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اهداف كارگاه
مشاور استاد انتخاب ضرورت با آشنايي
مشاور استاد نامه مُفادآيين با آشنايي
اورمش استاد وظايف شرح با آشنايي
تاداس امتيازات محاسبه و حضور نحوه 

مشاور
مشاور استادان مسئول وظايف و جايگاه
ذيربط واحدهاي ساير وظايف شرح 

آموزشي
1 November 2017 3
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 محيط وارد ناگهان كنكور در فشرده رقابتي سرگذاشتن پشت از پس آموزان دانش
 آنان ليتحصي قبلي مرحله با زير عمده هاي تفاوت داراي كه شوند مي دانشگاه

:است
.است يافته كاهش ها آن فشار و نگراني والدين، نظارت-١
 را او و هيافت تغيير فرد به نسبت انتظارشان و نگاه خانواده اعضاي و جامعه-٢

.كنند مي تلقي جامعه ساز آينده دركسوت
:است شده گشوده دانشجو فراروي جديدي مشكالت و مسائل-٣
خانواده از ريدو
مختلف هاي گروه عقايد و فرهنگ با مواجهه(آشنا نا و جديد محيط به ورود(
آن با سازگاري و خوابگاه مشكالت
اقتصادي مشكالت
مبهم شغلي آينده

  بودنن فراهم صورت در دانشجويان پذيري آسيب بر محكمي داليل فوق عوامل
   .است آنان راهنمايي براي مناسب بستر

1 November 2017
5
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تعاريف: ١ماده 
كيست؟استاد مشاور 

ست كه ايا دانشكده دانشگاه هيأت علمي تمام وقت از اعضاي يكي : مشاوراستاد .١-١
نه هاي را در زميطول تحصيل اي دانشجويان در مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره 

.گيرد ميبر عهده اجتماعي -فرديآموزشي، پژوهشي و 
 استادان كزيمر كميته تاييد و دانشكده مشاور استادان مسئول پيشنهاد به لزوم صورت در :تبصره
 .دنمو استفاده مشاور استاد عنوان به علمي هيئت غير و مجرب كارشناسان از توان مي مشاور

ست كه ايكي از اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده : استادان مشاور مسئول. ٢-١
.را بر عهده دارداستادان مشاور بر فعاليت هاي و نظارت برنامه ريزي وظيفه 

طح منظور كميته مركزي استادان مشاور در س: كميته مركزي استادان مشاور. ٣-١
  جراياجهت تصميم گيري در است كه دانشگاه معاون آموزشي رياست دانشگاه به 

.آيين نامه استاد مشاور را بر عهده دارد
كه در تر مقطع تحصيلي باالدانشجوي فرهيخته و عالقه مند در : دانشجوي هميار. ٤-١

.هدايت تحصيلي دانشجويان به استاد مشاور كمك مي كند
1 November 2017 7

اهداف تعيين استاد مشاور:٢ماده 
هدف دانشجويان تحصيلي روند بر مستمر نظارت و هدايت-٢-١
 عيتوض بر موثر آموزشي غير عوامل و پذيري آسيب هاي زمينه شناسايي-٢-٢

ها آن رفع جهت در تالش و دانشجويان آموزشي
  تحصيلي افت از پيشگيري-٢-٣
 آموزشي،( دانشجويان مشكالت رفع و علمي ارتقاء هاي زمينه نمودن فراهم-٢-٤

)عاطفي و رفاهي اجتماعي، فردي، پژوهشي،
 مختلف واحدهاي تحصيل، محل شهر با دانشجويان نمودن آشنا-٢-٥

پژوهشي و آموزشي فرايندهاي و مقررات ،)طبقات راهنماي(دانشگاه
 اندانشجوي براي دانشكده در تحصيل همايش برگزاري :پيشنهاد(

)سال هر ورودي
1 November 2017 8
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ردانشجويان تحت پوشش استاد مشاو:٣ ماده

 كليه دانشجويان ورودي هر نيمسال(سال اولدانشجويان(
 دانشجويان در نيمسالي كه مشروط ثبت نام مي شوند

 و  ١٢/٩٩-١٢داراي معدل (افت تحصيلي دانشجويان داراي
به مدت يك سال) نمره معدل ترم ٢كاهش 

و  دانشجوياني كه از شوراهاي مصوب دانشگاهي، مركز مشاوره
.وزارت متبوع ارجاع مي گردند

