
روند فرایند استاد مشاور

معرفی دانشجویان از سازمان سنجش 
آموزش کشور بھ دانشگاه

معرفی دانشجویان از طرف دانشگاه بھ 
دانشکده ھا

تھیھ لیست اسامی دانشجویان از واحد 
آموزش جھت تقسیم بندی دانشجویان در 
گروھھا با معرفی استاد مشاور در مراسم 
معارفھ دانشجویان ورودی جدید و تشکیل 

پرونده

آموزش، (ھماھنگی با واحدھای مختلف 
فرھنگی دانشجویی، استادان مشاور جھت 

در برگزاری جلسھ ) شرکت در مراسم
معارفھ دانشجویان ورودی جدید با دانشکده 
خود و واحد استاد مشاوربا حضور استادان 
مربوطھ در شروع ھر ترم و تھیھ اطالعیھ 

و اطالع رسانی بھ دانشجویان

ه نفر...تقسیم بندی دانشجویان بھ گروھھای 
و تشکیل پرونده برای دانشجویان و ارسال
لیست مربوطھ و مسئولین محترم دانشکده 

جھت اطالع و اقدام الزم و پیگیری 
اقدامات انجام شده

اطالع رسانی از طریق برد اطالعات 
واحد بھ دانشجویان در خصوص معرفی 

کلیھ مقاطع تحصیلی (استادمشاور خود    
)پزشکی

جدول زمانبندی الویت (٣ارسال فرم شماره 
بھ استادان مشاور جھت اعالم ساعت )٢و١

حضور خود در دانشکده یا بیمارستان و 
جمع آوری فرم ھا و تنظیم لیست ساعت 

حضور استادان و اطالع رسانی بھ 
دانشجویان در این خصوص

جمع آوری گزارش ھا و نقطھ نظرھای 
استادان و مسائل و مشکالت دانشجویان 
وبعد از بررسی، گزارش بھ مسئولین 

.مربوطھ ارسال میگردد

ھماھنگی در برگزاری جلسات استاد 
مشاور و دانشجویان در روز و ساعت 

پیشنھاد شده

تھیھ دعوتنامھ و برنامھ ھای جلسات و 
ارسال بھ استادان مشاور در خصوص 
جلسات استادان مشاورو ھماھنگی آن با 
استادان مشاور و دانشجویان میباشد و 

گزارش کار از سوی ایشان ارسال میکردد

در پایان ھر ترم نامھ بھ کلیھ استادان 
مشاور جھت اعالم گزارش عملکرد ارسال 

میگردد 

جمع آوری گزارشھای عملکرد و جمعبندی 
نقطھ نظرات استادان مشاور و مسائل و 
مشکالت ایشان و دانشجویان و بعد از 
بررسی، ارسال بھ مسئولین مربوطھ

ارسال نامھ بھ استادان مشاور دانشجویان 
اخطاری و اطالع بھ مسئولین واحد استاد 
مشاور جھت پیگیری و معرفی دانشجوبھ 
مرکز مشاوره در صورت صالحدید استاد 

مشاور دانشجو

در پایان ھر ترم توزیع فرمھای نظرسنجی 
انجام میشود

ارسال فرم مشخصات استاد مشاور بھ کلیھ 
مدیران بالینی و علوم پایھ جھت برنامھ 
ریزی و پیشبرد برنامھ ھا،اعضاء ھیئت 

علمی مورد تایید و عالقمند بھ ھمکاری بھ 
عنوان استاد مشاور دانشجویان بھ ھمراه 

) مشخصات استاد مشاور(فرم تکمیل شده 
بھ این واحد معرفی مینمایند

ارائھ پیشنھاداتی جھت رفع مشکل عدم 
مراجعھ اولیھ دانشجویان بھ استادان مشاور 

ی اخذ اجبار(بھ علت اینترنتی شدن ثبت نام 
فرم انتخاب واحد امضاء شدع یا فرم 
دیگری از طرف واحد استاد مشاور و 
تحویالجباری فرم پر شده مشخصات 

دانشجو با استاد مشاور

برنامھ ریزی و ھماھنگی جھت کارگاه و 
ھمچنین مباحث مربوط در کارگاه با 
ھمفکری و ھم اندیشی استادان مشاور

ھماھنگی و برگزاری جلسات استادان 
بالینی و علوم پایھ بھ صورت مجزا کھ 

موارد مورد بحث در خصوص آشنایی و 
تبادل نظر و نظریھ ھای استادان مشاور 
در خصوص ارتباط موثر با دانشویان و 

موارد مورد بحث در کارگاه

برگزاری کارگاھھای آموزشی جھت ارتقا 
استادان مشاور در راستای ارتباط بھتر و 

موثر با دانشجویان

تشکیل کمیتھ مرکزی استاد مشاور و 
برگزاری جلسات 


