دٍساى دثؼتبى سا  ٍالؼی داًـجَػت ٍثِ هؼٌبی : داًشجَی هتعالی

 .ػبلْبػت پـت ػش گزاؿتِ اػت

 ماهناهم     

 
 

نپزشکی      دادکشنه دندا

 

 تعالی

  98 ماهبهمن / 2شماره / سال اول 

 

 :فرمبیىد می (ع)امبم ػلی
( اگر ثٍ اوسبن کبمل تطریح ضًد)ای داوطجً َمبوب داوص امتیبزات ثسیبری دارد

 ، زثبوص راست گفته ،  گًضص فُمیدن ،  چطمص ديری از حسد ،سرش تًاضغ
 ، دستص رحمت ،ي امًرخردش ضىبخت اضیبء ، دلص حسه ویت ، اش کىجکبيی  حبفظٍ

 قرارگبَص رستگبری  ،حکمتص پرَیسگبری، َمتص سالمت ، پبیص دیدار ػلمب 
 کمبوص مدارا،ضمطیرش رضب ، اش ورم زثبوی   اسلحٍ ، مرکجص يفب ، جلًدارش ػبفیت،
اش  تًضٍ ، پس اودازش ديری از گىبَبن،  ثريتص ادة ،لطگرش گفتگًی ثب ػلمب ،

 .رَجرش َدایت ي رفیقص ديستی ویکبن است،آضبمیدوص سبزگبری ،ویکی 



 
 
 

 

 

 

 

 کلیات هذل تعالی
 هفَْم ثٌیبدیي 8 ♦

  هؼیبس  9 ♦
32  صیش هؼیبس 

158 ًکتِ ساٌّوب 

 چبسچَة خَداسصیبثی  ♦

 هتیبص دّی ا هذل اسصیبثی ٍ ♦

  RADAR هٌغك ساداس ♦

 
 بٌیادیي هفاّین

 هصبدیك هتؼبلی، ّبی ػبصهبى توبم دس کِ هفبّیوی ٍ ّب اسصؽ
 .داسًذ آؿکبس ٍ ثبسص

 
 هتَاصى ًتبیج ثِ دػتیبثی 

 هـتشیبى ثشای آفشیٌی اسصؽ 

 دسػتکبسی ٍ ثخـی الْبم اًذاص، چـن کوک ثِ سّجشی 

 یٌذّبآفش ٍػیلِ ثِ هذیشیت 

 کبسکٌبى عشیك اص هَفمیت 

 ًَآٍسی ٍ خاللیت پشٍسؽ 

 ّب هـبسکت ػبختي 

 پبیذاس آیٌذُ ثشای پزیشی هؼئَلیت 

 

 ی هذل تعالیهعیاسّا

 ػبصهبى دس سا ثٌیبدیي هفبّین ثتَاًٌذ ّب ػبصهبى کِ ایي ثشای
  هؼتمش سا” ػبصهبًی تؼبلی هذل “ثبیذ کٌٌذ ًْبدیٌِ خَد

 .ػبصًذ
 پَؿؾ دّذ هی اًجبم ػبصهبى یک سا آًچِ ،"تَاًوٌذػبص" هؼیبسّبی

 . آٍسد هی دػتِ ث ػبصهبى یک کِ سا آًچِ ًتبیج، هؼیبسّبی ٍ دٌّذ هی

 ثب "تَاًوٌذػبصّب" ٍ آیٌذ هی دػتِ ث "تَاًوٌذػبصّب" اجشای اثش ثش ًتایج

 .یبثٌذ هی ثْجَد "ًتبیج" اص دثبصخَس گشفتي
 
تَاًوٌذساصّا 

 سّجشی -1
 اػتشاتظی -2

 کبسکٌبى -3
 هٌبثغ ٍ ّب ؿشاکت -4
 خذهبت ٍ هحصَالت فشآیٌذّب، -5
 

ًتایج 
 هـتشیبى -1
 کبسکٌبى -2
 جبهؼِ -3
 کلیذی -4

 
 

 خَداسصیابی
 ًتبیج ٍ ػبصهبى ّبی فؼبلیت اص جبهغ ٍ ػیؼتوبتیک هٌظن، ثبصًگشی یک
 .اػت ػبصهبًی تؼبلی هذل یک ثشاػبع آى

 ٍ لَت ًمبط ؿفبف عَسِ ث دّذ هی اجبصُ ػبصهبى ثِ خَداسصیبثی
 ثْجَد جْت ّبیی ثشًبهِ ٍ کٌذ ؿٌبػبیی سا خَد ثْجَد لبثل ّبی صهیٌِ
 .ًوبیذ تذٍیي خَد هختلف اثؼبد

 