1 November 2017 9

دانشجويان به اساتيد نحوه معرفي 
مشاور

 معاون سطتو مشاور اساتيد بين دانشجويان تقسيم
 يمسالن شروع از قبل تا حداكثر دانشكده آموزشي
 .شود مي انجام تحصيلي

  اورمش استاد هر به شده معرفي دانشجويان تعداد
 خاص شرايط در .باشد مي نفر ١٥ حداكثر

 نفر ٣٠ تا را ظرفيت اين تواند مي دانشكده
.دهد افزايش

101 November 2017
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مشاورجايگاه استاد مشاور : ٤ماده 
 آموزشي مسيست با دانشجو ارتباطي سطح اولين عنوان به مشاور استاد-٤-١

.است دانشكده
 و ذاخ نام، ثبت در دانشجويان هدايت و مشاوره زمينه در مشاور استاد-٤-٢

 و انتقال رشته، تغيير نيمسال، در شده اخذ دروس حذف واحدها، حذف
 تصميم هرگونه و بوده اجرايي مسئوليت داراي تحصيلي مرخصي ميهماني،

 .باشد مي مشاور استاد كتبي نظر به منوط فوق آموزشي مسائل در گيري

 رفاهي و اجتماعي فرهنگي، پژوهشي، هاي حيطه در مشاور استاد-٤-٣
 به را خود كتبي نظرات تواند مي و دارد مشورتي و كننده هدايت نقش صرفا

 آور مالزا ولي نمايد اعالم دانشكده دانشجويي معاونت و پژوهشي معاونت
 .بود نخواهد

1 November 2017 11

»نحوه انتخاب استاد مشاور«
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نحوه انتخاب استاد مشاور-٥ماده 
  و دانشكده يآموزش معاونت تاييد و مشاور استادان مسئول پيشنهاد به مشاور استاد-٥-١

  .شود مي انتصاب دانشكده رييس حكم
 ذيرشپ به علمي هيئت اعضاي عالقمندترين ميان از ترجيحا مشاور اساتيد-١ تبصره

 گواهي ارائه و آموزشي فعاليت سابقه سال ٣ حداقل با دانشجويان مشاوره مسئوليت
  يآموزش مقررات و قوانين دوره دو شامل حداقل توجيهي آموزشي هاي دوره در شركت

  .شد خواهند انتخاب مشاوره و
  .تاس الزامي مشاور استاد وظايف با مرتبط آموزشي هاي دوره گذراندن :٢ تبصره
 رشته و يتجنس با مشاور استاد تحصيلي رشته و جنسيت االمكان حتي-٣ تبصره

 مشاور داستا دانشجو تحصيل طول در و باشد داشته همخواني دانشجويان تحصيلي
 از رحلهم هر در عمومي پزشكي داروسازي، دندانپزشكي، دانشجويان براي .بماند ثابت
  .شود انتخاب جديدي مشاور استاد تواند مي )باليني-پايه علوم( تحصيل دوره طول

 دهمانن پذيرنده دانشگاه در تحصيل طول در نيز انتقالي دانشجويان-٤ تبصره
November 2017 1  .شد خواهند بهرمند مشاور استاد خدمات از خود طراز هم دانشجويان

13

))ادامه(انتخاب استاد مشاورنحوه 
 مراكز رؤساي و ها دانشكده و ها دانشگاه معاونين و رؤسا -٥ تبصره

 صديت زمان در خود وظايف شرح گستردگي به توجه با درماني،-آموزشي
  .نشوند انتخاب مشاور استاد عنوان به االمكان حتي فوق مشاغل
 ٦ الي ٣ مدت به حداكثر( مشاور استاد نداشتن حضور زمان در-٦ تبصره

 معاون اييدت و مربوطه مشاور استاد پيشنهاد به جايگزين مشاور استاد ،)ماه
  .شود مي منصوب ها مسئوليت همان با دانشكده آموزشي

  زا تواند مي دانشكده مشاور استادان مسئول ضروري موارد در-٧ تبصره
 ارهمي دانشجوي عنوان به مشاوره به عالقمند و فرهيخته دانشجويان

 از دسته اين صورت اين در .گيرد بهره مشاور استاد به كمك جهت
 آموزشي نمعاو تاييد و مشاور استادان مسئول شناسايي از پس دانشجويان

  .كنند مي كمك مشاور استادان به دانشكده
1 November 2017

14
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»شرح وظايف استاد مشاور«

شرح وظايف استاد مشاور:٦ماده 
 آموزشي، هاي دستورالعمل و ها نامه آئين كليه به مسلط و آشنا بايد مشاور استاد-٦-١

