اهدا ف و رسالت دادکشنه دندا نپزشکی
چشم انداز Vision
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدابرنه ی جمعی و در مسیر
تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله ؛ دانشکده دندانپزشکی قزوین دانشکده ایست توسعه
یافته با جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آمایشی با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش و با تعامل سازنده
و موثر در روابط منطقه ای ،ملی و بین المللی.
رسالت Mission
دانشکده دندانپزشکی قزوین و گروههای مختلف آموزشی با کمک نیروهای انسانی متعهد و دلسوز خود ،در جهت ارتقاء
سالمت دهان و دندان جامعه ،ماموریت های زیر را برعهده دارد:
 آموزش دانشجویان دندانپزشکی بر اساس کوریکولوم مصوب کشوری و منابع علمی روز-

تربیت دانش آموختگانی عالم ،توانمند ،کارآمدپاسخگوی نیازهای سالمت دهان افراد جامعه ،متعهد به اخالق
حرفه ای اجتماعی ،متناسب با فرهنگ اسالمی -ایرانی ،تالشگر در زمینه تولید علوم مفید و نقش آفرین در
نظام سالمت به منظور تامین و حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه

-

ایجاد بستری جهت انجام پژوهشهای مرتبط با سالمتی دهان و دندان جامعه

-

ارائه خدمات سطح اول در راستای ارتقاء سالمت دهان و دندان

-

سعی در ایجاد و ارتقاء نگرش جامعه نگر در دانشجویان دندانپزشکی

-

حفظ ارتقاء سالمت دهان و دندان در جامعه شهری و روستایی

ارزشها Values
این رشته بدنبال تربیت افرادی کارآمد ،متعهد ،دلسوز ،مسئولیت پذیر ،رضایت مند ،برخوردار از وجدان و انضباط کاری و
سازگاری اجتماعی می باشد دانش آموختگان این رشته متخلق به خصوصیات ذیل می باشند:
 به ارزش واالی انسانی ،اسالمی و اخالق حرفه ای ارج می نهند و منافع انسانی و ملی را در اولویت قرارمی دهند.
 معتقدند انسانها برابر بوده و حق برخورداری از عدالت در سالمت را دارند. به سالمت محوری و اصل تحقق اهداف نظام سالمت در گرو کارگروهی مقیدند. در قبال جامعه تمام افراد جامعه اعم از شهری و روستایی احساس مسئولیت می نمایند. به انسان بعنوان موجودی دارای جسم ،روان  ،روح  ،عضو ،باور و اختیار می نگرند. نگرش جامع به انسان داشته و به ارائه خدمات و افزایش مستمر توانمندیها ،با استفاده از دانش ،فناوری واستانداردهای بومی و جهانی می پردازند.
(دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی)