 خَداسصیابی یٌذآفش
 یک دػتبٍسدّبی ٍ ّب فؼبلیت اص هٌظن ٍ سٍؿوٌذ جبهغ، ثبصًگشی 

 ػبصهبًی تؼبلی هذل اص اػتفبدُ ثب ػبصهبى
 ػبصهبى ثشای سا ثْجَد لبثل ّبی صهیٌِ ٍ لَت ًمبط صشیح تـخیص 

 .ػبصد هی هوکي
 دسٍى دس هتَالی ّبی دٍسُ عی سا ثْجَد سًٍذ ػبصهبى اٍلیِ، هشاحل دس 
 خَد همبیؼِ عشیك اص سا کبس ایي تؼبلی، ثبالتش ػغَح دس ٍ ػٌجذ هی خَد

 خَد حشفِ دس اٍل تشاص ّبی ػبصهبى ٍ الگَ ّبی ػبصهبى هحلی، سلجبی ثب
 .دّذ هی اًجبم جْبى دس هـبثِ ّبی حشفِ یب
 

 :بِ اسصیابی هٌطك اص استفادُ با ّا ساصهاى

 سٍیکشدّب ثَدى هٌبػت 
 ّب اػتشاتظی ثب آًْب یکپبسچگی 
 ریٌفؼبى اًتظبسات هیيأت 
 دسػبصهبى آًْب اػتمشاس هیضاى 
 ٍ ثشد خَاٌّذ پی دیگش هَاسد. 

 
 خَداسصیابی سٍیکشدّای

 ای پشػـٌبهِ سٍیکشد 

 کبسگبّی سٍیکشد 

 پشٍفَسهب سٍیکشد 

 جبیضُ ػبصی ؿجیِ سٍیکشد 

 فَق سٍیکشدّبی اص تلفیمی 
تلفیمی اص  سٍؽ خَداسصیبثی اًتخبثی، ّبی داًـکذُ، تَجِ ثِ ٍیظگی ثب

 .کبسگبُ خَاّذ ثَد پشػـٌبهِ ٍسٍیکشد 

 

 تؼبلی آمًزش



 
 

 

 

 

 

 
 ػلویکبسگبُ آهَصؿی تؼبلی ٍیظُ اػضبی ّیبت  4ثشگضاسی  -1
 داًـجَیبى داًـکذُ کبسگبُ ٍیظُ کبسهٌذاى ٍ 2ثشگضاسی  -2
 کبسگبُ ٍیظُ هذیشاى داًـکذُ 2ثشگضاسی  -3
 :اًجبم الذاهبت ریل استجبعبت ٍ ثشگضاسی جلؼبت کویتِ اعالػبت ٍ -4

 هحَس15ػبصی تؼبلی داًـکذُ دس  تذٍیي ػٌذ فشٌّگ*

سػبًی  هحَسّبی پبیگبُ اعالع سثشسػی الذاهبت اًجبم ؿذُ د*
 ّبی آهَصؿی ٍجلؼبت ٌبهِ، کبسگبُاتَهبػیَى اداسی،هبّ داًـکذُ،

 2یذ هحتَای خجشًبهِ ؿوبسُ أیت ثشسػی ٍ*

 ّبی ًوبد تؼبلی داًـکذُ اًتخبة ٍیظگی*

 ساُ اًذاصی ایؼتگبُ هـبٍسُ تؼبلی داًـکذُ*

 تَاًٌذ هی داسًذ هـبٍسُ ثِ ًیبص داًـکذُ ػبصهبًی تؼبلی حیغِ دس کِ ػضیضاًی
 دس داًـکذُ ًظشاى تؼبلی صبحت ٍ هـبٍسیي ثب الکتشًٍیک پؼت عشیك اص

 .ثبؿٌذ استجبط

 :هٌْذس اخَاى
Akhavan55@gmail.com 

 :صادُ ساالسیاى دکتش
Mhsalarianzade@yahoo.com 

 
گشدیذهحَس غشفِ تؼبلی داًـکذُ اًتخبة هؼئَل ػٌَاى ِ ث آلای خفشی 
 .دؿَساُ اًذاصی تؼبلی داًـکذُ ؿذ تب اػفٌذهبُ غشفِ  سهمش ٍ
جلؼبت تؼبلی دس ّبی آهَصؿی ٍ ّوبٌّگی ثشگضاسی کبسگبُ آلای اسشذی 

 .اًجبم دادًذسا  ػبلي ؿَسای داًـکذُ

سػبًی  هؼئَل هحَس پبیگبُ اعالع هؼئَل سٍاثظ ػوَهی ٍ خاًن آسًٍذی
 :الذاهبت ریل سا اًجبم دادًذ ؼبلی داًـکذُت