 آگاه خود اختيارات و وظائف به و باشد مشاوره و پژوهشي اجتماعي، فرهنگي، رفاهي،
.باشد

 اهكارگ فوق موارد با مشاور استادان آشنايي جهت است موظف دانشگاه-٦-١ تبصره
  .نمايد برگزار آموزشي هاي

 دهايواح با آنان نمودن آشنا و دانشگاه به ورود بدو در دانشجويان به خاص توجه-٦-٢
.است مشاور استاد وظايف از تحصيل محل شهر مختلف هاي مكان و دانشگاه مختلف

 و دانشجويي پژوهشي، آموزشي، ضوابط و مقررات با دانشجويان نمودن آشنا-٦-٣
مربوطه مقطع در انظباطي

1 November 2017 16
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)ادامه(مشاورشرح وظايف استاد :٦ماده 
 ي،خانوادگ فردي، اطالعات به سما سامانه طريق از بايد مشاور استاد-٦-٤

 اطالعات خالصه و دانشجو تحصيلي كارنامه همچنين و اجتماعي تحصيلي،
  .باشد داشته دسترسي نيمسال تفكيك به تحصيلي

 ادامه نحوه و شغلي زمينه در دانشجو به الزم هاي مشاوره ارائه-٦-٥
آينده در شغلي مسئوليت پذيرش براي وي سازي آماده و تحصيل

 روش زمينه در دانشجويان مشاوره و درسي ريزي برنامه و هدايت-٦-٦
 و لميع برنامه فوق هاي فعاليت در حضور به ترغيب و مطالعه صحيح هاي

فرهنگي
 كي،پزش گواهي واحد، انتخاب هاي فرم كليه تاييد و بررسي-٦-٧

 واحدهاي اضطراري حذف و اضافه و حذف انتقال، ميهماني،
  درسي

1 November 2017
17

 آن گيريپي و حال گذشته، در دانشجو تحصيلي وضعيت شناخت و مداوم ارزيابي-٦-٨
آينده در
 آنان نطقيم شكوفايي به كمك و دانشجو بالقوه هاي توانايي و استعدادها شناخت-٦-٩
فرهنگي و پژوهشي آموزشي، هاي زمينه در موفق دانشجويان معرفي و

)جوييكميته مشورتي دانش-معرفي دانشجو به كميته استعداد درخشان:(پيشنهاد
 تصادي،اق( دانشجو تحصيلي روند بر موثر عوامل و مسائل شناسايي و بررسي-٦-١٠

مربوطه مراكز به ارجاع و )فرهنگي و اجتماعي رواني، عاطفي،

 با شورتم نياز صورت در دانشجو تحصيلي و خانوادگي محيطي، شرايط به توجه-٦-١١
مربوطه كارشناسان و صاحبنظران

)ادامه(شرح وظايف استاد مشاور:٦ماده 

1 November 2017 18
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 كالتمش زمينه در صالحديد به بنا دانشجو خانواده به رساني اطالع-٦-١٢
  .لزوم صورت در آنان با مشاوره و وي
 مسئول هماهنگي با را دانشجويان مشكالت بايد مشاور استاد-٦-١٣

  شكدهدان آموزشي معاونت يا مربوطه گروه مدير به دانشكده مشاور استادان
 .نمايد اعالم

 يا دانشگاه جلسات در است الزم مشاور استاد دعوت، صورت در -٦-١٤
 پيشرفت كميته و انظباطي كميته ،خاص موارد كميسيون جمله از دانشكده
 انشجويد مورد در انظباطي يا رفاهي آموزشي، گيري تصميم كه )تحصيلي

  .كند شركت مشورتي صورت به گيرد مي صورت وي پوشش تحت
)اصشركت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده با موضوعات خ:(پيشنهاد

)ادامه(شرح وظايف استاد مشاور:٦ماده 

1 November 2017 19

 به شاورم استادان مسئول هماهنگي با را دانشجويان بايد مشاور استاد-٦-١٥
 تحصيلي راهنمايي و مشاوره مركز جمله از دانشگاه مختلف واحدهاي
 شندبا داشته تخصصي مشاوره و همكاري به نياز كه مواردي در دانشگاه
.كند معرفي
 ستادا وظايف از ذيربط مراكز به شده ارجاع هاي پرونده پيگيري :تبصره
  .است مشاور

