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 اتیکل
های خود پاسكككق دييبه به و  فاليتهای مختلف از تحليل مشككك گر گر ته تا تفراف اهدا  بتواند در بخش ینهاد اگر

 تاراكه تحت مد یدلذا هر نها ؛دهد، پيموده اسككته مهئكيفيت خدماته را كه ارا یبخش مهمه از مسككير ارتبا ،ها بدهدآن
عنوان ابزار را به کاژياسكككترات یزاراز انواع برنامه هخود نوع یهاتي فال همنطب تاهدا یبرا راناگز ،شكككودهاداره م هعلم
شاهد داالزم با هتارامد س یهانهاد ةانتخاب كند. م سترات ةجيكه در نت همو ب اريب سنج یهایژياتخاذ ا به  هتوجههو ب دهينا
 كند.هم دأايا تن ته ر ناا ،اندكنار ر ته هالمللنيريابت ب ةخود را از دست داده و از صحن ةبرجست تيمويف ط،يمح

ست كه برنامه راًياخ شده ا سنت یزارثابت  ش ل  ش گر مد گراد ه،به   ،روناااز ؛ها نخواهد بودنهاد هتارايادر به حل م
سترات یريگبهره ستراتنهاد هضرورر در تمام کاعنوان به کاژياز پگن ا ست. پگن ا شده ا ست برای ابزاری کاژيها مطرح  ا

 باشد.رار مهاطمينان در ااجاد توانااه كا ه برای نوآوری و تغيي سبهای مداران و هد  آن كگيریكمک به تصميم
تف ر باعث  ناچرا كه ا ؛شككودهامر مرسككوم پنداشككته م کا ايدر تمام دن کاژيبر اهدا  اسككترات همبتن یزاربرنامه امروزه

و در كجا يرار دارند  ستيچ نهاد دگاهاكه د نداو مگحظه نما شنداندينهاد خود ب ةباروالن با صر  ويت بتوانند درؤشود مسهم
تا در  ،نداآهنگر برمجامع و جامفه یهابرنامه یو اجرا ناتدو پهِگاه در آن ؟گر ت اهنديرار خو هگاهیدر چه جا ندهاو در آ

 .ابندا مورد نظر خود دست یكه يرار دارند به هد  واالاهمفبول از جا همبطع زمان کا
ست یهااز جنبه ه ا ست كه باهو خارج هداخل یهاطيمح هاباارز کاژيراتخاص پگن ا و اهدا  نهاد،  مأموراتتوجه به ا

 طيو تحوالر مح رارييغثر در يبال تؤالفمل مدادن ع سنشان یبرا رانادهد. مدهاز وضع موجود نهاد ارائه م هروشن دگاهاد
 يرار دهند.  هاباخود را مورد ارز هو خارج هلداخ یهاطيمح شياز پ شيهر روز ب داخود با

در سراسر زمان  تارادمو ر تار  دگاهاد رييكه هد  آن تغبرنامة بنيادی  کاعنوان به کاژياست كه پگن استراتناا اصل
حركت  تامستمر هدا نداكه  رابل ؛ستين «سند» کا ناو تدو هيته صر اً کاژياسترات یزاربرنامه ،نابنابرا ؛شود هتلب ،است

سترات ندهاآ یهاتينهاد به طر  مويف کا ست ناثر تدوؤم یهایژيدر يالب ا سترات اگر به ،نابنابرا؛ شده ا و  ميشانديب یژيا
 :ماينما نارا تدو یثرؤم یهایژياسترات
 ؛كندهم ميرا ترس ندهاآ یرگيجهت ◙
 ؛سازدهها را مشخص متاولوا ◙
 ؛كندهها اتخاذ مآن ةنداآ یامدهايامروز را در پرتو پ یهامتصمي ◙
 ؛ابداهنهاد بهبود م ت فالي ◙
 ؛كندمه حل را عمده مش گر ◙
 ؛كندهل نهاد، حداكثر توجه را اعمال موتحت كنتر یهانهزمي در ◙
 ؛سازدهبريرار م یريگميتصم ید اع برا و يابلِ همنطب یسازهم یبرا تهدابه ◙
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ستا  نيهم در سترات ناپوهنتون غالب، با ا ستوماتولوژی پوهنځیرا يابل ايدام از  اههعبتواند مجمو کاژيهد  كه پگن ا

 بيسككترد دهد، ايدام به ترتگ جاجهت تا نظارر بر نتا نييو تف یزارآن را از برنامه ةو دامن هيرا ته کاژياسككترات یزاربرنامه
 پگن نموده است.  ناا
 

 ستوماتولوژی ةچخیتار .1ـ1
سان یهایماريب ،روزگار كهن از ش گر ان ست. جمجمها بودهدهان از م سال  25000كه  ی(Cro-Magnon)ا راد ةا

دهان و دندان  یماريب منبع ثبت شده ناترهما. يددهدهدندان را نشان م هگهدياز پوس یساكن بودند، شواهد نيدر زم شيپ
سومر کااز  ست. ) یمتن  س ليعنوان دلهدندان را ب یهاكه كرم ،(گديسال يبل از م Circa5000ا شرح  هگهديپو دندان 
 آن ةندا، حال و آهبرداشكته و گذشكت هميعظ یهاگام سكتوماتولوژیها سكال هان ار كند كه در ط تواندهكس نمچي. هدهدهم
 هعموم ن دندانداكترا هكادما ةانيسككال اهآگردهم نيهفتمودر چهل اان عرصككه كسككوتانشيمورد بحث پ یهااز عنوان ه ا
 .باشدهم

Eric Cartis مطمئنًا داگوهم هعموم داكتران دندان هكادما یگوو سكككخن سكككتوماتولوژیدار رخ نامؤ، مداكتر دندان :
 نام جراحانِ هب ی رادتوسككط ا دندان هایتداویكه اغلب ه، زمانم1700 یهاسككال یتا ابتدا هاز يرون وسككط یاداز یزهايچ
ست. ا رييتغ شد،هانجام م گرشاآرا شهها را مدندان كاره،همه ا رادِ ناكرده ا  دادند،هكوچک را انجام م یهاهو جراح دنديك
 .كردندهم اهايو موم انداختندهزالو م كردند،هكوتاه م یعگوه موهب

 

 باستان طبابت دندان. 2ـ1ـ1
ها كه از . آنسككتندازهم هلكه در گواتماال و هندوراس  ف ،سككطب باال بودند هبا  رهنگ همردمان ،اهاازمان باسككتان، ما در

كردن صورر و گود سوراخ ااها و دندان یرو نلهادادن اايدام به يرار همذهب لاتر بودند، به دالهمايد زين همردم بابل باستان
 هو گاه نايباال و پا هيدام یهادندان ،داده شكككدهحفرار تراد یرو بااز هسكككنگ یهانلهادادن اها در يرار. آننمودندهم

كار  ناا قيچنان ديو آن شككدهزنده يرار داده م یهادندان یرو هانلهاا نامولر، مهارر داشككتند. بدون شككک، اهپر یهادندان
خاص به حفره چسبانده  یهابا سمان هانلها. اماندندهم هخود باي یدر جا ها،نلهاا ناتا هزار سال بفد ا اكه حت گر تهانجام م

 داده شده است. صي سفار تشخ ميكلس ،هها با اسپ تروگرا آن ةكه جنس عمد شدهم
 

 زمان در گذرِ ستوماتولوژی .3ـ1ـ1
ها و بو را به لبشكككده از چوب سكككخت و بامزيت یها ها، باردر ونزوئگ Vanomami ة ري دخترانِ ،هآوان كودك در
 داشته است. اهبااز ةكه جنب نمودنده رو م شانیهاگونه

صنوع اا کيپونت ساختههِدندان م ست ر ته،  هانيم یااثنا ناگزی، جاشده  احتمااًل  كه گرداده،اا ت هایجمجمهدر از د
و  Siwakام به ن انهيمسكككوا  خاورم ه،ياز طگ پرچ شكككده اسكككت مسكككوا  اول ینر اسكككت كه به نوار گاوِ کااز  هدندان

Misswak ور آب غوطه روز در کا یاسككت كه آن را برا نچاا ميبه نظر ن  ايرسكككوچک از درخت سككالوادورا پ ةشككاخ کا
شود. چوب ا ا يتا ال سازندهم س ماسد كربنارهب یدرخت حاو ناآن از هم جدا  سا کيتان ديو ا ست كه تأث یوادم راو   ريا

 ها دارد.لثه یرو همثبت
ن اه اابه جوامع آمر 1700 یهادر سكككال داكتران دندان تدا ويف حذ  د و  ماريب یهادانمهاجرر كردند و خود را اب

 دهياز عاج تراشكك هادنداند. شككده يلع، ورط طگ، سككرب و نبره بواسككتفاده همينمودند. مواد ترم همصككنوعهای دنداندادن يرار
 . شدهنر  رم داده م گاوِ یهااز دندان ااو  شدهم
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 هِ يشب اهابتدا ةليوس کا) Turnkayها با دندان دنيكش رينظ اهشامل كارها ستوماتولوژی ةحر  م،1800 یهاسال در
( و برداشككت Seraperتراد )ها با كاغذكردن دندانزي(، تمشككدهها اسككتفاده مدندان دنيكشكك یدار كه براضككامن چرخِآچار
 بود. هدست لابا وسا هاهگهديپوس

Watter Hermann Ryff سال سال  Gross chirurgeryبزرگ  هجراح ةر ساخت و ب 1545را در  شر  نظر همنت
 یهااز يلم یراصاوتكه در آن  1559در سال  ه ا( چاپ نمود، از جمله Great Surgery) دِابار آن را تجدناچند رسدهم
كه او  ستوماتولوژیب عمر او كفا  نداد و كتا انهو درست بود. متأسف قيدي Ryff راشود. تصاوهم دهاد Scaler یريگرمجِ