،الذاهبت تؼبلی  ّب ٍ کبسگبُ تصبٍیش جلؼبت، گضاسؿبت ٍ ثشٍصسػبًی خجشّب
 داًـگبُ سػبًی داًـکذُ ٍ داًـکذُ اص عشیك پبیگبُ اعالع

سػبًی تؼبلی داًـکذُ ّبی اعالػبتی تؼبلی دس پبیگبُ اعالع اسائِ فبیل 

ٌبهِ اجشائی هبّ دثیش سئیغ داًـکذُ ٍاجشائی  هـبٍس ،آلای لشمائی
ٌبهِ تؼبلی دس ػغح تَصیغ هبّ اًتـبس ٍ ًظبست ثش، هؼئَل تؼبلی داًـکذُ

 ثبؿٌذ هی داًـگبُ داًـکذُ ٍ

 اص ٍاحذ فٌبٍسی اعالػبت  هٌْذس طْواسبی هٌْذس دادٍس ٍآلایاى
 .سا عشاحی کشدًذ ًوبد پیـٌْبدی ثشای تؼبلی داًـکذُ 8 داًـکذُ

هؼئَل هحَس اتَهبػیَى تؼبلی ثِ ػٌَاى  ٍحیذیّا جوالی ٍ  خاًن
ّبی  فبیل تجبدلٍ اًجبم هکبتجبت اداسی تؼبلی  ّب ٍ ًبهِ تجبدل داًـکذُ

 .سا ثشػْذُ داسًذریٌفؼبى  ثباعالػبتی تؼبلی 

ثشًبهِ  تصَیتپیگیشی سئیغ اهَس اداسی داًـکذُ  آلای هحوَدی
شای لشاس گشفتي دٍسُ دس ثؼتِ ثػبػت  72ثِ هیضاى ( 1)آهَصؿی تؼبلی 

 .دٌّذ اًجبم هیآهَصؽ ضوي خذهت کبسکٌبى سا 
 

 ّای اسفٌذ هاُ تعالی بشًاهِ

  دس تبسیخ  داًـجَیبى ٍیظُ کبسهٌذاى ٍ 3کبسگبُ تؼبلی ثشگضاسی
 ػبلي ؿَسای داًـکذُ دسػصش  16لغبیت  13ػبػت  اص 01/12/89

 دس تبسیخ  داًـجَیبى ٍیظُ کبسهٌذاى ٍ 4کبسگبُ تؼبلی  ثشگضاسی
 دسػبلي ؿَسای داًـکذُ ػصش 16لغبیت  13 ػبػتاص  03/12/89

 ِدٍم اػفٌذهبُ ّفتِ اٍل ٍ ّبی تؼبلی داًـکذُ دس تـکیل کویت 

 ًظبم ٍ اسصیبثی پشػـٌبهِ خَد ٍ ًبهِ آییي ػبصی ًْبیی ػبصی ٍ ثَهی 
 اػفٌذهبُچْبسم  ػَم ٍ ّفتِ دٍم، ثْجَد دس ّبی پشٍطُ ثٌذی اٍلَیت

 ٍ ّبی ثْجَد دس اػفٌذ هبُ ٍ ثٌذی پشٍطُ اٍلَیت خَداسصیبثی  
 1390فشٍسدیي هبُ 

 ُػبصی هحَسّبی ػٌذ  تَػؼِ فشٌّگ تؼبلی دس داًـکذُ اص عشیك پیبد
 ػبصی تؼبلی داًـکذُ  فشٌّگ

 
 
 

 

 

 

 
کشدًذ هب هٌتظش اًتمبدات ثجخـیذ خَاًٌذگبًی کِ ثب هب دس استجبط ثَدًذ تؼشیف )
 (پیـٌْبدات ػبصًذُ ؿوب ّؼتین ٍ

اص اثتذا هغبلت خجشًبهِ سا  :آلای دکتش فاضل سئیس هحتشم داًشکذُ

 .اداهِ دّیذ ،هحتَا خیلی خَة اػت سًٍذ ٍ ،تب اًتْب خَاًذم

ّوشاُ ثب تؼبلی  :ت علوی داًشکذُأّی جعفشی عضَ دکتشآلای 

 .کٌیذًیض احیب سا داسد  ّب ػبثمِ اًتـبس داًـکذُ، خجشًبهِ داًـکذُ کِ ػبل

خجشًبهِ تؼبلی ثبیذ ثتَاًذ : 68آلای اهیش هعادی داًشجَی ٍسٍدی 

ؿوبسُ اٍل خیلی خَة ثَد ثِ . هفَْم تؼبلی سا دس توبم ػبصهبى ًْبدیٌِ ًوبیذ
ًبگْبى دیذم صفحِ  ًحَی کِ هتَجِ ًـذم چِ ٍلت ثِ اًتْبی آى سػیذم ٍ