 و آموزشي و توجيهي هاي كارگاه و گردهمايي در مشاوربايد استاد-٦-١٦
 .كند شركت مشاور استادان به مربوط جلسات

 آموزشي معاون توسط كه ماهانه جلسات در بايد مشاور استاد-٦-١٧
 گردد مي لتشكي تحصيلي نيمسال هر در مشاور استادان مسئول و دانشكده
  .كند شركت

)ادامه(شرح وظايف استاد مشاور:٦ماده 

1 
November 

2017
20
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 شگزار ،تحصيلي نيمسال هر پايان در بايد مشاور استاد-٦-١٨
  .دنماي ارائه دانشكده مشاور استادان مسئول به و تهيه را خود عملكرد

  .است دأمب دانشگاه مشاور استاد با ميهمان دانشجويان مسئوليت-تبصره
 اين مشكالت به مقصد دانشگاه در مشاور استاد مسئول لزوم، صورت در

  .كرد خواهد رسيدگي دانشجويان
 .باشند رمشاو استاد يك پوشش تحت ايراني غير دانشجويان االمكان حتي

)ادامه(شرح وظايف استاد مشاور: ٦ماده 

1 
November 

2017
21

)نبايد ها(نقش استاد مشاور 

نقش والد يا قيم دانشجويي
نقش مددكار اجتماعي
نقش روانشناس

1 November 2017 22
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»تشكيل پرونده و تكميل فرم ها«
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  يا پرونده دانشجويان براي بايد مشاور استاد
:نمايد تكميل را زير هاي فرم و اطالعات حاوي

 فرم الف و ب ( اطالعات فردي دانشجو پرسشنامه(

 تحصيلياطالعات پرسشنامه
 مشاورهگزارش فرم
 ارزشيابي دانشجو از نحوه مشاورهفرم

1 November 2017 25

 استادان مسئول :) ب و الف فرم ( دانشجو فردي اطالعات پرسشنامه-١
  ميلتك جهت دانشكده آموزشي معاون هماهنگي با است موظف مشاوردانشكده

 )اوليه منا ثبت روز در(دانشكده به دانشجو ورود بدو در دانشجو توسط فرم اين
.دهد قرار مشاور استاد اختيار در را آن از نسخه يك و نمايد اقدام

 النيمس هر اطالعات خالصه شامل فرم اين :تحصيلي اطالعات پرسشنامه-٢
 قطري از دانشكده آموزشي معاونت توسط و باشد مي دانشجو تحصيلي
 جودانش هر براي تحصيلي نيمسال هر پايان در آموزش كل اداره با هماهنگي

  .گردد مي تكميل
 استاد ياراخت در دانشكده آموزش توسط دانشجو تحصيلي نيمسال هر پايان هاي كارنامه تصاوير

.شود مي گذاشته مشاور
 و مشاور استاد به دانشجو مراجعات ثبت به مربوط :مشاوره گزارش فرم-٣

 مشاور استاد سوي از شده انجام هاي راهنمايي و ها مشاوره
 مشاوره زمرك توسط شده تكميل دانشجو تربيتي و فرهنگي عاطفي، هاي ويژگي گزارش نسخه

  شده انجام هاي ومشاوره درماني اقدامات معاينات، نتايج همراه به دانشكده
 توسط :استاد با مشاوره برنامه و مشاوره نحوه از دانشجو ارزشيابي فرم-٤

.گردد مي تكميل تحصيلي نيمسال هر پايان در دانشجو
26

1 November 2017
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  طتوس كه اي پرونده در محرمانه صورت به فوق اطالعات و ها فرم كليه
 در ورمشا استاد نزد شود مي تشكيل دانشجو هر براي مشاور اساتيد

  يالزام دانشجو هر جهت مذكور پرونده تشكيل ( باشد مي دانشكده
.)باشد مي

 ليتحصي نيمسال هر پايان در موظفند ها دانشكده در مشاور اساتيد
  هب را دانشجو هر مورد در شده انجام هاي فعاليت بر مكتوب گزارشي
.دهند تحويل دانشكده آموزشي معاونت

 ندرو از نيمسال هر پايان در دانشگاه آموزشي معاونت است بديهي *
.آورد مي عمل به بازديد ها، دانشكده در دانشجويان مشاوره گزارش

1 November 2017

) فرم الف(پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو
:  دانشكده ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