 هرگز چاپ نشد. سد،اداشت بنو ميتصم
تر داك رد داشكت كه به بهمنحصكر سكميم ان کا 1868در سكال  James Beall Morrison سكتوماتولوژی چوكه

 ةسكاخته شكد )موز چوكه نااواضكب آن،  بط چهار نمونه از  یاا. با وجود مزاداكج نما هآن را در هر جهت دادهاجازه م دندان

ه بر اسكاس ك داگرد همفر  1875در  سكتوماتولوژی لاوسكا ةسكازند هنتوسكط كمپ سكتوماتولوژی چوكهپنها ( كُ پوهنځی

اغلب  هشككسككته كاركند، ولاجازه دهد، ن داكتر دندانبه عبب خم شككود تا به  هكا  ةبه انداز توانسككتهآن م هغاتيبروشككور تبل
 باشند.  ستادهاكار ا نِيكه ح دادندهم بيترج 1950ال تا حدود س داكتران دندان

 Hayden یهاتگد جهيدر نت مور،يبه نام كالج بالت لندامر التادر ا ايدن سكككتوماتولوژیكالج  نياول 1840مارس  6 در

Harris داگرد سيتأس . 
سال  Hartfordبه نام  اه ااآمر داكتر دندان کاتوسط  هكننده در علم پزش حسهمهم ب كشف انجام شد  1844در 
 انا. در پاديساس درد، كشرا بدون اح ی(، دندان  ردههوشه)ب هحسهپس از انجام ب یبود. و داتروزاكسايآور نخنده و آن گازِ

توسط  هموضف هحسهب ه. مفر داگرد ستوماتولوژیدر  هعموم ههوشهب ناگزیجا هموضف هحسهب ستم،ياول يرن ب ةده
ول سككاخت. در متح سككتوماتولوژیرا با حذ  درد از اعمال  سككتوماتولوژی، 1904در  Alfred Einharn هآلمان دانيميشكك
 داشتند. زاتوريلاو استر  ساا ةگاه اشف، دستداكتران دنداناغلب  1920 ةده لااوا

به  هچهار دست ماتولوژیستوو  داگرد ليتش  1923سال  لا( در اواستوماتولوژی اراني)دست ستوماتولوژی پرستارانِ ةجامف
م بهداشكككت دهان و بود كه به نبش مه ی ردنياول  ا،اآمر التادر ا Bridgeportر آلفرد  ونس وشكككد. دكت ري راگ جاتدر

شت تيبكرده و تر دايپ نيبا ستوماتولوژی ةدندان در حر   نياول 1913نمود. او در نوامبر  یگذارهاكار دهان و دندان را پابهدا
 كاران دهان و دندان را در گاراژ خانه خود ا تتاح نمود. بهداشت کينيكل

 1908بردند. در سال هپ هدندان یهاهگهديپوس شر تيدر پ داكننده  لورایريگشيبه نبش پ 1847در سال  داكتران دندان
دندان كودكان  یدر رو هرنگ اهيهوه یهال ه جادامتوجه ا كرد،هم هگهكلرادو زند یهاكه در چشكككمه Mckayر ودكت

شد شدهم داااز حد  لور شيدر اثر مصر  ب ميدانهكه امروزه م ،شهرد  شهر عامل بروز  اهكه ماده دي. او  همبا در منبع آب 
 ن رد.  اهآن عامل را شناسا هول ؛دارند هنايپا اريبس هگهديكودكان پوس ناا كهناآن است و ا

سال  ايدر دن گانارا ستوماتولوژی کينيكل نياول سط  1902در  سبورگ آلمان ا Jessenتو سترا  نيو اول دا تتاح گرداز ا
 چاپ شد. 1930بود كه در سال  یودنتولوژاژورنال پر ،هژورنال تخصص

خود را  هاختصككاصكك یهاژورنال کا كه امروزه هر ا تات امل  سككتوماتولوژیهشككت تخصككص در  سككتم،ييرن ب هدر ط
 انجام شد: راز بيداراست. انجام امتحانار بورد در هر رشته به ترت

 ؛1930 ارتودنسه ◄
 ؛1946دهان  جراحه ◄
 ؛1948دهان  پاتولوژی ◄
 ؛1948 زيپروت ثابت زيپروت| ◄
 ؛1949اطفال  ستوماتولوژی ◄
 ؛1951 هاجتماع ستوماتولوژی ◄
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 .1964  ساندودانتي ◄
 

 در افغانستان ستوماتولوژی ةچخیتار. 4ـ1ـ1
راه بوده هم یو دندان با نام دردِهب اههداپد ،آمدن انسكككانانيمبه كه از زمانِ ا تاتوان درهم قاتار كوتاه در یمرور با

 در سككتوماتولوژی اههسككاخت كه تا انداز سككريطب در بسككا ممالک جهان ام ان آن را م یعلما یارزگاسككت. توجه و خدمت
شنا ستانِأاما مت ؛ردييرارگ قاتار هارو شد تارهم یداشد چار  بردُ هخامنابع تار نگاه ازكه  زاعز سفانه ا غان ضب و  ةچقابا وا
 مخصوصاً ،مامثال آن بگذراو  نايچون ابن س همندان بزرگآثار دانش از نمود. اگر اهتوان شناساهرا نم ستوماتولوژیاز  هروشن

سال س بفد یهادر  سند ريسلطنت ام ةتا دور ناياز ابن  كدام  احت ست،ين دوجوم ستوماتولوژیاز  هموثب عبدالرحمن خان كدام 
يابل تأسف است كه  د،ندار رس يراردست كند در هئدر ا غانستان ارا ستوماتولوژیكه بتواند حدايل مفلومار راجع  به  اههرسال

ش و یباوجود كنج او شاهكه   ر مهاهافيمراجفه به آر سناد داشد  ست آه ب نهيزم نادر ا یا شده  یزيچ هم د،اد صل ن حا
 است.
ستطباب تار یهااز بخش ه ابه  ات ا با شده اعبدالرحم ريامدر دورة كه  قاكتاب ا شواهد هاست، بازگون خان نوشته  ها، 

 اناو دربار انيشرا خان، ا منعبدالرح ريسلطنت ام ةتوان گفت كه تا دوره( مهكككك..شكككك 1311كابل از ) یهانامهو سال هنيع
نفر  کا ،ردك دايپ هخان ضكككرورر به دندان مصكككنوع منعبدالرح كههاما زمان ،ر تندهها مممل ت رابه سكككا یجهت تداو

 .دندان به كابل دعور نمود تيس کاجهت ساخت  یهند برتانو را از Omeraنام ه ب هسيساز انگلدندان
شددندان كههزمان صله ب  یدور ناكه با ا ديشاخان با خود اند نعبدالرحم ريام ،ساز مذكور وارد كابل  هند و لندن و  نيا

 نيبه هم ؟داايخارج ب سكاز ازدندان کاكه  ماند دام منتظر باه باز ااآ ؟كرد توانهم هخراب شكد چ زيپروت ناا یكابل اگر روز
 از آموزد دهد كه بفد یورطنفر ا غان را  کاروز خود در كابل  40ايامت  اناتباضا كرد كه در جر هسيساز انگلاز دندان ليدل
ملحوظ  ناا یكه رو ،كردهروز خگصكه م 40سكاله را به رر  چند هدرسك پگن ريام نهادشيپ ناا ؛دندان سكاخته بتواند یو

سم جواب داد، ادندان ست. ام کا ناساز مذكور با خنده و تب صور دور از ام ان ا رو در يلم ماگوهم كهیزيچ !رينخ :تگف ريت
ست و امن يابل اجر شود مجازاتش ممدر دندان ناا اگر نفر منتخب در ا  از ،هحرب ة ااز  ابر ريبود كه ام نيهم ؛كنمهساز ن

كارگر موصو  با  .ساز گماشتدندان یعبدالحق، به شاگرد هنفر كارگر را به نام صو  کا یكارو طگ یگاه زرگردست بخش
 یدندان خوب برا تيس کاسازد و را برآورده ريخواست دشوار ام ناا نيمف اديتوانست در مف ،كه داشت یركاتفداد و پشتاس
شت و ما زارا در وطن عز یسازدندان ةنطف بيترت ناكرد و به ا هيته یو شته يرار  نااران ازگخدمتنياول ةخود در زمر كا ر

مات؛ گر  مام  علم در كههاجااز آن ا در بخش  بيترتنيبه هم ؛موديپهرا م خود هت امل ريبشكككر سككك هگهسكككاحار زندت
شر ها نظر به مردم وشر تيپ ستوماتولوژی ستان  بط با مردم ا  هصح اجاريچون احت؛ دارونما گرد یجوامع مختلف ب غان

توان هكه م كككك اهلل خانمانا ريام سلطنتزمان  درترتيب بدان ؛شدهمر وع نم ه يساز با دانش محدود تخنبودن چند دندان
ا فان در  ةكردليكتر تحصا غان كه دا درخانيدكتور غگم ح ،جوان مداراستيباآمدن س ك عام المنففه دانست یهافورمار ةدور

 ادتفد کااول  بار یبرا شككاناا یهادهاا ريثأدر كشككور گذاشككته شككد و تحت ت ناطبابت دندان نو یها، گامبود یتزار ةيروسكك
ص سب تح شخاص جهت ك شدند. داكتر عبداهلل طرزه ب ستوماتولوژی در هعال گريا شور اعزام  شور المان، ب یخارج از ك ه ك

