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 مقدمه

امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد وشکوفایی هرچه بیشتر آنان با این آئین نامه در راستای هدایت هدفمند 

 ردنتبیین اهداف ، وظایف وسااااتار اجرایی مشااه  به منپور  ایی و یشاازیری ات افت تحصاایلی ، فراه   

تمینه های ارتقای علمی ورفع مشکالت آموتشی ،  ژوهشی ، فردی ، اجتماعی ، عاطفی ورفاهی دانشجویان در 

صیلی )  اردانی  سته –مقاطع مهتلف تح سی  یو شنا شکی ، – ار سته ود ترای عمومی  ز سی نا یو شنا  ار

 دندانپزشکی وداروساتی و ارشناسی ارشد نا یوسته ( تنپی  شده است . 

 : تعاریف 1ماده 

: اساتاد مشااور : یکی ات اعیاای هیات علمی دانشازاه یا دانشاکده اسات  ه م ادوییت هدایت تحصایلی 1-1

شی وفردی واجتماعی  شی ،  ژوه صیلی را در تمینه های آموت شجویان در مقاطع مهتلف تح شاوره ای دان وم

 برعهده می گیرد . 

یاء هیا1-2 شاور : یکی ات اع ستادان م ست  ه وظیفه برنامه ریزی : م دول ا شکده ا شزاه یا دان ت علمی دان

 ونپارت بر فعاییت های استادان مشاور را برعهده دارد . 

صیل، مدت تمانی ت  ه 1-3 شاوره : منپور ات این دوره ، عالوه بریک ال اول تح صیلی وم : دوره هدایت تح

 دانشجو دچار افت تحصیلی می شود . 

مر زی استادان مشاور : منپور  میته مر زی استادان مشاور در سطح دانشزاه به ریاست معاون :  میته 1-4

 آموتشی دانشزاه است  ه تصمی  گیری در جهت اجرای آئین نامه استاد مشاور را برعهده دارد . 

ی : دانشااجوی همیار : دانشااجوی فرهیهته وعال مند در مقطع تحصاایلی با تر  ه در هدایت تحصاایل 1-5

 دانشجویان به استاد مشاور  مک می  ند . 

 : اهداف 2ماده 

 : هدایت ونپارت م تمر بر روند تحصیلی دانشجویان 2-1

: شناسایی تمینه های آسیب  ذیر ی و عوامل غیر آموتشی موثر بر وضعیت آموتشی دانشجویان وتالش  2-2

 در جهت رفع آنها 

یل ، واحدهای مهتلف دانشزاه ، مقررات وفرایندهای آموتشی : آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحص 2-3

 و ژوهشی 

 : شناسایی وحمایت ات استعداد های دراشان وهدایت دانشجویان برتر  2-4

 آئين نامه استاد مشاور
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 : دانشجویان تحت  وشی استاد مشاور3ماده 

 لیااه دانشااجویان مقاااطع مهتلااف تحصاایلی )  اااردانی ،  ارشناساای  یوسااته ،  ارشناساای نا یوسااته  

 ای عمومی  زشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی وداروساتی و ارشناسی نا یوسته ( ود تر

تبصره : چنانچه دانشازاهی باه هار دییال  اادر باه تاامین اساتاد مشااور بارای  لیاه دانشاجویان نباشاد ، 

 اویویت با دانشجویان مشروحه تیر است  ه ایزاما باید برای آنان استاد مشاور تعیین گردد 

 دانشجویان سال اول -

دانشااجویانی  ااه دریااک نیم ااال مشااروا انتهاااد واحااد میکننااد در نیم ااال بعااد ات انتهاااد واحااد -

 مشروا 

در  12-99/12معاادل نیم ااال نمااره معاادل نیم ااال یااا دارای 2دانشااجویان دارای افاات تحصاایلی )  اااهی -

ارشناسااای ارشاااد در مقطاااع   14-99/14مقااااطع  ااااردانی ،  ارشناسااای ود تااارای عماااومی ومعااادل 

 نا یوسته ( 

 مواردی  ه ات  می یون موارد ااص ارجاع می گردد  -

 فصل دوم 

 : جایزاه استاد مشاور 4ماده 

 : استاد مشاور به عنوان اویین سطح ارتباطی دانشجو با سی ت  آموتشی مح ود می شود . 4-1

شاای ) در محاادوده مقااررات : اسااتاد مشاااور در تمینااه مشاااوره وهاادایت دانشااجویان در م ااائل آموت4-2

وحااذف واحاادها ، حااذف  لیااه درذ هااای ااااذ شااده در یااک نیم ااال ،  اااذمربوطااه ( ات جملااه ثباات نااام ، ا

تغییاار رشااته وانتقااال ومیهمااانی ومراصاای تحصاایلی دارای م اادوییت اجرائاای بااوده وهرگونااه تصاامی  

 گیری در موارد فوق منوا به نپر  تبی استاد مشاور می باشد . 