:رشته تحصيلي 
:سال ورود: مقطع تحصيلي

:تاريخ تولد:            شماره شناسنامه:          نام خانوادگي: نام 
تعداد                                   :وضعيت تاهل : جنست 

:فرزندان

:آدرس و محل سكونت خانواده 

281 November 2017
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:معدل سال سوم متوسطه: رشته تحصيلي دوران متوسطه 

:معدل دوره پيش دانشگاهي:  سال پايان دوره پيش دانشگاهي 

: گروه آزمايشي آزمون سراسري : سال و محل اخذ ديپلم 

:نوع سهميه قبول شده 

:نوع مدرك، سال و دانشگاه محل اخذ مدرك كارداني و يا كارشناسي 

:سابقه انصراف يا تغيير رشته 

29

نمرات دروس عمومي آزمون سراسري 
نام درس

نمره

نمرات دروس اختصاصي آزمون سراسري 
نام درس

نمره
1 

November 
2017

)  فرم الف(خانوادهمشخصات اعضاي 

30

شغل ميزان 
تحصيالت

متولد  نام ونام 
خانوادگي 

نسبت  رديف

1 
November 

2017
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محرمانه) فرم ب(
پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو

:  دانشكده:شماره دانشجويي  :نام خانوادگي: نام  

:سال ورود: مقطع تحصيلي: رشته تحصيلي

:وضعيت سرپرست خانواده• 

:وضعيت اقتصادي خانواده• 

:وضعيت سالمتي جسمي دانشجو در گذشته و حال• 

:وضعيت سالمتي رواني دانشجو در گذشته و حال• 

:نام بيماري در صورت وجود• 

:سابقه استفاده از خدمات مشاوره• 

:وضعيت نظام وظيفه• 

:فعاليتهاي اوقات فراغت• 

:بهترين تفريح و سرگرمي• 

:استعمال سيگار و مواد مخدر• 

:حوادث مهم زندگي• 

:مشاغل در طي زندگي• 

:وضعيت اقتصادي دانشجو• 

:  روابط مابين اعضاي خانواده• 

1 
November 

2017
31

دانشجواطالعات تحصيلي پرسشنامه 

:مقطع تحصيلي:        سال ورود   : رشته تحصيلي :  نام و نام خانوادگي 

32

دروس افتاده
اختص/عمومي

اصي

وضعيت نيمسال
مشروط ،مرخصي (

)تحصيلي،ارفاقي

معدل 
نيمسال

 تعداد واحد
مردودي

تعداد 
واحد 
قبولي

تعدادواحد 
اخذ شده

نيمسال 
تحصيلي

سال 
تحصيلي

1 
November 

2017
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فرم گزارش مشاوره
:تاريخ مراجعه 

:رشته تحصيلي: نام و نام خانوادگي دانشجو 

:  مقطع تحصيلي          :سال ورود

: محور كلي مشاوره
:  ارزيابي استاد راهنما از عالئق شغلي و هدفهاي تحصيلي دانشجو -

:توصيه ها و ارزيابي استاد راهنما -

:ارزيابي استاد راهنما از استعداد و ويژگي هاي شخصيتي دانشجو -

:خالصه راهنمائي هاي ارائه شده -

نام و نام خانوادگي استاد راهنما
امضاء

33
1 

November 
2017

34
1 

November 
2017
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35
1 

November 
2017

36
1 

November 
2017
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37
1 

November 
2017

»نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور«
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پس روز يك تا نام ثبت از قبل روز يك از دانشكده در مشاور استاد حضور 
 واحدهاي اضطراري حذف و اضافه و حذف روزهاي در همچنين و آن از

  .است الزامي درسي

خصمش نيمسال هر ابتداي از بايد دانشجويان با مالقات محل و ساعات 
 ٥ هر ازاي به ساعت يك حداقل مدت به بايد مشاور استاد و گردد

  .باشد داشته مفيد حضور هفته در دانشجو
جوياندانش كالس ساعات به توجه با مشاور استاد حضور برنامه :تبصره 

 .شود مي تهيه مشاور استادان مسئول هماهنگي با پوشش تحت

نحوه حضور استاد مشاور

1 November 2017 39

 تحصيلي نيمسال هر در نظري درسي واحد ٠/١ معادل دانشجو هر ازاي به
 به منوط آن پرداخت و شد خواهد منظور مشاور استاد آموزشي وظايف در

 زشيآمو معاون و دانشكده مشاور استادان مسئول تاييد و مستندات ارائه
  .باشد مي دانشكده