 حمد به كشور  رانسه. او داكتر  ضل  هيغر به كشور تركنيسپ ديداكتر عبدالمج ه،يبه كشور ترك هداكتر محمد اسحق ارزگان
مصدر خدمت  هعلم ةساح از ترشيب هعمل ةوطن بازگشت نمودند و در ساحه مو بانه ب هعال گريبفد از ختم تحص ااشان

سالأگرچه مت ؛شدند شاما زحمت ؛جا نماندهه ها بآن از هعلم ةسفانه كدام ر  هطب هكار علم طاشرا جاداا ةنيها را در زمآن هك
 یهاتي رامود كرد.  فال داكتوران دندان نباانجمن د جادادندان، ا كتورانمفاون د یوهيها، م تب تربكورس ميتنظ لياز يب
شهآن زمان محدود م هطب ض یركاردندان، پُ دنيشد به ك ساخت دندان و بف  ه وتوميچون اپ هكوچ  یهااريعمل هدندان، 

Replantationاز اسناد  یاريمفاصر بس قاركشور در طول تا هاسيسفانه بنابر اوضاع ناگوار سأكسور. كه مت تيتثب ، ارجاع و
مشاور طب دهن و  ، اور سوريآمدن پرو با  هفنا ،به بفد 1352سال  از اما؛ ر ته است نياشخاص از ب ناو مدار  مرتبط با ا
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سامگز دندان و صحت عام اليلو ا شم کا ،ويت ةدر وزارر  صو  ازدابخش از طبابت رونما گرد ناا در یريگتحول چ  . مو
از همه ؛ داشكتن ترشيب اهابتدا تيوناچهار  اادندان نموده كه  بط سكه  کيكلن ةو توسكف ميبه ترم شكروع ،كار یهمان ابتدا

شدمهم ساس  بر  سونل موجوده و محدود هعلم داتر با اح ش دورة کابار نياول یها برادر تفداد آن تادر پر ش  هآموز  ليت
  ر  همان دوران در از  اور سوريپرو  دند،اگرد ديبخش مستف ناها در ا ینفر در آن سهم گر ته و از نوآور 30داده كه  بط 

سبت به نبودن ك یو طرح ناا هول ؛بود ستوماتولوژی ة اكولت کا سيسأت ض هكا  هكار ا غانو هم  هدر علمان  لادال هو بف
ر ع آن  درصدد در  و ،را كه موجود بود هاساس ةصيموصو  نب سوريبا آن هم پرو  ؛خود گر ته نتوانستهب هعمل ةجنب ،گراد

كرد.  ناجانبه در دو جلد تدوو همه خوبكتاب  کابه شكك ل  دادهم هيرا كه ته هو مواد درسكك هادرسكه  امفن نابا ا ،برآمد
سط داكتر محمد مب یبه زبان در ستوماتولوژیبار در نينخست یكه برا هكتاب شد و بهم نيتو  کا بيترت ناا هراز بر گردانده 

 وجود آمد.هب ستوماتولوژیكشور در  ةندانسل آ ةيو ترب ساجهت تدر یآوراداخور و در هاساس عال
 ة اكولت 1358ه در دوم ثور خرباآل هفنا ؛دامطلوب منجر گرد ةجي اور به نت سوريخره زحمار پرو باآل ،ثور یاز كودتا بفدا

 نيمجهز با ماشك و مختلف امراض دهن، دندان یهایتداو یبرا ونتا 26در دو منطبه با  داجد کينيكل کاو  سكتوماتولوژی
سرآغا داا تتاح گرد هاورتوپانتوگرا  هعال سل  دراك يةترب ةنيزم را در هناخوب و نو زكه  سو اتولوژیستوم هم  دانو هعال ةابه 
 داد.

ستار 1358 سال در ست ا ستبل با ة اكولت ثيحه را ب ستوماتولوژی ة اكولت اديبن ،طب كابل هدولت وريتيان  ،سيرئ کا م
 كههدر صورت ،یرواتحاد شو نامشاور ةمشور با داجد هدرس مدونِ طرحِطب كابل با  هدولت وريتيانست هعموم استار تحت
سال ارتبا  اكولته از چهار ةسالچهار ةدور سو ريرا ،ا تا سال به پنج  ستر د اةگر ت و به  ستوماتولوگ راكتوراما به جامفه  ن 
 نمود. ماتبد
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 باچهید
وااب و مبررار وزارر ل اها تخار دارد كه در روشككنا ،پوهنتون غالب سككتوماتولوژی پوهنځیخداوند بزرگ و توانا  یارا به

به نسككل جوان و  برابر مردم و خدمت د درا مطابق به تفهدار ،وزارر یبرمبام ره ةزانسككوو مواربت دل هتحصككيگر عال
 نمااد.و مهرا ادا نموده  شاخو مسه ه رهنگ یسازدر باز یگيربا سهم ساز كشور وسرنوشت

ش و ا ه رهنگ ،هصح نظام تاو تبو یسازدر باز یگيرسهم ،ستوماتولوژی پوهنځیسيس أاز ت هد   ،شور بودهك اهو 

ستا جهت ارتباا كه در سل جوان مطابق مفيار هسطب آگاه بردنو بلند ستوماتولوژیدانش  یان را  هالمللو بين هعلم یهان
 را انجام دهد.اه صاديانه ارخدم ،خداوند متفال یورزد تا با كسب رضاهتگد م

سسار تحصپوهنتون یبرا تي فال ةنيزم یساز راهم شد ةبه خصوص در عرص ،هخصوص هعال گريها و مؤ  رزندان  ر
شت ست زين ستوماتولوژی ةوطن به ر ص یهاوردآاز د سوب م هعال گريتح الب در جمله بختانه پوهنتون غگردد. خودهمح

ص یهاپوهنتون صو ستاههخ شت ةيكه مجوز ترب ،ا سماً ستوماتولوژی ة رزندان وطن را در ر صاز وزارر ت ر  هعال گريح

سگم یجمهور ستان ب ها ست. ه ا غان سال  ستوماتولوژی پوهنځیدست آورده ا سمستر  نياول 1390پوهنتون غالب در خزان 

 جذب نمود. هامتحان كان ور خصوص قااز طر ستوماتولوژی ةرا در رشت شاخو دامحصگن جد
 

   (Vision) دگاهید. 1ـ2

 علمه، دركا پرورد و آموزد در برتری جهت در تگد تا اسككت متفهد غالب، پوهنتون سككتوماتولوژی پوهنځی

 و كارآمد مفياری، پوهنځی اک و نمااد بيماران از مرايبت و درمان ،خدمار ائةار ،سكككتوماتولوژی زمينة در تحبيبار

ئة خدمار و دع ترواج ،تحبيبه -علمه آموزشكككه، نظر از ريابت، در مندتوان های مربوط به رمان در زمينهلم و ارا

شد سطب مله با سبحان و توانا و با بهرهسگمت دهان و دندان، در  ستا به ااری خداوند  ضای . در اان را گيری از اع

 به بتواند پوهنځیهای پيشر تة مفاصر، اميد است تا اان گيری ت نالوژیكارهيئت علمه، كارمندان، محصگن و با به

 مطالب به توجه با لذا شود؛ طرحم كشور سطب در ستوماتولوژی هایپوهنځین های مو ق در بيعنوان ا ه از نمونه

 پوهنتون ،وهنځیپ اان آانده سكككال 5 مدر طه در كه اميدوارام ها،بخش تمام در خدمار كيفيت ارتبای و مذكور

 های برتر منطبه برساند. ونپوهنت يطار در ا غانستان، برتر مؤسسار گاهجای در را غالب

 :از است عبارر غالب پوهنتون ستوماتولوژی پوهنځیطور خگصه، دادگاه به
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ــتوماتولوژی پوهنځی ــت متعهد ،غالب س ــه به اتکا با ،اس ــ  س ــی، اص  و ابتکار بازاندیش

سب جهت ،پذیریانعطاف  عنوانبه جامعه، آیندة و حال هاینیازمندی رفع و محصالن موفقیت ک

 تبارز نماید. کشور سطح در هاپوهنځی از برترین یکی

، درحال و آانده، در دستور كارِ پنج سال های جامفهسه اصل باال، جهت كسب مو بيت محصگن و ر ع نيازمندی

 باشد.آاندة ما مه

شی:باز ◙ ستای مفياری اندی صاب تحصيله و تهية مواد كمکدر را سه، مطابق بهسازی ن ست در های آوردد

رسككه به كردن دسككتمتناسككب با روحية اكادميک و تحصككيله و در جهت تضككمين علمه نوان، در ااجاد  ضككای

 های  وطِ داپلوم برای نسل جوان؛آموزد

 )سازگاری با ضروراار(؛ های مفاصر محصگنخوانه با نيازمندیدر هم پذیری:انعطاف ◙

داپلوم و  ناوری  های  وطِمحوری، آموزدشككدن در اصككل محصككلگامدر راسككتای پيش آوری:ابتکار و نو ◙

 های سنته.به عنوان گزانة بدال رودمحوری، نوان

 

  (Mission)مأموریت . 2ـ2

ماتولوژیپوهنځی  لب پوهنتون سكككتو پای اخگيه اسكككگمه، هایارزد بر ات ا با غا با  ندو  يانون، ب به  ی 

شاركت آنان، و بهرهعدالت سانه و با هد  خدمت به مردم و جلب م سرمااهمحوری، توجه به كرامتِ ان های گيری از 

سانه و توان ستای تحبق مأمورات پوهنتون غالب، عُهدهمندیان رازی در جهت آموزد و دار برنامههای جامفه در را

