
 استاد مشاور تحصیلی دانشجوییمعرفی 

نان با تبیین اهداف، وظایف آ ایین نامه درراستای هدایت هدفمند امورتحصیلی دانشجویان جهت رشد وشکوفایی هرچه بیشتر

 وهشی،علمی ورفع مشکالت اموزشی،پژ فراهم کردن زمینه های ارتقائ وساختاراجرایی مشخص به منظورپیشگیری ازافت تحصیلی،

تنظیم شده  آیین نامه مربوط به اتاد مشاور تحصیلی دانشجویی رفاهی دانشجویان پرستاری و مامایی فردی، اجتماعی،عاطفی و

 است. 

 اهداف استاد مشاور تحصیلی دانشجویی

 هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان -

 دانشگاه،مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشیآشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل، واحد های مختلف -

 شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر  -

 تحصیلی دانشجویی جایگاه و وظایف مسئول استادان مشاور

  ،2 مدتطی حکمی از طرف ریاست دانشکده به مسئول استادان مشاور هر دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده 

 .فعالیت می کندمنصوب و زیرنظر معاون آموزشی دانشکده  سال

  دانشجویان بین استادان مشاور توسط مسئول استادان مشاوردانشکده و با تائید معاون آموزشی دانشکده حداکثر تا تقسیم

 .قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی انجام می شود

 برنامه حضور استادان مشاور توسط خود آنان و با هماهنگی مسئول استادان مشاور، با ، قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی

توجه به برنامه کالسی دانشجویان تحت پوشش هر استاد تنظیم شده و به مسئول استادان مشاور دانشکده تحویل می 

 .گردد

 ریق مسئول استادان مشاور به معاون ارزیابی ساالنه عملکرد استادان مشاور توسط دانشجویان انجام و نتایج آن از ط

 آموزشی دانشکده ارائه می شود.

  نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت های

مشاور انجام از طریق مسئول استادان  .... ارتباطی، روش های مطالعه و بررسی مشکالت آموزشی و رفتاری دانشجویان و

 .می گیرد

  



 تحصیلی دانشجویی استاد مشاور

مشاوره موزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی است که مسئولیت هدایت تحصیلی و آ یکی از اعضا ء هئیت علمی،مشاور استاد 

 بر عهده می گیرد. و اجتماعی دانشجویان پرستاری ومامایی در مقاطع تحصیلی را در زمینه مشکالت آموزشی ، پژوهشی و فردی

 تحصیلی دانشجویی جایگاه استاد مشاور 

 استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب می شود. 

  جمله ثبت نام، استاد مشاور در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مسائل آموزشی )در محدوده مقررات مربوطه( از

کلیه درس های اخذ شده در یك نیمسال، تغییر رشته و انتقال و میهمانی، دارای مسئولیت  اخذ و حذف واحدها، حذف

  .اجرائی بوده و هر گونه تصمیم گیری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مشاور می باشد

 د و می تواند استاد مشاور در حیطه های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صرفاً نقش هدایت کننده و مشورتی دار

 .نظرات کتبی خود را به معاونت پژوهشی و معاونت دانشجوئی فرهنگی اعالم نماید

 مشاور تحصیلی دانشجویی شرح وظایف استاد مشاور

  استاد مشاور باید آشنا به کلیه آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و مشاوره

 .باشدباشد و به وظایف و اختیارات خود آگاه 

  استاد مشاور باید برای دانشجویان با رعایت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنان پرونده ای تشکیل دهد که حاوی

 اطالعات زیر باشد:

پرسشنامه ای که شامل اطالعات فردی ، تحصیلی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی دانشجو باشد این  -الف 

 پرسشنامه در روز ثبت نام اولیه توسط دانشجو تکمیل شده و به استاد راهنما تحویل داده می شود .

این فرم توسط  .یمسال تحصیلی وی باشدب( فرم وضعیت تحصیلی دانشجو که شامل خالصه اطالعات هر ن

 .حوزه معاونت آموزشی دانشکده تکمیل می گردد

تصاویر کارنامه های پایان هر نیمسال تحصیلی دانشجو که توسط آموزش دانشکده در اختیار استاد راهنما   -ج 

 گذاشته می شود .