اد مشاااور در حیطااه هااای  ژوهشاای ، فرهنزاای ، اجتماااعی ورفاااهی  اارفا نقاای هاادایت  ننااده : اساات 4-3

 های مربوطه دانشکده اعالم نماید .  ومشورتی دارد ومیتواند نپرات  تبی اود را به معاونت

 : نحوه انتهاد استاد مشاور  5ماده 

ش م اادوییت مشاااوره : اسااتاد مشاااور ترجیحااا ات میااان اعیااای هیااات علماای عال منااد بااه  ااذیر5-1

ساال ساابقه فعاییات آموتشای وباا ارائاه گاواهی شار ت در دوره هاای آموتشای  3دانشجویان باا حادا ل 

 یشاانهاد م اادول اسااتادان مشاااور وتائیااد  بااه تااوجیهی ) شااامل  ااوانین ومقااررات آموتشاای ومشاااوره ( ،

 حک  رئیس دانشکده منصود می گردد . معاون آموتشی دانشکده با 

م دول استادان مشاور وتائید  میته مر زی استادان مشاور دانشزاه ، : در  ورت یزوم به  یشنهاد 1تبصره 

 انتصاد  ارشناسان مجرد وغیر هیات علمی دانشکده  جهت  انجام وظایف استاد مشاور بالمانع است . 
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یلی دانشجو همهوانی : حتی ا مکان جن یت ورشته تحصیلی استاد مشاور با جن یت ورشته تحص2تبصره 

د ترای عمومی  داشته باشد ودر طول تحصیل دانشجو ،استاد مشاور ثابت بماند . جهت دانشجویان دوره های 

شاور جدیدی انتهاد  ستاد م ساتی در هر مرحله ات طول دوره تحصیل میتواند ا  زشکی ، دندانپزشکی ودارو 

 شود . 

ستاد مشاور ) حدا2-5 شتن ا ستاد 3 ثر به مدت : در تمان حیور ندا ستاد مشاور جایززین به  یشنهاد ا ماه ( ا

شود در  ورتی  ه عدم  شکده ، با همان م دوییتها انتهاد می  شی دان شاور مربوطه وتائید معاون آموت م

ماه ادامه داشته باشد ، استاد مشاور جانشین یا استاد مشاور دیزری جایززین 3حیور استاد مشاور بیی ات 

 لی اواهد شد . استاد مشاور  ب

شاوره  3-5 شجویان فرهیهته وعال ه مند به م شاور می تواند ات دان ستادان م ضروری ،م دول ا به : در موارد 

عنوان دانشجوی همنیات جهت  مک به استاد مشاور بهره گیرد . دراین  ورت این دسته ات دانشجویان  س ات 

ون آموتشی  دانشکده ، به استادان مشاور  مک شناسایی ومعرفی توسط م دول استادان مشاور وتایید معا

 می  نند . 

 تبصره : حق ایزحمه دانشجوی همنیات ، در  ایب  ار دانشجویی  رداات می گردد . 

شرح شزاه ها ودانشکده ها وروسای مرا ز آموتشی در مانی با توجه به گ تردگی : روسا ومعاونین دان4-5

 نشوند . وظایف اود در تمان تصدی مشاغل فوق ، حتی ا مکان به عنوان استناد مشاور انتهاد 

: انتهاد استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر در  ورتی  ه تمامی مفاد این ائین نامه را انجام دهد با  5-5

  مانع است . به عنوان استاد مشاور دانشجویان غیر شاهد وایثارگر بال 1-5رعایت بند 

 فصل سوم 

 : شرح وظایف استاد مشاور 6ماده 

ستورایعمل های آموتشی ، رفاهی ، فرهنزی ، اجتماعی ،  1-6 شنا به  لیه آئین نامه ها ود شاور باید آ ستاد م : ا

 وظایف وااتیارات اود آگاه باشد .  به ژوهشی ومشاوره باشد و

 تبصره : دانشزاه موظف است جهت آشنایی استادان مشاور با موارد فوق  ارگاه های آموتشی برگزار نماید . 