بردن سطب سگمت وزشه، ارائة خدمار به منظور بلندتوسفة كمه و كيفه آم ،جواانِ رشتة ستوماتولوژیتربيت دانش

، های مرتبط با سككگمت دهان و دندانِ جامفهنمودن تسككهيگر به منظور انجام پژوهش،  راهمدهان و دندانِ جامفه

ارااه كندانِ جامفه و های مبتنه بر نيازهای جامفه در راستای توسفة عمومه سگمتِ دهان و دآموزد و انتبال داشته

كارگيری اصكول مدارات بوده و با به های آموزد سكتوماتولوژینگر بر اسكاس آخران و جدادتران رودطبه جامفه

صادی جامفه سفة اجتماعه،  رهنگه و ايت شد و تو ستای ر دارد. در ، گام بر مهكيفيت  راگير و ت نالوژی جداد در را

 مفنوی، مال يتِ رعاات داری،امانت و صككدايت دهه،جواب پذاری،مشككاركت سككتوماتولوژی پوهنځیهمين راسككتا 

داند و با تأكيد بر های محوری خود پذار ته و خود را به انجام آن متفهد مهعنوان ارزدخگط طبابت را بها رعاات

حصيگر عاله، ها و دستورهای وزارر محترم تهای آموزشه و متناسب با  رهنگ جامفه در چهارچوب هدااتمفيار

های مسككاواانة تحصككيله برای تمام اتباع كشككور در با مهارر و عگيه و با تأكيد بر عدالت اجتماعه و ااجاد  رصككت

 جهت حفظ و ارتبای صحت و سگمته جامفة ا غانه تگد نمااد.

 :باشدهم ذال يرار غالب پوهنتون ستوماتولوژی پوهنځیگونة  شرده مأمورات به

کیفی و ترویج دانش طبابت  یخواهد به منظور ارتقاستوماتولوژی پوهنتون غالب می پوهنځی

ــالمت دهان و دندان در جامعه با اتکا بر عدالت اجتماعی و بهرهنوین وس گیری از تکنولوژی ، 
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، جویان این رشتهمعاصر و متودهای تدریس نوین در راستای آموزش و پرورش دانش ةپیشرفت

 .گام باشدنهاد اثرگذار پیشبه عنوان یک 

 جواان رشتة ستوماتولوژی؛وزد و تربيت دانشرازی در جهت آمبرنامه 

 توسفة كمه و كيفه آموزشه؛ 

 بردن سطب سگمت دهان و دندان در جامفه از طراق كلينيک دندان؛ارائة خدمار، به منظور بلند 

 امفه؛مت دهان و دندان در جهای مرتبط با سگظور انجام پژوهشنمودن تسهيگر به من راهم 

 های مبتنه بر نيازهای جامفه در راستای توسفة عمومه سگمت دهان و دندان و آموزد و انتبال داشته

 های آموزد ستوماتولوژی.ان رودنگر بر اساس آخران و جدادتركارااه طبه جامفه

 

  (Valuesها )ارزش .3ـ2
صوله را كه  دگاهاها، دارزد سبت به ا راد، نتا ستوماتولوژی پوهنځیو ا ستند كه  ،ردخود دا تيكار و  فال جان عوامله ه

 پوهنځی كند.هااش كمک مهها و رواههای موجود در سكككياسكككتگيریهااش و جهترا در انجام  فاليت پوهنځی ناا

 نييوان هتون غالب در روشنو مبررار پوهن بالوا ،هاااتهد تداشنظر پوهنتون غالب در تگد آن است تا با در ستوماتولوژی
 بند باشد:پای لاهای ذمختلف به ارزد یهادر بخش هعال گريوزارر محترم تحص هایدستورو 

 خدمار؛ كيفيت مستمر یارتبا 

 پذاری؛وليتؤمس 

 كاری؛ انضباط و نظم رعاات 

 تبذار؛ و اسرا  از دوری و وریبهره اصل به اعتباد 

 و رعاات كامل حبوط اخگيه و انسانه؛ هسانان كرامت حفظ 

 مدار ؛ و شواهد بر مبتنه ايدام و گرااهوايع 

 اسرار؛ از حفارت 

 ر؛تمام اتباع كشو یبرا انهامساو گريبه تحص هرسدست یهانهيزم جاداو ا هعدالت اجتماع ترعاا 

 ؛یوهو منطب هجهان یهااريبر اساس مف هدانش طب رتبایا 

 زه؛يمند و با انگ ارغان متفهد، توان تتربي 

 ؛هدر عرضه خدمار صح مسل ه اخگط  رهنگ گسترد 

 ار؛زگو كاركنان متفهد، مجرب و خدمت هعلم ئتهي از استفاده 

 محصگن و كارمندان؛ ،هعلم ئتيه اعضای منزلت و نأش حفظ 

 آموزد؛ هفيو ك هكم یتوجه به ارتبابا ،هليتحص یهانهيدر زم یدارپاا 

 ؛هبزرگ آموزش یهایريگميدر تصم ستادانا دگاهدا از ستفادها 

 یراپذتيولؤو مس یمحورمرتبط بر اساس رسالت یهانهاد راپوهنتون غالب و سا استابه ر گواهپاسق. 
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 اهداف. 4ـ2

ایجاد کنالوژی معاصر ، تاهداف پوهنحی ستوماتولوژی بر پایه تحقیقات علمی ، کسب عواید، انکشاف جامعه ، استفاده از 
 روابط بین المللی و آموزش های نوین چنین می باشد:

 ؛ستوماتولوژی ةدر رشت ليجهت اشتغال به تحص ،جوان و مستفد یروهاني جذب منظور به تگد 

 به  وهنځیپ ترشينمودن هرچه بیاريبه منظور مف ساتدر ةويها در شكككیونوآور تيفيبهبود ك یبرا تگد مطابق 

 ؛هالمللنيو ب همل ةشدر تهاپذ یهااريمف

 ؛پوهنځیمختلف  یهاپارتمنتاجوان در د یكادر یهاروين رداو پذ بتترا 

 و  هكار عمل یهامهارر یدانش و ارتبا یريمحصكككگن در  راگ هو علم ی  ر هایاسكككتفداد ان شكككا  و پرورد

 تر به مردم و جامفه؛ثرؤتر و مبه یارزگخدمت یها براآن هعلم یهااندوخته

 ؛هخدمار صح ةدر عرص مسل ه اخگط  رهنگِ گسترد 

 دندان؛ دهان و یهایماريمردم شهر هرار نسبت به ب هو آموزش هسطب آگاه ارتبای 

 تون در پوهن هعلم یهاسكككطب پژوهش یچنان ارتباهم لب وپوهنتون غا کياكادمو  هسكككطب علم ارتبای به كمک

 ؛ ستوماتولوژیبخش 

 در يبال  تيلوؤو احسكككاس مسككك سكككتوماتولوژی اناجودهان و دندان در دانش یهایمارياز ب یريگشيتف ر پ جاداا

 جامفه؛در سگمت دهان و دندان 

 جام مابا راه هباتيتحب هایطرح ان ئ هعلم باريتحب ةتيكم اهن با طرح همباالر علم ةپوهنتون و ارا طه   یهادر راب

 شده؛انجام

 و مجگر و ..(؛ پوستر، بروشورهاسالم ) ةجامف یدندان برا سگمت دهان و ،هآموزش محتوای آوردن راهم 

 ه.آموزش و همتداوم علم یهاكنفرانس قاران دندان در سطب شهر هرار از طروكتد علمه سطب بردنبلند 

 

 پوهنځی یادار التیتشک. ۵ـ2
 ،پوهنځی استار متش ل است از ،كه تاحال داشته استهاهایمند ازيبه اساس ن ستوماتولوژی پوهنځی یادار گريتش 

و  کينيارا كلپ ه رع پارتمنتاد تاآمر ،کينيكل پارتمنتاد تاآمر ک،ينيكل تاآمر ،هسكككاتدر تارامد ،پوهنځی تيمفاون

 نشان داده شده است. لاها، كه در ش ل ذتهيكم

 ستوماتولوژیتشکیالت اداری پوهنحی    
 

  
 
 
 
 
 

مفاونيت پوهنحه

پوهنځیریاست 

(دکتور خالده نورزی)

مدیریت تدریسی

(سهی  فض )

دیپارتمنت 
پاراکلینیک

آمریت کلینیک کادری دندان غالب

)دکتور سید نقیب حامدی(
دیپارتمنت کلینیک

(دکتور سینا همایونی)
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 یکار یهاتیاولو. ۶ـ2
 

 کیبخش اکادم در .1ـ۶ـ2
 البراتوار – هو ارتودنسكك کاندودنتي البراتوار – هميمختلف )البراتوار ترم یهابه بخش هالبراتوار اختصككاصكك کيتف  •

  ؛هانمودن آن( و مجهزجراحه البراتوار – کپروستودنتي
 ؛ترشيب یهاپارتمنتاد جاداو ا طاشرا واجد هجذب كادر علم •
 ؛استادان هبه كادر علم تيمراحل شمول هط •
 ؛خانهساختن كتابهغن •

 ؛پوهنځیمختلف  یهادر بخش سيتاباگسترد د •

 ؛محورمحصل هآموزش یهاستميس قيتطب •
 تادان؛اس هعلم یارتبا •

 . پوهنځی یستوماتولوژ نانجمن محصگ جاداا •

 

 یبخش ساختمان در .2ـ۶ـ2
 :لاذ یهابا در نظر داشت بخش ستوماتولوژی پوهنځی یبرا ،یاريو مف همادا ساختمان استانداردِ هب هرسدست •