 وقتي تمام و آموزشي موظف واحد احتساب بدون مذكور واحدهاي :تبصره
 انگينمي از مضربي صورت به و التدريس حق صورت به علمي هيئت عضو
  انشكدهد مشاور استادان مسئول و پوشش تحت دانشجويان ارزشيابي نمره

 د،نك اجرا را خود وظايف از بخشي مشاور استاد چنانچه .شد خواهد پرداخت
  .شد خواهد كسر وي امتيازات از ميزان همان به
 هر در دانشجو هر ازاي به علمي، هيئت اعضاي ارتقاء نامه آيين اساس بر

  .شد خواهد منظور ارتقاء جهت اجرايي امتياز ٢ تحصيلي سال

نحوه محاسبه امتيازات استاد مشاور

1 November 2017

40
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 جامان و عملكرد اساس بر مشاور استاد به شده داده امتيازات
 عاونم تاييد و مشاور استادان مسئول نظر با مربوطه وظايف

 شاور،م استاد آموزشي سابقه در لحاظ جهت دانشكده آموزشي
.شد خواهد منعكس دانشگاه آموزشي معاونت به

 اداناست مسئول تشخيص به مشاور استاد كه صورتي در
 نظر اب باشد، داشته بارز قصور محوله وظايف اجراي در مشاور

  .دش خواهد خلع مسئوليت اين از دانشكده رييس حكم و

)ادامه(نحوه محاسبه امتيازات استاد مشاور

1 November 2017 41

»جايگاه و وظايف مسئول استادان مشاور«
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 طي كده،دانش آموزشي معاون پيشنهاد به دانشكده هر مشاور استادان مسئول
 معاون نظر زير و منصوب سال ٢ مدت به دانشكده رياست طرف از حكمي

  .كند مي فعاليت دانشكده آموزشي
 نهادپيش با خود ِسمت از دانشكده مشاور استادان مسئول تغيير :١ تبصره
 .باشد مي دانشكده رياست توسط دانشكده آموزشي معاون
  .است بالمانع مشاور استادان مسئول مجدد انتخاب :٢ تبصره

 سِمت در خدمت سابقه سال ٣ حداقل داراي بايد مشاور استادان مسئول
 .باشد مشاور استاد يا راهنما استاد

 يا راهنما استاد سِمت در خدمت سابقه سال ٣ بر عالوه كه افرادي :تبصره
 انتخاب اولويت در اند، بوده نيز اجرايي سوابق داراي گذشته در مشاور استاد
  .گيرند مي قرار مشاور استادان مسئول سِمت

1 November 
2017

43

 استادان هاي فعاليت نحوه بر نظارت قبال در مشاور استادان مسئول
 امتيازي از دانشكده، آموزشي معاون تاييد صورت در مشاور

 ربرخوردا تحصيلي نيمسال هر در درسي واحد ٣ معادل
  .شود مي

 دونب دانشكده آموزشي شوراي جلسات در مشاور استادان مسئول
  .كند مي شركت رأي حق

 مشاور تاداناس مسئول توسط مشاور استادان بين دانشجويان تقسيم
 آغاز از لقب تا حداكثر دانشكده آموزشي معاون تاييد با و دانشكده
 نام ثبت ابالغ از پس بالفاصله يا يتحصيل نيمسال واحد انتخاب
  .شود مي انجام مشروط

1 November 2017 44
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 خود طتوس مشاور استادان حضور برنامه تحصيلي، نيمسال هر آغاز از قبل
 يكالس برنامه به توجه با مشاور، استادان مسئول هماهنگي با و آنان

 مشاور اناستاد مسئول به و شده تنظيم استاد هر پوشش تحت دانشجويان
   .)شاورم استاد انتخاب فرايند فلوچارت تدوين(گردد مي تحويل دانشكده
 گروه يهكل مشاور استادان برنامه اخذ از پس دانشكده مشاور استادان مسئول

 اين دانشكده آموزش اداره همكاري با اي اطالعيه طي پوشش، تحت هاي
  .رساند مي دانشكده دانشجويان اطالع به را برنامه

 هدانشكد مشاور استادان مسئول عهده بر برنامه اين اجراي بر نظارت
  .باشد مي

1 November 
2017

45

 وسطت شده تكميل عملكرد گزارش فرم تحصيلي، نيمسال هر پايان در
 به و بندي جمع مشاور استادان مسئول توسط دانشكده، مشاور استادان
 .گردد مي ارسال دانشكده آموزشي معاونت