 .مشاوره و مشاوره ها انجام شده از سوی استاد راهنما  استاد به دانشجو مراجعات ثبت به مربوط گزارش فرم –د 

( یك نسخه از گزارش ویژگیهای عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو که به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده ه

 .شده است، همراه با نتایج معاینات، اقدامات درمانی و مشاوره های انجام شده

 

 وادگی و تحصیلی دانشجو توجه داشته، در صورت نیاز با صاحبنظران و استاد مشاور باید به شرایط محیطی، خان

 .کارشناسان مسائل مربوط به مشکالت دانشجویان مشورت نماید

 .استاد مشاور بنا به صالحدید در زمینه مشکالت دانشجو به خانواده وی اطالع داده و در صورت لزوم با آنان مشاوره کند 

  دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوطه یا معاونت استاد مشاور باید مشکالت

 .آموزشی دانشکده )حسب مورد( اعالم نماید

  د رصورت دعوت، استاد مشاور الزم است در جلسات دانشگاه یا دانشکده )از جمله کمیسیون موارد خاص و کمیته

رفاهی و یا انضباطی در مورد دانشجوی تحت پوشش وی صورت می گیرد، به (که تصمیمگیری آموزشی،  .... انضباطی و

 .صورت مشورتی شرکت کند

  استاد مشاور دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و

 .داشته باشند معرفی کندراهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی 

 .گیری پرونده های ارجاع شده به مراکز ذیربط از وظایف استاد مشاور استپی  :تبصره

 استاد مشاور در گردهمائی و کارگاههای توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور شرکت کند. 

  مسئول استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و استاد مشاور

 .می گردد شرکت کند  تشکیل

  پایان هر نیمسال تحصیلی، گزارش عملکرد خود را تهیه و به مسئول استادان مشاور دانشکده ارائه نمایداستاد مشاور در. 

  در روزهای حذف و اضافه و حضور استاد مشاور در دانشکده از یك روز قبل از ثبت نام تا یك روز پس از آن و همچنین

 .حذف اضطراری واحدهای درسی الزامی است

  1ساعات و محل مالقات با دانشجویان باید از ابتدای هر نیمسال مشخص گردد و استاد مشاور باید به مدت حداقل 

 .دانشجو در هفته حضور مفید داشته باشد 5ساعت به ازای هر 

به ساعات کالس دانشجویان تحت پوشش با هماهنگی مسئول استادان مشاور  برنامه حضور استاد مشاور با توجه  تبصره:

 .تهیه می شود

  



 كمیته مركزي استادان مشاور تحصیلی دانشجویی

 :با ترکیب زیر در سطح دانشگاه تشکیل می شوداین کمیته 

 معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته .1

 دبیرکمیتهمدیر امور آموزشی دانشگاه به عنوان  .2

 معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه .3

 معاونین آموزشی دانشکده ها  .4

 مسئولین استادان مشاور دانشکده ها .5

 مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی  .6

 :تحصیلی دانشجویی روظایف كمیته مركزي استادان مشاو شرح

  خدمات، در رابطه با رفع مشکالت دانشجویان توسط چگونگی استفاده بهینه از سیاستهای کالن و ظرفیتهای موجود ارائه

 .کمیته مرکزی بررسی و ارزیابی می گردد

 ها و تصمیمگیری در جهت حل مشکالت مربوطه توسط کمیته مرکزی انجام می  های واصله از دانشکده بررسی گزارش

 .گیرد

 جلسات کمیته مرکزی حداقل یك بار در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد. 

 .الزم است صورتجلسات کمیته مرکزی به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارسال گردد :تبصره

 مصوبا ت کمیته مرکزی با رعایت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه توسط کلیه دانشکده ها الزم االجرا است. 

 العمل مربوطه توسط معاونت آموزشی چنانچه برخی از مواد این آیین نامه نیاز به دستورالعمل اجرائی داشته باشد، دستور

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی ابالغ می شود.

 نحوه مراجعه به دفتر مشاوره

 :309نیم طبقه سوم اتاق  مکان دفتر 

 : قت قبلیباتعیین و 2:45صبح الی 8یکشنبه ازساعت  شنبه و زمان حضور مشاور 

 :309 شماره تماس داخلی  

فرهنگی دانشکده  ازطرف مركز مشاوره دانشگاه به مشاوردانشجویی وروانشناسی الزم بذكراست مشاورین محترم 

 معرفی شده اند.

  



 شرح وظایف سایر واحدهاي ذیربط آموزشی

 آموزش دانشکده الزم است بطور مداوم ترتیبی اتخاذ نمایند که گزارش وضعیت تحصیلی شامل انتخاب واحد،  هادار

در  .قرار دهند در اختیار استاد مشاورصورت محرمانه کارنامه و احکام تشویقی و یا احکام انضباطی دانشجویان را به 

 .دانشکده می تواند توسط استاد مشاور بررسی شود صورت لزوم پرونده تحصیلی دانشجو با هماهنگی معاون آموزشی

  معاونت های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی موظف هستند که تصویر کلیه آئین نامه ها و مقررات مربوطه را

 .جهت اطالع کلیه استادان مشاور برای مسئولین استادان مشاور ارسال کنند

 اد ارتباط بهتر بین استادان مشاور هر گروه و دانشجویان، همکاری الزم کلیه مدیران گروهای آموزشی موظفند جهت ایج

 .را به عمل آورند