ق، يتحب ةتكمي اتاطر، جلسككا اتاطِ اسككتادان، اتاط ه،سككاتدر تارمدا ا،هپارتمنتاد تآمرا ت،اسككا)ر یادار یهابخش 
 ؛(هبهداشت سسرواو  فآرشي خانه،طفام  رهنگه ك ورزشه، ةتكمي اتاط ار،امتحان ةتكمي اتاط

تحقیقات  فرهنگی  ارتقای کیفیت

 علمی

 های التکترونیکیآموزش نصاب جندر امتحانات

 دکتور نرگس حیدری دکتور خالده نورزی
 دکتور الله خیراندیش

 نظم و دسپلین

 همایونیدکتور سینا 

ارزیابی و 

نظارت از 

 هاپالن

 هاکمیته

 دکتور سیدنقیب حامدی

 دکتور ریحانه مودودی دکتور سهیال حسینی
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 ؛صنو  استاندارد 
 ؛خانهكتاب 
 ؛ركا زيو م الماری ،هواكش ،نتكابي ،هسنگ یزهامي ،کيمجهز با كف سرام ةگانجپن یالبراتوارها 
 و داكتران اتاط ،تآمرا اتاط ،لاسككترا اتاط ،ردپذا، هتخصككصكك ةگانشككش یهاشككامل بخش یدندان كادر کينيكل 

 ؛(عاجل اتاطو  گدام ،انتظار سالن ،اژرانست
 ؛نمازخانه 
 ؛سبز ی ضا 
 ؛استاندارد یااتركا ه 
 .طاوسا نگيپارك 
 

 یکینیکل بخش در. 3ـ۶ـ2
 ؛هخدمار تخصص ئةارا یبرا ستوماتولوژی ناجذب متخصص •
 ؛کا ساختن هرهها و تخصصگسترد بخش •
 ؛یاريهر بخش با ام انار مف زيتجه •
 .نامراجف ةيدوس شناو راجستر سيتاباد ستميس •
 

 یتخصص یهاآموزش و یعلم قاتیبخش تحق در. 4ـ۶ـ2
 ؛ستوماتولوژی پوهنځیدر  هتخصص باريمركز تحب جاداا •

 ؛در سال قيگر تن حدايل دو موضوع تحبدست یرو •
 ؛هتخصص هعلم ةانتشار مجل •
 ؛هليتحص سالِميكنفرانس و وركشاپ در هر ن یبرگزار •
 . هتخصصك  هها جامع آموزشدوره یبرگزار •
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 موجود تیوضع یبررس
 

 پوهنځی سیتأس .1ـ3
س ةاز اهدا  عمد ه ا سا هدهسامان ،پوهنتون غالب سيتأ شکو متنوع جامفه بوده كه بدو دهيچيپ لئم ش گر  ،ن  م
سا ناجامفه در تراز اول ا هصح ضب ؛رديگهيرار م دهيچيپ لئم سمت عمدوا ست كه ي ش گر بر م ناا ةا گردد به عدم هم
تا حال صورر گر ته  یزيناچ اريتوجه بس نهيزم ناما در ا ةفسفانه در جامأها كه متدهان و دندان هصحت و سگمت تاموجود

 باشند. هها محروم مدهان و دندان هوطنان ما از نفمت صحت و سگمتاز هم هم یاداز یصدياست و  
 ةدر رشكككت کيادمو اك هگسكككترد علم ةنينسكككل جوان در زم يةبه ترب دابا هاجتماع  ِمفضكككل ناپرداختن به ر ع ا یبرا

سته تا در ا ةبيبختانه پوهنتون غالب وجكه خود ،پرداخت ستوماتولوژی س تي فال طهيح ناخود دان سا شد ها شته با در  بناءً ؛دا

س نيدوم صم سيسال تأ س ميپوهنتون غالب ت  یاراو به شد  پوهنتون گر ته ناادر چوكار  ستوماتولوژی پوهنځی سيبه تأ

ضا ةويفهب یهامنان و تگد زداا سال  یبرره یاع ست در بهار  ش یهجر 1390خود توان س وهنځیپ ناا یديخور  سيرا تأ

 .دانما

 هو يانون هصككورر رسككمهب ،غرب ا غانسككتان ةاسككت كه در حوزاهپوهنځی نيپوهنتون غالب اول سككتوماتولوژی پوهنځی

س ساس  وشده  سيتأ ستفاده از كار باطبق لوارا خود  کياكادم هایليت فاا س م ولواو مبررار و با ا وزارر  ةشددايتأ هدر
 دهد.ها غانستان ادامه م هعال گريتحص
 

 دالشموالنیجد رشیروند پذ .2ـ3
اعم از اناث و  ،ولدالشماجد نمحصگ یرااپذ هو خزان یبهار در دو سمسترِ ستوماتولوژی پوهنځی س،يتأس سالِنياول از

 لاد يرار ش ل ذشده ان ستوماتولوژی پوهنځیهشت سال وارد  ناا هكه در ط هنمحصگ یذكور بوده است. گرا  روند آمار

 نشان داده شده است.
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 روند پذارد جدادالشموالن (1) نمودار

 گانههای نُه. شورای علمی و کمیته3ـ3
س پوهنځی هعلم یشورا ش ل از ا صممر ناتر، بزرگآن یهاپارتمنتاد همادا تادانمت سطب  یريگميجع ت  پوهنځیدر 

 پوهنځی کيمو موضككوعار اكاد لئشككده و در مورد مسككا رادا پوهنځی کيوار طبق پگن اكادمصككورر ماههكه ب ،باشككدهم

 یدارا ،هالع گريو مبررار وزارر تحصكك نييواندر چوكار  پوهنځی هعلم ی. شككوراداآهعمل مهب صككلهيو   یريگميتصككم

 مشخص بوده كه عبارر اند از: یهاتيو م لف فاورا
 ؛کياكادم ليتش  بيطرح و ترت 

 اته؛بيتحب یهاو پروژه هدرس یهاو برنامه هاطرح پگن 

 ؛هكادر علم یاعضا هعلم عيو تر  هعلم هایرتبه تيتثب نهادشيپ 

 ؛هكادر علم یتبرر و انف ا  اعضا نهادشيپ 

 ؛هاپارتمنتاد یالغا ااو ادغام و  الحاط ،زيتجه توسفه، س،يسأت نهادشيپ 

 ؛هداخل هاختصاص یهاتهيكم نييتف 

 ؛سمستر ريها در اخپارتمنتاد کياكادم یهاتي فال هاباارز 

 ؛هو خارج  هداخل هسسار علمؤروابط با م جاداا نهادشيپ 

 ؛هبيحبتو  هو محا ل علم هآموزش یهابرنامه ،هليتحص یهابورس داناكاند صيبه منظور تشخ تهيكم نييتف 

 ؛هداخل یهاطرزالفمل باطرح و تصو 

  ؛مربوط هنيمحوله طبق اسناد تبن فاورا راسا انجام 

 ؛تيفيو بهبود ك تيرر  یبه منظور ارتبا هبيتحب یها. پروژههدرس یهاها و برنامهان شا  پگن 

 پوهنځی هعلم یمربوط به شورا یهاصلهيو   هنصاب درس قينظارر از تطب. 

سه جهت س ليت جهت  نهيبه یسازهنيستاژ و زم  ،هعمل یهابرنامه، هادرس تيفيك یارتبا ک،يامور اكادم ترشيب قيو تن

باشككد با  هتواند كمک بزرگهمتفدد، م یهاتهيكم جاداا ،پوهنځیدر سككطب  کياكادم امور مختلف یاريپرداختن به انجام مف

ضا کااز  پوهنځیسطب  درمختلف  یهاتهيكم تا. موجودپوهنځی یمركز ةادار ه ادار برا و پوهنځی هكادر عمل یطر  اع

شد راهر گرانموده و از جانب د تي فال سطب  هم هپوهح هو باطن یباعث ر پوهنتون غالب  یستوماتولوژ پوهنځیگردد. در 

 اهپارتمنتاد نااز ا کاهر  یو اعضا نوالؤو مس ليتش  پوهنځی ناا هعلم یشورا ةبه اساس جلس لاذ گانهی نُههاتهيكم

 اند.انتخاب شده
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 پوهنځینمودارِ شورای علمه 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پوهنځی، اعضای جلسة شورای علمه (2)نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

 دکتور خالده نورزی

 دکتور سینا همایونی

 دکتور سیدنقیب حامدی

 دکتور نرگس حیدری

 دکتور سهیال حسینی

 دکتور ریحانه مودودی

 دکتور سید شعیب سادات

 دکتور الله خیراندیش

 مهتاب مهیارسینادکتور نازی
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 ستوماتولوژی پوهنځیموفق  فارغان. 5ـ2

 

 وظیفه نام و تخلص شماره

 ستوماتولوژی غالب پوهنځیرئيس  دكتور خالده نورزی 1

 رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر دكتور تمنا نور 2

 رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر دكتور  يروز عزازی 3

رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر و  نامهتاب مهيار سيدكتور نازی 4

 ستوماتولوژی غالب پوهنځیاستاد كادری 

5   

 رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر دكتور سمانه اكبرزاده 6

رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر و  دكتور سهيگ حسينه 7

 ستوماتولوژی غالب پوهنځیاستاد كادری 

در   ک و صوررجراحه رزادنت تخصص  ممتازدكتور مهدی  8
 ااران

 رزادنت تخصص جراحه  ک و صورر دكتر مرام رضائيان 9
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ستوماتولوژی و آمر  پوهنځیاستاد كادری  دكتور نرگس حيدری 14
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 تجزیه و تحلیل وضعیت موجود
 

كه هست واضب انچن ،در ابفاد مختلف آن پوهنځی تيو وضف طاتا شرا دانماهم جاباا ،پگنیژياسترات قيطرح دي یبرا