 صورت به اترجيح دانشجويان توسط مشاور استادان عملكرد ساالنه ارزشيابي
 استادان ئولمس طريق از آن نتايج .شود مي انجام شبكه تحت و الكترونيكي

 هب محرمانه صورت به و گردد مي ارائه دانشكده آموزشي معاون به مشاور
  .رسد مي مشاور اساتيد اطالع

1 November 2017 46
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 هتج توجيهي و آموزشي هاي كارگاه برگزاري جهت هماهنگي و نيازسنجي
 هاي روش دانشجو، با ارتباط هاي مهارت مشاوره، از اعم مشاور استادان
 ئولمس طريق از دانشجويان رفتاري و آموزشي مشكالت بررسي و مطالعه
 شكيپز آموزش توسعه و مطالعات مركز مديريت نظارت با و مشاور استادان

  .گيرد مي انجام

 وسطت دانشكده آموزشي معاون و مشاور استادان با ماهانه هماهنگي جلسات
  .گردد مي برگزار و ريزي برنامه مشاور استادان مسئول

1 November 
2017

47

»شرح وظايف ساير واحدهاي ذيربط آموزشي«
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 بر هك نمايند اتخاذ ترتيبي مداوم طور به است الزم دانشكده آموزش ادارات
 احكام كارنامه، واحد، انتخاب شامل درسي وضعيت گزارش نياز، حسب

 استاد ياراخت در محرمانه صورت به را دانشجويان انضباطي احكام يا تشويقي
 يهماهنگ با دانشجو تحصيلي پرونده لزوم، صورت در .دهند قرار مشاور
 .شود بررسي مشاور استاد توسط تواند مي دانشكده آموزشي معاون

 كليه رتصوي موظفند فرهنگي-دانشجويي و پژوهشي آموزشي، هاي معاونت
 براي مشاور استادان كليه اطالع جهت را مربوطه مقررات و ها نامه آيين

 .كنند ارسال مشاور استادان مسئول

 نبي بهتر ارتباط ايجاد جهت موظفند آموزشي هاي گروه مديران كليه
  .آورند عمل به را الزم همكاري دانشجويان، و گروه هر مشاور استادان

1 
November 

2017
49

 ارائه و تهيه به نسبت ستادي سطح در بهداشت وزارت مشاوره اداره
 و مشاوره مراكز براي مطالعاتي و آموزشي متون و مناسب راهكارهاي

  .نمود خواهد اقدام ها دانشگاه تحصيلي راهنمايي

 ار مالي و اداري الزم هاي حمايت است الزم دانشكده يا دانشگاه رياست
   .آورد عمل به مشاور استادان وظايف تحقق براي

1 
November 

2017
50
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»كميته مركزي استادان مشاور«

 كيلتش دانشگاه سطح در زير تركيب با مشاور استادان مركزي كميته
:شود مي

كميته رئيس عنوان به دانشگاه آموزشي معاون-١
كميته دبير عنوان به دانشگاه آموزشي امور مدير-٢
دانشگاه فرهنگي-دانشجويي معاون-٣
ها دانشكده آموزشي معاونين-٤
ها دانشكده مشاور استادان مسئولين-٥
فرهنگي دانشجويي معاونت مشاوره دفتر مسئول-٦
دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مدير-٧

1 
November 

2017
52
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:شرح وظايف كميته مركزي استادان مشاور
خدمات  بررسي و ارزيابي نحوه استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود ارائه

در رابطه با رفع مشكالت دانشجويان
اي حل بررسي گزارش هاي واصله از دانشكده ها و تصميم گيري در راست

مشكالت مربوطه
اور هزينه كردن و پيگيري اعتبارات اجراي طرح آيين نامه استاد مش
صيليبرگزاري جلسات كميته مركزي حداقل يك بار در هر نيمسال تح

زشي الزم است صورت جلسات كميته مركزي به مركز خدمات آمو: تبصره
. وزارت متبوع ارسال گردد

