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 اول فصل

 مقدمه

 

 اهداف، تبيين با آنان بيشتر چه هر شكوفايي و رشد جهت دانشجويان تحصيلي امور هدفمند هدايت راستاي در نامه آيين اين

 مشكالت رفع و علمي ارتقاء هاي زمينه كردن فراهم تحصيلي، افت از پيشگيري منظور به مشخص اجرايي ساختار و وظايف

 كارشناسي كارداني،) تحصيلي مختلف مقاطع در دانشجويان ورفاهي عاطفي فردي،اجتماعي، پژوهشي، آموزشي،

 .است شده تنظيم (داروسازي و دندانپزشكي پزشكي، عمومي دكتراي و ناپيوسته پيوسته،كارشناسي

 

 تعاريف( 1ماده

 دانشجويان اي مشاوره و تحصيلي هدايت مسئوليت كه است دانشكده يا دانشگاه علمي هيأت اعضاي از يكي :مشاور استاد : 1-1

 .گيرد مي عهده بر فردي و پژوهشي آموزشي، هاي زمينه در را تحصيلي مختلف مقاطع در

 هاي فعاليت بر نظارت و ريزي برنامه وظيفه كه است دانشكده يا دانشگاه علمي هيأت اعضاء از يكي :مشاور استادان مسئول:  1-2

 .دارد عهده بر را مشاور استادان

 استاد به دانشجويان تحصيلي هدايت در كه باالتر تحصيلي مقطع در مند عالقه و فرهيخته دانشجوي :هميار دانشجوي:  1-3

 .كند مي كمك مشاور

 دانشگاه آموزشي معاون رياست به دانشگاه سطح در مشاور استادان مركزي كميته منظور، :مشاور استادان مركزي كميته:  1-4

 .دارد عهده بر را مشاور استاد نامه آيين اجراي جهت در تصميمگيري كه است

 

 اهداف (2 ماده

 دانشجويان؛ تحصيلي روند بر مستمر نظارت و هدايت : 1-2

 آنها؛ رفع جهت در تالش و دانشجويان آموزشي وضعيت بر ؤثر م آموزشي غير عوامل و پذيري آسيب زمينههاي شناسايي:  2-2

 پژوهشي؛ و آموزشي فرآيندهاي  و مقررات دانشگاه، مختلف واحدهاي تحصيل، محل شهر با دانشجويان نمودن آشنا:  2-3

 .برتر دانشجويان هدايت و درخشان استعدادهاي از حمايت و شناسايي:  2-4

  



 دوم فصل

 

 مشاور استاد جايگاه ( 3 ماده

 

 .شود مي محسوب آموزشي سيستم با دانشجو ارتباطي سطح اولين عنوان به مشاور استاد :  1-3

 اخذ نام، ثبت جمله از (مربوطه مقررات محدوده در) آموزشي مسائل در دانشجويان هدايت و مشاوره زمينه در مشاور استاد:  2-3

 و بوده اجرائي مسئوليت داراي ميهماني، و انتقال و رشته تغيير نيمسال، يك در شده اخذ هاي درس كليه حذف واحدها، حذف و

 .باشد مي مشاور استاد كتبي نظر به منوط فوق موارد در گيري تصميم گونه هر

 تواند مي و دارد مشورتي و كننده هدايت نقش صرفاً رفاهي و اجتماعي فرهنگي، پژوهشي، هاي حيطه در مشاور استاد:  3-3

 .نمايد اعالم فرهنگي دانشجوئي معاونت و پژوهشي معاونت به را خود كتبي نظرات

 

 مشاور استاد انتخاب نحوه ( 4 ماده

 سابقه سال 3 حداقل با دانشجويان مشاوره مسئوليت پذيرش به مند عالقه علمي هيأت اعضاي ميان از ترجيحاً مشاور استاد:  1-4

 علمي هيأت اعضاء جذب اجرايي هيأت و دانشكده آموزشي معاون تائيد و مشاور استادان مسئول پيشنهاد به آموزشي فعاليت

 .گردد مي منصوب دانشكده رئيس حكم با دانشگاه

 در و باشد داشته همخواني دانشجو تحصيلي رشته و جنسيت با مشاور استاد تحصيلي رشته و جنسيت االمكان حتي : 1 تبصره 

 در داروسازي و دندانپزشكي، پزشكي، عمومي دكتراي هاي دوره دانشجويان جهت .بماند ثابت مشاور استاد دانشجو، تحصيل طول

 .شود انتخاب جديدي مشاور استاد تواند مي تحصيل دوره طول از مرحله هر

 .است الزامي مشاور استاد وظايف با مرتبط آموزشي هاي دوره گذراندن :  2 تبصره

 معاون تائيد و مربوطه جانشين به پيشنهاد استاد مشاور مشاور استاد ماه( 6نداشتن)حداكثر به مدت : در زمان حضور  2-4

 باشد، داشته ادامه ماه 6از بيش مشاور استاد حضور عدم كه صورتي در. شود مي انتخاب مسئوليتها همان با دانشكده، آموزشي

 .شد خواهد قبلي مشاور استاد جايگزين ديگري مشاور استاد يا جانشين مشاور استاد

 عنوان به مشاوره به مند عالقه و فرهيخته دانشجويان از تواند مي دانشكده مشاور استادان مسئول ضروري، موارد در:  3-4

 .گيرد بهره مشاور استاد به كمك جهت هميار دانشجوي

 از توان مي دانشگاه مشاور استادان مركزي كميته تائيد و دانشكده مشاور استادان مسئول پيشنهاد به لزوم صورت در:  4-4

 .نمود استفاده مشاور استاد دستيار عنوان به علمي هيأت غير و مجرب كارشناسان

 زمان در خود وظايف شرح گستردگي به توجه با درماني آموزشي، مراكز رؤساي و دانشكدهها و دانشگاهها معاونين و رؤسا :  5-4

 .نشوند انتخاب مشاور استاد عنوان به االمكان حتي فوق، مشاغل تصدي

 به  4-1بند رعايت با دهد انجام را نامه آيين اين مفاد تمامي كه صورتي در ايثارگر شاهدو دانشجويان مشاور استاد انتخاب :  6-4

 .است بالمانع ايثارگر و شاهد غير دانشجويان مشاور استاد عنوان