مطرح  زين ینهادشيپ یهاحلگر ته شكده و راه هبه بررسك گًاها، مشك گر عمده، ذتااولو ،ناابنابر ؛شكود ليتحل و دهاگرد
 گردند:هم

 

 آوردهادست. 1ـ4

 کیاکادم ةعرص در .1ـ1ـ4

 ؛نمحصگ هكار عمل یبرا تيوناهنيمو  تيونا ، انتوممجهز با هد یالبراتوارها جاداا •
 ؛ازيمورد ن زاريبا مواد و تجه نمحصگ هكار عمل هتخصص یهابخش زيتجه •
 ؛آن هاپ یرو هكار عمل یبرا نبه محصگ گانابه صورر را هآموزش کياندودنت یهاها و بلو  انتوم عاتوز •
 ؛مربوط هایلدر  ص هشاو گرما هشابا ام انار پروژكتور و بورد اعگنار و ام انار سرما هصنو  درس زيتجه •
 ؛هآموزش رامدل و تصاو د،ااسگ مانندِ ،مفاصر یاريمف هبا مواد آموزش ساتدر •

 ؛ستوماتولوژی پوهنځی کينيكل پارتمنتاد یبرا همادا تادانجذب اس •

  یهاشبه بخ هتخصكككصككك ساتر و تدربه فاورا ميتبسككك یبرا کينيكل پارتمنتاد ةمجموعراز هاهاهگرو جاداا •
 ؛هارتودنسو  کيپروستودنت ،یودنتولوژاپر ،هميترم ،هجراح ک،ياندودنت
 ؛کينيكل پارتمنتابه د کينيپاراكل پارتمنتادسب یارتبا یبرا همادا تادانجذب اس •

 ؛ستوماتولوژی پوهنځی هاختصاص ةخانا تتاح كتاب •
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 ؛کينيو پاراكل کينيكل یهاپارتمنتاد استادان یاتاط مخصوص برا جاداا •

 . پوهنځیامتحانار  ةتيو كماتاط جلسار  جاداا •

 

 یو آموزش یعلم قاتیتحق ةعرص در .2ـ1ـ4

س زانيم نييتف» قِيبا مفار  و انجام تحب نامهتفاهم • سن هگهديپو در والات  سال 12تا  6 هدندان در اطفال در گروه 
 ؛«هرار
 ؛«هو تخصص عيدهان و دندان اطفال به صورر وس تيوضف هبررس» قِيتحب ردبُشيپ •
  ؛«توبركلوز» قِيتحب ردبُشيپ •
 ؛بارنياول یبرا هعلم باريتحب ةتيدر كم  هتخصص یهاگروه آموزد جاداا •
  ؛«کياندودنت هتخصص» هآموزش ةدورنياول یبرگزار •
 . هنل علماپ ةويش با نو محصگ ستادانا یهاكنفرانس راتدو •
 

 یو اجتماع یخدمات ةعرص در .3ـ1ـ4

 ؛ترشيب نمحصگ ها و جذبپوهنتون راسا نيدر ب اريكسب شهرر و اعت •
 ؛نامراجف زانيم شا زااخدمار به جامفه و  ئةدر ارا ژهاو ازاريغالب با امت یدندان كادر کينيكل ةاريبخش خ جاداا •
 ؛نداند یكادر کينيدر كل IPو   شنازاگاو استر همختلف تخصص یهابخش جاداو ا تيوناتفداد  شاا زا •
 ؛هگل احمر گاهشاآسا یبرا هدرمان یهابرنامه •
 . جامفه یبرا هو آموزش هعلم هدانيم یهااز برنامه هبانه فال در پشت یريگسهم •

 

 نافارغ ةعرص در .4ـ1ـ4

 ؛تيفيو بهبود ك هنظرخواه یبرا نابا  ارغارتباط تنگانگ  •
 كشور؛ هطب یشورا هدر امتحان دولت 1397سال  نا ارغ یدرصد 99 تيمو ب •
  . گان در امتحان اكمال تخصصهكننداشترا  تااكثر تيمو ب •
 

 قوت نقاط .2ـ4
 ؛ندهابه آ یمندو باور یيو ةداشتن اراد 
 ؛محصگن ممتاز قاتشو 
 ؛سامفاصر در تدر یلوژااستفاده از ت ن 
 ؛هدر علماك یاعضا نيب مانهيصم یكارهم تاموجود 
 ؛جوان و متفهد یجذب كادرها 
 ؛جذب اعتماد مردم 
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 ؛غالب یوهمفالج ةو بخش دندان در شفاخان یدندان كادر نکيداشتن كل 
 ؛بودن البراتوارها با مواد و ام انار مناسبمجهز 
 ؛متفهد و متخصص و با تجربه یكادر ميت 

 ؛پوهنځیوزارر و  باو لوا نييوان قيدر تطب تيياطف 

 ؛و كارمندان نمحصگ یحاضر ستميشدن سهتاليجاد 
 ؛ترشيجذب محصل ب یمناسب برابستر  
 در كشور؛ و اكمال تخصص هطب یدر امتحان شورا نا ارغ یباال یصديبا   تيمو ب 
 . هتخصص هایكتابو مجهز با  هاختصاص ةخانداشتن كتاب 
 

 عمده مشکالت. 4ـ4
  ؛یدندان كادر کينيو كل یځپوهنو نامناسب  راستاندارديغ یو  ضا یساختمان ادار •
 ؛خانهو  طفام نگينبود پارك •
 ؛دار به عنوان استادبود كادر متخصص و درجهكم •
 ؛هعال رگيجانب وزارر تحص از هعلم ةنشدن رتبنييبه علت تف همابودن استادان داعدم اعتماد و نامشخص •
 ؛همال یهاچالش •
 ؛قيتحب مطالفار و و عدم وجود بستر مناسب پژوهش، بارينبودن مركز تحب فال •
 ؛مستبل کينداشتن بخش خدمار و تخن •
 ؛یبود كارمند در بخش اداركم •
 ؛همسل ريو غ فيضف هو نظا ت هخدمات ميت •
 ؛هاختصاص یالبراتوارها کيعدم تف  •
 ؛دندان کينيران متخصص در كلوكتو د هتخصص یهاعدم وجود بخش •
 . ستاژ در سال ستاژ ردبُشيپ یاستاندارد براالفمل عدم وجود طرز •
 

 هاحلراه. ۵ـ4
 کیاکادم ةعرص در. 1ـ۵ـ4

 ؛حتوا گرددرمپُ زين یځپوهن کاپوهنتون تا در در پرتو آن پگن استراتژ کاپگن استراتژ یسازر محتواپُ 
  ؛ترهمنطبهای اريمطابق با مف هجذب كادر علم ةويدر ش یبازنگر 
 ؛PHDباالتر مانند متخصص و  هليتحص یهابا درجه همادا تادانجذب اس 
 ؛یستوماتولوژ یځپوهن یبرا هتخصص یهاپارتمنتاد جاداا 
 ؛شفا  هاباو ارزد هاباارز 
 كشور؛ هعال گريو مبررار تحص بالوا ن،ييوان قياز تطب تاحما 
 . نتمام اعضا و محصگ یبرا یصورر جديانون مجازار و م ا ار به قيتطب 

 

 تیفیک یارتقا ةعرص در. 2ـ۵ـ4
 ؛یځپوهن همادا تاداناس هعلم هایرتبه ا تادر یبرا هو يانون یامور ادار یريگهپ 
  ؛با حضور مراجع باالتر همادا ستادانجذب ا 
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  ؛هو خارج هداخل یهاسسار و پوهنتونؤكارآمد با م یهانامهتفاهم 

به كار  نيضماز كشور و ت رونيدكتورا به ب گريو تحص هاپي،  لوشبه تخصص پوهنځی ستادانو  رستادن ا بيترغ 

  ؛پوهنځیها در آن

 نيبا تضم مطابق هيبورس یو دكتورا و اعطا هتخصص یهادوره یبرا نامحصگن به خصوص  ارغ قاو تشو بيترغ 
 . هكادر علم ثيها منحو تفهد و جذب آن

 
 
 

 زاتیتجه امکانات و ةعرص در. 3ـ۵ـ4
 ؛یدندان كادر کينيو كل پوهنځی یاستاندارد برا اختصاص ساختمان 

 ؛مختلف یهابه بخش هاختصاص یالبراتوارها کيتف  
 ؛استاندارد هآموزش یهانمودن البراتوارها با هد انتوممجهز 
  ؛ه رهنگ و هعلم باري، تحبامتحانار ةتيمانند كم یديكل یهاتهيكم یمخصوص برا یهااختصاص اتاط 

 ؛پوهنځی یبرا کيخدمار و تخن تارامد اختصاص بخش 

 ؛ترخدمار به یبرا پوهنځی هخدمات ميت قيآموزد دي 

 .پوهنځیدر  اهاجرا تارااستخدام مد 

 

 یتخصص یهاو آموزش یعلم قاتیتحق ةعرص در. 4ـ۵ـ4
 ؛به صورر  فال پوهنځیدر  باريمركز تحب جاداا 

 ؛داردوام باريتحب یبرا هدانيم یهانمودن برنامهمنسجم 
 ؛هدر هر سال به صورر اصول هباتيحدايل دو موضوع تحب ردبُشيپ 
  ؛باريتحب یدندان برا کينياستفاده از اطگعار كل 
 . در هر سال هآموزش یهاكورس یو برگزار هتخصص یهاواحد آموزد تاتبو 
 
 