1 
November 

2017
53

ميزان واحد محاسبه 
شده

ي در ارجاع 
همكار

شجويان
دان

 
ب

آسي
 

پذير ت
سا

ت در جل
شرك

 
ي و

هماهنگ
 

كارگاه ها

ت
سا

تعداد جل
 

شاوره در طي
م

 
ترم

)
در

هفته
(

ش 
ارائه گزار

نتايج
 

ت
فعالي

س بودن
در دستر

ي 
اساتيد در زمانها

ارائه شده در طول  
ترم

شجويان مورد
تعداد دان

 
شاوره

م داسامي اساتي

ف
ردي

خير هبل خير بله ينسب كامل

* روز ٤ * * ٨٩نفر، ورودي ٢١ مهندس هاشمي ١
* روز٣ * * ٩١نفر، ورودي ٢٣ دكتر حاجي وندي ٢
* روز٣ * * ٩٠نفر، ناپيوسته ٢٠

٩١نفر، ناپيوسته ٢٦
محمدي مهندس ٣

* روز٣ * * ٩١نفر، ورودي ٣١ مهندس قائدي ٤
* روز ٤ * * ٩٠نفر، ورودي٣٩

ارشد نفر كارشناسي١٢
دكتر نوروزي ٥

گزارش عملكرد اساتيد مشاور گروههاي آموزشي 

٩٢-١٣٩١ :تحصيلي سال    دوم  :تحصيلي ترم       عمومي بهداشت   :آموزشي گروه
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ميزان واحد محاسبه 
شده

ي در ارجاع 
همكار

شجويان
دان

 
ب

آسي
 

پذير ت
سا

ت در جل
شرك

 
ي و

هماهنگ
 

كارگاه ها

ت
سا

تعداد جل
 

شاوره در طي
م

 
ترم

ش 
ارائه گزار

نتايج
 

ت
فعالي

س بودن
در دستر

ي 
اساتيد در زمانها

ارائه شده در طول  
ترم

شجويان مورد
تعداد دان

 
شاوره

م داسامي اساتي

ف
ردي

خير هبل خير بله ينسب كامل

* روز٣ * * ٨٩نفر، ورودي ١٧ دكتر نجف پور ١
* روز٣ * * ٩٠نفر، ورودي ٣٠ دكتر رهبر ٢

٣
٤
٥

گزارش عملكرد اساتيد مشاور گروههاي آموزشي 

٩٢-١٣٩١ :تحصيلي سال    دوم  :تحصيلي ترم       تغذيه   :آموزشي گروه

ميزان واحد محاسبه 
شده

ي در ارجاع 
همكار

شجويان
دان

 
ب

آسي
 

پذير ت
سا

ت در جل
شرك

 
ي و

هماهنگ
 

كارگاه ها

ت
سا

تعداد جل
 

شاوره در طي
م

 
ترم

ش 
ارائه گزار

نتايج
 

ت
فعالي

س بودن
در دستر

ي 
اساتيد در زمانها

ارائه شده در طول  
ترم

شجويان مورد
تعداد دان

 
شاوره

م داسامي اساتي

ف
ردي

خير هبل خير بله ينسب كامل

١
* روز ٤ * * ٩١نفر، ورودي ٢٦ دكتر دوبرادران ٢
* روز٣ * * ٩١نفر، ورودي ٢٦

٩٠ ورودي نفر، ناپيوسته٢١
مهندس رنجبر ٣

* روز ٤ * * ٩١نفر، ورودي ٢٦ دكتر طهماسبي ٤
* روز٣ * * ٨٩نفر، ورودي ٢٤ مهندس رواني پور ٥

٦

گزارش عملكرد اساتيد مشاور گروههاي آموزشي 

٩٢-١٣٩١ :تحصيلي سال             دوم :تحصيلي ترم               محيط بهداشت   :آموزشي گروه
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ميزان واحد محاسبه 
شده

ي در ارجاع 
همكار

شجويان
دان

 
ب

آسي
 

پذير ت
سا

ت در جل
شرك

 
ي و

هماهنگ
 

كارگاه ها

ت
سا

تعداد جل
 

شاوره در طي
م

 
ترم

ش 
ارائه گزار

نتايج
 

ت
فعالي

س بودن
در دستر

ي 
اساتيد در زمانها

ارائه شده در طول  
ترم

شجويان مورد
تعداد دان

 
شاوره

م داسامي اساتي

ف
ردي

خير هبل خير بله ينسب كامل

* روز ٤ * * ٩٠نفر، ورودي٣٩
ارشد نفر كارشناسي١٢

دكتر نوروزي ١

٢
٣
٤
٥

گزارش عملكرد اساتيد مشاور گروههاي آموزشي 

٩٢-١٣٩١ :تحصيلي سال    دوم  :تحصيلي ترم بهداشت آموزش  :آموزشي گروه

.خسته نباشيد
ارماز توجه شما سپاسگز


