
 تاریخچه پوهنحی ستومالوژی

 غرب خورشیدی در چوکات پوهنتون غالب به عنوان اولین پوهنحی دندان در حوزۀ 0931پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتتون غالب در سال 
احدهای ترمیمی دندان، و دارای که عمومی ستوماتولوژی دیپارتمنت چوکات در را خود علمی برنامۀ فاکولته این. گردید تأسیس افغانستان

 باشد، پیش میبرد. اندودنتیک، اطفال، جراحی فک و صورت، ارتودنسی، پروستودنتیک و پریودنتولوژی می

DMD (Doctor of Dental Medicine ) هفته ستاژ( در رشتۀ 24سال )منجمله  6پوهنحی ستوماتولوژی نصاب درسی را در مدت 
 شده تهیه کشور اقتصادی و اجتماعی شرایط و غالب پوهنتون امکانات کشور، کند. این برنامۀ درسی بر اساس وضعیت صحت عامۀ تطبیق می

 .است

کریدت مضامین  39کریدت مضامین پوهنتون شمول،  49کریدت است که از آن جمله  446 مشمول رفته  هم روی کنونی آموزشی نصاب 
 .باشد می ستاژ کریدت دورۀ 24آن مضامین اختصاصی و تخصصی و کریدت  011اساسی، 

 و شده طراحی نوین ستوماتولوژی ها و روندهای نو آورانۀ گردد، بر روی ایده می DMD مدرک به ختم که ساله  شش آکادمیک آموزشی برنامۀ
 .است کشور اساسی های نیازمندی و محصالن تربیۀ بر آن اصلی تمرکز

 (Vision)دیــدگاه 
پذیری، جهت کسب موفقیت محصالن و رفع   پوهنحی ستوماتولوژی غالب متعهد است با اتکا بر سه اصل بازاندیشی، ابتکار و انعطاف

 ها در سطح کشور تبارز نماید. های حال و آینده جامعه، به عنوان یکی از برترین پوهنحی نیازمندی

 (Mission)مأموریت 
منظور ارتقای کیفی و ترویج دانش طبابت نوین و سالمت دهان و دندان در جامعه، با اتکا بر  خواهد به می پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب

  به رشته، این دانشجویان پرورش و  آموزش راستای در نوین تدریس میتودهای و معاصر گیری از تکنالوژی پیشرفتۀ  عدالت اجتماعی و بهره
 .باشد گام پیش اثرگذار نهاد  یک عنوان

 (Values) ها ارزش
ها، لوایح و مقررات پوهنتون غالب در روشنی قوانین و  پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب در تالش آن است تا با در نظرداشت هدایت

 بند باشد: های ذیل پای های مختلف به ارزش دستورهای وزارت محترم تحصیالت عالی در بخش

 ارتقای مستمر کیفیت خدمات؛ .0
 مسؤولیت پذیری؛ .4
 رعایت نظم و انضباط کاری؛ .9
 وری و دوری از اسراف و تبذیر؛  اعتقاد به اصل بهره .2
 حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخالقی و انسانی؛ .3
 گرایی و اقدام مبتنی بر شواهد و مدارک؛ واقع .6
 حفاظت از اسرار؛ .7



 مساویانه برای تمام اتباع کشور؛های دسترسی به تحصیالت  رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه .1
 وی؛ ارتقای دانش طبی بر پایه معیارهای جهانی و منطقه .3

 مند و با انگیزه؛ تربیت فارغان متعهد، توان .01
 گسترش فرهنگ اخالق مسلکی در عرضۀ خدمات صحی؛ .00
 استفاده از هیئت علمی و کارکنان متعهد، مجرب و خدمتگزار؛ .04
 حصالن و کارمندان؛حفظ شأن و منزلت اعضای هیئت علمی، م .09
 های تحصیلی، با توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش؛ پایداری در زمینه .02
 های بزرگ آموزشی؛ گیری  استفاده از دیدگاه استادان در تصمیم .03
 پذیری.  محوری و مسؤولیت  پاسخگویی به ریاست پوهنتون غالب و سایر نهادهای مرتبط بر اساس رسالت .06

 

 :اهداف

المللی و  اهداف پوهنحی ستوماتولوژی بر پایه تحقیقات علمی، کسب عواید، انکشاف جامعه، استفاده از تکنالوژی معاصر، ایجاد روابط بین 
 های نوین است: آموزش

 ستوماتولوژی؛ منظور جذب نیروهای جوان و مستعد، جهت اشتغال به تحصیل در رشتۀ  کوشش به .0
  پذیرفته معیارهای به مطابق پوهنحی بیشتر هرچه نمودن معیاری منظور به تدریس ها در شیوۀ تالش برای بهبود کیفیت ونوآوری .4

 المللی؛ بین و ملی شدۀ
 های مختلف پوهنحی؛ تریبت و پذیرش نیروهای کادری جوان در دیپارتمنت .9
های علمی  های کار عملی و اندوخته پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و علمی محصالن در فراگیری دانش و ارتقای مهارت .2

 ها برای خدمتگزاری بهتر و مؤثرتر به مردم و جامعه؛ آن
 گسترش فرهنگِ اخالق مسلکی در عرصۀ خدمات صحی؛ .3
 های دهان و دندان؛ ریارتقای سطح آگاهی و آموزشی مردم شهر هرات نسبت به بیما .6
 های علمی پوهنتون در بخش ستوماتولوژی؛ کمک به ارتقای سطح علمی و اکادمیک غالب و همچنان ارتقای سطح پژوهش .7
جویان ستوماتولوژی و احساس مسؤولیت در برابر سالمت دهان و   های دهان و دندان در دانش گیری از بیماریایجاد تفکر پیش .1

 دندان در جامعه؛
 شده؛  انجام های طرح با رابطه در علمی مقاالت نمایی کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنتون و ارائۀ های تحقیقاتی با راه طرحانجام  .3

 آوردن محتوای آموزشی، سالمت دهان و دندان برای جامعۀ سالم )پوستر، بروشورها و مجالت و...(؛ فراهم .01
 های متداوم علمی و آموزشی. ریق کنفرانسبلند بردن سطح علمی دکتوران دندان در سطح شهر هرات از ط .00

 