 هافرصت. ۶ـ4
 ؛پوهنځی استار ميتصام امنا از تيئپوهنتون و ه استار تاحما 

 ؛پوهنتون هعلم یها در شوراپارتمنتاد تاو آمر پوهنځی استاحضور  فال ر 

 ؛هاپوهنځی یهااستار راو  فال با سا ااارتباطار پو 

 ؛پوهنتون هعلم یبا شورا پوهنځی هعلم یمنظم شورا یكارهم 

 ؛هان شا  یهاها و پگنبرنامه یو اختصاص بودجه برا دارانارتباط با سهام 

 ؛غالب در سطب جامفه ستوماتولوژی پوهنځیبودن نام و اعتبار مطرح 

 ؛غرب ةا غانستان و انجمن ستوماتولوگان حوز یستوماتولوژ یهاوجود انجمن 
 ؛ستوماتولوژی زاريتجه یتجار یهاوجود شركت 
 ؛نمحصگ هایلهمبا انتشار یمهران برا ةداشتن مجل 
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 . هعلم باريو تحبها لهانتشار مبا یپوهنتون غالب برا ةنامداشتن  صل 
 

 هادیتهد. 7ـ4
 یدر قسمت مال. 1ـ7ـ4
 ؛شدهدادهصيتخص هایبود بودجه و اعتباركم •
 ؛ارابه مويع ضرور زيعدم تجه •

 ؛پوهنتون همال یهایگذاراستيدر س ستوماتولوژی پوهنځی هآموزش تاعدم توجه مناسب به اولو •

 ؛در سطب پوهنتون هو عدم  ثبار مال اهجوصر هعدم  •
 . نجانب محصگ از سيو عدم پرداخت به مويع   ینادرست ايتصاد تيوضف •
 

 و خدمات یدر قسمت ادار. 2ـ7ـ4
 ؛هاتيو رر  هبود صنو  درسمحصل و كم رداپذ •
 ؛و ستاژ هكار عمل یبرا یكادر کينيكل در هكا  تينبود رر  •
 ؛ینبودن كارمندان ادارليت م •
 ؛هنبودن كارمندان خدماتهمسل  •
 ؛هاستاندارد بودن صنو  درس ريغ •
 

 یدر قسمت کادر علم .3ـ7ـ4

 ؛هعلمهای رتبهبودن سرنوشت نامشخص •
 ؛شدهر تهابودن كار و بست پذهمادا نيعدم تضم •
  ؛ندهااز آ یكادر ستادانا بودنفيمدر به علت بگت لبلند یهابرنامه یبرا زهيعدم انگ •
 يبان. نوپا و تفدد ري یهاگاهوجود دانش •
 

 نادر قسمت فارغ .4ـ7ـ4
 ؛در يسمت تخصص گريتحص ةادام یبرا هنبود بست كا  •
 ؛و دكتورا یدر يسمت ماستر ليتحص ةبودن اداممش ل •
 ؛هااز اشتغال آن هشهر هرار و نگران یايدر جغرا  رانوكتتفدد د •
 در كشور؛ درمان ةنابودن هزنايو پا یكارهنرخ ب شادرآمد و ا زا ةبودن سراننايپا •
 ؛ها در امور درمانآن ةها و مداخلناوجود پروتز •
 ؛هاصول یهامردم از بهداشت دهان و دندان و درمان هدر جامفه و ناآگاه بيصح یسازعدم  رهنگ •
 ؛دهان و دندان عيدر جامفه و مش گر وس هانادرست تغذ  رهنگِ •
 . دندان یهاکينيدر كل هتجارت ستميبه س هروند درمان رييتغ •
 

 پوهنځیاوضاع  لتحلی. 8ـ4
 :مانماهم هاو شناسا ليتحل رارا در ابفاد ز پوهنځی تيوضف
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 یاسیس یهافکتور. 1ـ8ـ4
 ؛ژیستوماتولو پوهنځی ناو  ارغ یهاپوهنتون هبا محصگن علوم طب هدولت یهانهاد ةبرخورد دوگان .1

 . (کاژي)اهدا  استرات پرداخت مفاشار ةويبودن شهسنت .2

 

  پوهنځی کیژیاهداف استرات. 2ـ8ـ4
 ا؛اخگط و پو هليتحص طيمح جاداا 

 متفهد و صادط؛ یهاو كادر نامتبحر و متجسس، محبب یهاكادر ةيترب 

 ؛ستوماتولوژی ةرشت ترشيب تاتبو ،هعلم یهاتيرر  شاا زا 

 ت؛يو خگي هگهبالند ،ی ناور 

 خدمار محصگن؛ تيفيك یتوسفه و ارتبا 

 ؛پوهنځی هو علم اهاجرا تارابهبود مستمر مد 

 ؛هبا مراكز صح یكارروابط و هم یبريرار 

 و  اهطبهمن ،همفتبر در سطب مل هليسسار تحصؤم ستوماتولوژی یهاپوهنځیبا  کياكادم یهاتيمأتو جاداا

 . هالمللنيب

 

 کیژیاسترات یمحور یهاارزش .3ـ8ـ4
 ؛جامفه هصح یهاازيبه ن اهگوپاسق 

 ؛یگسترو دانش هناآ رتگد مستمر در دانش 

 ؛اهو مشاوره ی ناور ،هبيتحب ،هخدمار آموزش ئةدر ارا تيفيك 

 ؛هاصل علم یو ارتبا یمحورعدالت 

 ؛هالمللنيب هليتحص یهایكارهم ةتوسف 

 ؛هعلم یپردازاهاستبگل در نظر  

  مند و مستمر با محصگن؛ ارتباط هد 

 ؛هعلم یآورو نو تيخگي ةيساختن روحنهانهاد  

 ها؛ اهدا  و برنامه قيمردم در تطب تِاحما 

 جامفه نيدر ب کياز شهرر ن یبر خوردار . 

 

 کیژیاهداف و مقاصد استرات قیتطب. 4ـ8ـ4
 :دهدهم ليتش  لان ار ذ ندهاپنج سال آ هغالب را در ط ستوماتولوژی پوهنځی کاژياسترات اهدا 
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 مقدم اهداف. 1ـ4ـ8ـ4

 غالب يرار دارند:  ستوماتولوژی پوهنځی کاژياسترات ةبرنام تادر اولو لاذ اهدا 

 ک؛ينظام اكادم تاو حما تاتبو 

 ط؛اواجد شرا هجذب كادر علم 

 ؛هدهمركز مشوره جاداا 

 كنفرانس؛ واداو ستميس جاداا 

 ؛واحد سيتاباد کا جاداا 

 غالب؛ یكادر کينيو كل ستوماتولوژی پوهنځی یبرا همااعمار ساختمان دا 

 ها؛ ان شا  البراتوار 

 ها؛  ولماكر هرسانروزان شا  و به 

 ؛هبيتحب یهابرنامه جاداا  

 ؛سسارؤم ها و، انجمنهو خارج هداخل یهاپوهنځیبا  یكارهم یهانامهتفاهم 

 اهارتبا یهاآموزد یاز كشور برا رونيبه ب یكادر ستادان رستادن ا . 

 

 غالب ستوماتولوژی پوهنځی یساختار انکشاف .2ـ4ـ8ـ4
 یهاخشب یجداگانه برا یهاپارمنتابه د کينيو كل کينليها از سكككطب پاراكپارتمنتاو گسكككترد د جاداا 

 ؛مختلف

  هطب سسار علومؤم راسا ستوماتولوژی یهاپوهنځیبا  ستوماتولوژی پوهنځی هآموزش یهاتي فال گسترد 

 ؛در داخل و خارج از كشور هدولت ريو غ هدولت

 یستوماتولوژ پوهنځی باريمركز تحب جاداا . 

 

 هاربنایز. 3ـ4ـ8ـ4

 را در نظر دارد:اهدا  اان  ،ندهاپنج سال آ هدر ط اهربنااز ساريسأبه ت هرسدست یغالب برا ستوماتولوژی پوهنځی

 ؛سطب پوهنتون غالب( در)در كل  پوهنځی یبرا همااعمار ساختمان دا 

 ؛دندان کينيغالب و كل یكادر ةشفاخان همااعمار ساختمان دا 

 ؛استادان یبرا هشارها یهابگ  یسازنهيزم 

 ؛ذكور و اناث همحصگن متباض یبرا لهيل جاداا یسازنهيزم 

 هورزش ومااستد. 