دس کـَسّبی هختلف ٍ  (EFQM)میت الگَی تؼبلی ػَاثك هَف. ثؼذی ًذاسد
تَصیغ . ّبی ایي هتذ ثشای ایجبد اًگیضُ دس خجشًبهِ چبح ؿَد ًتبیج ٍ هَفمیت

 .خجشًبهِ دس داًـکذُ فشاگیش ؿَد

دس ًؼخِ الکتشًٍیکی  :کاسهٌذ پیواًی داًشکذُ خاًن فاطوِ سلطاًی

داهٌِ  .ّبی هتؼبلی هؼشفی گشدًذ ػبصهبى. ّبی ًظشػٌجی اػتفبدُ ؿَد اص فشم
 .تش ؿَد داًـکذُ گؼتشدُتَصیغ خجشًبهِ دس ػغح 

 

 

 ثب خًاوىدگبن خجروبمٍ

 

 َب ي اقدامبت ثروبمٍ

mailto:Mhsalarianzade@yahoo.com


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ُ1بشًذگاى هسابمِ خبشًاهِ شواس 
 

سا اسػبل  1ضوي تـکش اص کلیِ ّوکبساى کِ پبػخ هؼبثمِ خجشًبهِ ؿوبسُ 
 :ثبؿذ اػبهی ثشًذگبى ثِ ؿشح ریل هی ،ًوَدًذ

 

هعاًٍت پژٍّشی داًشکذُ -آلای دکتش شوشیشی: 
 «.حشکت بسَی تعالی ٍلتی اسصشوٌذ است کِ آگاّاًِ ّن باشذ»

 

هخابشات داًشکذُ -آلای هٌْذس صادلی: 

 شَ خطش کي صکام شیش بجَی      هْتشی گش بِ کام شیش دس است

 سعذی      

ّای الْی، عشفاًی، سٍحاًی، علوی،  دس صهیٌِ اگش هْتشی سا تعالی

 .هصذاق شعش است هَضَع هسابمِ بذاًین... پژٍّشی ٍ 

گشٍُ آهَصشی استَدًسی -خاًن صّشا هْشدٍست: 

 .دًبال کٌیذ هکاى حبس ًباشیذ ساُ تشلی سا دس بعذ صهاى ٍ

 

سیبل  000/300ًفشکبست ّذیِ ثِ اسصؽ  ثشای ّش 1ؿوبسُ هؼبثمِ جبیضُ 

 .ثبؿذ هی
 

سکِ بْاس آصادی دس ًظش گشفتِ شذُ ، 2 دسضوي جایضُ هسابمِ شواسُ

جایضُ هزکَس تا توام سکِ کِ بش اساس کیفیت کاس بشًذُ هسابمِ 

 .باشذ تماء هیلابل اس

 
 
 
 
 
 
 

 

 2مسبثقٍ ضمبرٌ 
 تعالی ساصهاًی داًشکذُ دًذاًپضشکی( لَگَ)طشاحی ًواد  :هَضَع

 

اص هذیشاى، اعضای ّیأت علوی،  اص کلیِ کاسکٌاى داًشکذُ اعن

داسین دس طشاحی ًواد تعالی  کاسهٌذاى ٍ داًشجَیاى تماضا

ّای ریل ها سا  داًشکذُ با اسائِ طشح ٍ یا اًتخاب اص بیي طشح

تاسیخ  هْلت اسسال یا اًتخاب اثش تادس ضوي  .یاسی ًوایٌذ

 .باشذ هی 11/01/00

 :ّای ًواد تعالی داًشکذُ ٍیژگی
 .تؼبلی ػبصهبًی ثبؿذًـبًگش  -1

 .تْشاى ثبؿذداًـگبُ ػلَم پضؿکی ًـبًگش داًـکذُ دًذاًپضؿکی  -2

 ًَِّای طشاحی ًواد تَسط آلای هٌْذس دادٍس ًو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبشًاهِ ٍ اطالعات تکویلی دس خصَص تعالی دس پایگاُ  *

 .باشذ اطالع سساًی تعالی داًشکذُ دس دستشس هی

 :آدسس پایگاُ

http://dentistry.tums.ac.ir/efqm 
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 زَرا فراَبوی:دثیر تحریریٍ
 محمدرضب قطقبئی: دثیراجرائی
مُىدس کیبن  –امیرخفری -آمىٍ جمبلی -داوص ارضدی :ضمبرٌَمکبران ایه 

 امیرمؼبدی -زَرا فراَبوی –سريش دکتر مُدی -دادير
 مُتبة يحیدی

 دفتر تؼبلی داوطکدٌ دوداوپسضکی داوطگبٌ ػلًم پسضکی تُران: وبضر
داوطکدٌ  -جىت اورشی اتمی -اوتُبی کبرگر ضمبلی -تُران: آدرس
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