 

 واحد سیتابید انکشاف 

 . دندان کينيها و كلپارتمنتاد ،پوهنځیسطب  دران شا  آن در ابفاد مختلف 
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 کنفرانس ویدیو ستمیس داشتن 

 ،هعلم یهاكنفرانس ةمنظور ارائهب هو خارج هداخل یهاپوهنتون ستوماتولوژی پوهنځیكنفرانس با  واداو ستميس جاداا

 .هالمللنيو ب هبه سطب مل هاختصاص یهال چر ،هعلم باريتحب جاساختن نتاکاشر
 

 تیظرف یارتقا یهابرنامه یسازمساعد 

شاپ یبرگزار سمپوزورك صل با از  ليتجل ،همحا ل علم راتدو ،هعلم یهاها، كنفرانسماها،   ،همباالر علم ةرائاروز مح
از  هابارزو ا هنشككر مباالر علم یبرا طاسككاختن شككرااسككتادان،  راهم هعلم یهامخصككوص كنفرانس ةهفت یارزگبر
 گردد.هو محصگن م اداناست تيرر  یمنجر به ارتبا کيدر نظام اكادم هعلم یهاتي فال

 
 

 دیجد یهاالبراتوار جادیا 

 . هاها به حد  انتوم انتوم و مجهز نمودن آن یهاالبراتوار کيو تف  گسترد

 یالمللنیو ب ییمنطقه یهاکنفرانس 

شرا نهيزم یساز راهم شترا  در كنفرانس هكادر علم یاعضا یبرا طاو  از  هزبانيم ،هالمللنيو ب همل هعلم یهاغرض ا
سككاختن اسككتادان در ميو سككه هعلم یهاكفرانس راتدو یبرا هدولتريو غ هدولت هو طبه علم یهانهاد رااسككتادان سككا

 .هالمللنيو ب همل ستوماتولوژی هعلم یهاكفرانس
 

 دتیکر ستمیو س کولمیکر انکشاف 

 آن.  قيتطب یبرا هعمل طاساختن شراو  راهم دراكامل كر ستميس قيتطب
شا  س  ولوماكر یو باز نگر  ولماكر ان  ضا یازمنديمطابق ن هو مفردار در  یبرا رارييساختن تغزمان با وارد یو تبا

 مفاصر. هو صح هطب طابا شرا یشدن در برابریاريمف
 ستوماتولوژی ةرشت نيتمام مضام یبرا بوسيواحد و سل یهاكورس هسيپال همفر 
 رود ک،ياكادم یهاهانماره ،هعمل یهادرس یبندكورس، زمان یم با آغاز كورس از محتواأسككاختن محصككگن تواگاه

 .هدر چوكار نظام اموزش هاموزش یهاتي فال راها و ساهاباارز س،اتدر
 .ساتدر نانو یهاوهينمودن شادهيو در عمل پ هدرسكمک ،هدرس مواد
مواد  شارااو ،هدرس یهادر هر سمستر، چاپ و نشر كتاب همواد درس ینگرباز ،همطابق مفردار درس همواد درس ةيته

 .هدرسكمکو  هو نشر مواد درس هعلمهای هو مجل هانشراهيبل از چاپ و نشر آن، نشر  هدرس
 

 محصالن متعهد و با استعداد  تیو حما یبانیپشت 

 یهایمندساختن توانمحصگن، بارز شر تيپ یو تحر  برا زهيانگ جاداا ق،امحصگن ال قانما، تشواستادان راه نييتف
 .هو عمل هآموزش یهامحصگن در همه عرصه روندهشيسالم و پ یهاكرداز كار تامحصگن و حما ةژاو
 

 تیفیک ارتقای ةتیکم تیامکانات و گسترش فعال بهبود 
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 جاداثر، اؤم ساتدر تيفياز ك هاباارز ،یخود هاباارز جااز نتا یريگهپ ،پوهنځیدر  تيفيك ارتبای ةتيكم تي فال داتشكككد

ضا سا ستوماتولوژی پوهنځی نيب هريابت ی  ستمر نظارر از  یخود هاباها در داخل پوهنتون در ارزپوهنځی راو  و م

 .پوهنځی یهادر همه عرصه اريمف 11 قيتطب

 

 یرونیب یهاپوهنتون ستوماتولوژی یهاپوهنځیبا  کیروابط اکادم گسترش 

 هابطه به مفر ردر  همطرح و مفتبر خارج یهاپوهنتون سككتوماتولوژی یهاپوهنځیبا  کيو اسككتح ام روابط اكادم جاداا

ها رود و هتجارب مسل  ،هساختن مواد درسکاشر ،هعال گريو محصگن جهت تحص تيرر  یاستادان غرض ارتبا
 ها.ار و سهولتو ام ان هموزشآ یهاساختن  نکامنظور تبادل تجارب و شرهب کياكادم یهادامفاصر و بازد ساتدر

 

 ستوماتولوژی پوهنځیامکانات  شیافزا  

ضا جذب صگن و حفظ اع  یهاتيونا انار و ام شاو ا زا تا انتوم، تبو یهاالبراتوار تاو تبو زيتجه ،هكادر علم یمح
 خانه و انترنت.كتاب ،یاريمف هصنو  درس ،هموزشآ لاوسا ،هموزشآ، مواد دندان غالب کينيكل ستوماتولوژی

 مندقانون یلیتحص یفضا جادیو ا کیو اکادم ینظام علم تیتقو 

ارتبای  ةتيكم ،هسكو مفردار در  ولوماكر ةتيكم ،ه رهنگ ةتينشكرار، كم ةتيكم ن،ينظم و دسكپل یهاتهيبا كم یكارهم
 فاريتر  یاجرا نهادشيآن، پ کيدر نشككرار غالب و اعتبار اكادم یريگ. سككهمیگذارو پگن هگتيتشكك  ةتيكم ،تيفيك

 .هعال گرياستادان طبق يانون تحص هعلم
 

 کیاکادم یابیو ارزش یابیارز 

 .هاباستناد اسناد ارزبه ا بيو ترغ قاتشو ،هپگن درس قياز تطب هابامؤثر و ارز ساتدر هاباارز ،پوهنځی یخود هاباارز
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5 

 هایژیاسترات
 

 در بخش اکادمیک پوهنځیهای اسرتاتیژی .1ـ5

 .تخصص و دارای را، دكتماستر هليبا درجار تحص طااستاد واجد شرا 12جذب ك 
 ؛وزارر ةحامطابق با ال هدر كادر علم تادانساختن اسشاملك 
 ؛کپروستودنتين و دندا ةداخلن، دندا هجراح پارتمنتاسه د جادااك 

ستادان تيرر  یارتباككككك  ص ةنيدر زم همادا ا شرادكت گريتح ص یهاپي،  لو ص شكوتاه یها، دورههتخ  ،همدر آموز
 . هالمللنيب یهاها و وركشاپكنگره

 

 بر مبنای تکنالوژی معاصر شدر بخش آموز پوهنځی یهایژیاسترات .2ـ۵
 ؛نمحصگ یبرا هوشمند داجيتاله هعمل كار یهاو  انتوم هآموزش یهالمد ةيتهك 
 ؛و ستاژران نمحصگ ی وط برنامه برا هموزشآ یهادوره یبرگزارك 
 ؛ اوكنفرانسی اختصاصه با بهره گيری از وادهاها و وركشاپكنفرانس یبرگزارك 
 ؛نهو صنف های انگان با اساتيد بيرو یتود محصل محوريبه خصوص م داجد ساتدر یهاتوديم بردشيپك 
  ؛هاو چاپ و نشر آن  ولمامطابق با كور هانامهدرسو اصگح  هيتهك 
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 ااجاد بانک داجيتال منابع درسه و درسنامه ها برای محصلين.-
 
 

 یو فرهنگ یعلم ،یقاتیتحقدر بخش  پوهنځی یهایژیاسترات .3ـ۵
 ؛جامع هعلم قيتحب کا ةساالن یاجراك 
 ؛دندان یكادر کينيو كل هپوهنحدر چوكار  باريمركز تحب جادااك 
 ؛مرتبط با طب دندان هرونيب هباتيتحب یهااز پروژه تاحماك 
 ؛یستوماتولوژ ةژاو هو نشر مجله تخصص چاپك 
 . مفتبر هباتيو مراكز تحب هو خارج هداخل یهابا نهاد یكارهم یهانامهتفاهمك 
 

 در بخش گسترش امکانات پوهنځی یهایژیاسترات. 4ـ۵
ستردكككك  ص یالبراتوارها گ صا ستودنت  یهابه بخش هاخت س جراحه ک،يپرو  البراتوار ه،ميو ترم کاندودنتي ه،و ارتودن

 ؛نهاو مفا صتشخي
 تادان؛و اس  نمحصگ یمجهز برا ههاتاط كار گرو جادااك 
 ؛ ک و صورر هجراح سابخش اطفال و سرو جادادندان و ا کينيكل گستردك 
  ؛هصنو  درس یسازبهك 
 ؛هپوهنح یادار یهابخش یبازسازك 
 ؛سبز یو  ضا هپوهنح هراهر عموم یسازبهك 
 . خانهو كتاب هكار عمل یالبراتوارها یم ان مناسب برا ساختك 
 

 دیدر بخش کسب عوا پوهنځی یهایژیاسترات .۵ـ۵
 ؛دندان یكادر کينيكل هخدمار درمان گستردك 
 ؛هتخصص هآموزش یهادوره یبرگزارك 
 . ستاژ ةدور ردبُشيپ یمشخص برا سيدر بدل   هرونيستاژران ب جذبك 
 
 

 امور برون مرزی و بین المللیدر  پوهنځی یهایژیاسترات. ۶ـ۵

 ایجاد تفاهم نامه با پوهنحی های ستوماتولوژی در کشورهای ایران و هند -

از تجارب  دندانپزشکی در ایران برای اشتراک در کنگره ها و استفادهایجاد تفاهم نامه با انجمن های  -

 آنها

 سیرهای علمی به دانشکده های کشورهای هند ، ایران، ترکیه و روسیه برای کسب تجربه -

 



  

 

      

 

 پوهنتون غالب        ستوماتولوژیپوهنځی  پالن اسرتاتیژیک 27

 انکشاف جامعه افغانیدر بخش  پوهنځی یهایژیاسترات. 7ـ۵

 حفظ الصحه دهان ودندانفعالیت های میدانی آموزشی در سطح مکاتب برای ترویج فرهنگ - 

 انجام خدمات درمانی برای قشر آسیب پذیر جامعه مانند معلولین آسایشگاه های هرات -

 برگزاری برنامه های آگاهی دهی در سطح جامعه از طریق بیلبوردهای آموزشی ، اعالنات آموزشی در رادیو و تلویزیون-

وصورت در کلینیک دندان کادری غالب به عنوان دومین مرکز ارایه خدمات درمانی پیشرفته با ایجاد بخش جراحی فک -
 جراحی فک و صورت در شهر هرات
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