: توجه ااص به دانشااجویان در بدو ورود به دانشاازاه وآشاانا نمودن آنان با واحدهای مهتلف دانشاازاه  2-6

 ومکان های مهتلف شهر محل تحصیل ات وظایف استاد مشاور است . 

در مقاطع  یباطیتاد مشاور باید دانشجو را با مقررات وضوابط آموتشی ،  ژوهشی ، دانشجویی وان: اس 3-6

 مربوطه آشنا نماید . 

: اساتاد مشااور باید ات طریق ساامانه ساما به اطالعات فردی ، تحصایلی ، اانوادگی ، اجتماعی وهمچنین 4-6

 نیم ال ، دسترسی داشته باشد .  ارنامه تحصیلی واال ه اطالعات تحصیلی دانشجو به تفکیک 
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ایشان  : فرم گزارش مربوا به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور ومشاوره های انجام شده ات سوی  5-6

 را تهیه وسوابق ارجاعات انجام شده را نزهداری نماید . 

ساتی 6-6 صیل و آماده  شغل ونحوه ادامه تح شجو در تمینه  شاوره های  تم را به دان وی برای  ذیرش  : م

 م دوییت شغلی در آینده ارائه نماید . 

: هدایت وبرنامه ریزی درسی ومشاوره دانشجویان در تمینه روشهای  حیح مطایعه وترغیب به حیور  7-6

 های فوق برنامه علمی و فرهنزی انجام دهد .  در فعاییت

شکی میهمانی ، انتقال ، 8-6 ضطراری،  حذف  لیه :  لیه فرمهای انتهاد واحد ،گواهی  ز ضافه وحذف ا حذف وا

 درذ های ااذ شده در یک نیم ال ومراصی تحصیلی را بررسی وتایید نماید . 

 : وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته ، حال و یزیری آن را ارتیابی و  ایی نماید .  9-6

آنان  مک نموده و : اسااتعداد ها وتوانایی های بایقوه  دانشااجو را شاانااته وبه شااکوفایی منطقی  10-6

م اادویین  دانشااجویان موفق در تمینه های آموتشاای ،  ژوهشاای وفرهنزی را ات طریق اسااتادان مشاااور به

 معرفی نماید .  دانشکده

و تجربیات به دانشااجو جهت اتهات تصاامی  مناسااب وتقویت روحیه اود را رهبری : در انتقال اطالعات  11-6

 مشار ت نماید . 

، اجتماعی و فرهنزی  موثر بر روند تحصیلی دانشجو ) عوامل ا تصادی ، عاطفی ، روانی : م ائل وعوامل 12-6

وشناسایی نموده  ودر  ورت یزوم به مرا ز مربوطه ارجاع دهد و به دانشجو در جهت  یشرفت  (  را بررسی

 تصیلی و جبران  استی های  وی  مک نماید . 

ش 13-6 صیلی دان شرایط محیطی ، اانوادگی وتح شته ، در  ورت نیات با  احبنپران درباره :  جو توجه دا

 مشکالت دانشجویان مشورت نماید . 

شاوره 14-6 شجو به اانواده وی اطالع داده و در  ورت یزوم با آنان م شکالت دان : به  الحدید در تمینه م

  ند

شی   ب  شاور تبحر  تم را ات طریق گذراندن دوره های آموت ستاد م صوص ا صره :  تم ت در این ا تب

 نموده باشد . 

ستادان مشاور دانشکده به مدیر گروه  15-6 ستاد مشاور باید مشکالت دانشجویان را با هماهنزی م دول ا : ا

  مربوطه یا معاونت آموتشی دانشکده ) ح ب مورد ( اعالم نماید .

شزاه ) ات جمله  می یون موارد ااص و  میته ان 16-6 شکده یا دان باطی ی: در  ورت یزوم ، در جل ات دان

شجوی تحت  یباطی در مورد دان شی ، رفاهی ویا ان صمی  گیری آموت صیلی و ... (  ه ت شرفت تح و میته  ی

  وشی وی  ورت می گیرد به  ورت مشورتی شر ت  ند ./ 
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شاور با 17-6 ستاد م شزاه ات : ا شاور به واحدهای مهتلف دان ستادان م شجویان را با هماهنزی م دول ا ید دان

شته  شزاه در مواردی  ه نیات به همکاری ومشاوره تهصصی دا جمله مر ز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دان

 باشند معرفی  ند . 

 تبصره :  یزیری  رونده های ارجاع شده به مرا ز تیربط ات وظایف استاد مشاور است . 

: اسااتاد مشاااور باید در گردهمائی ها و ارگاه های توجیهی و آموتشاای وجل ااات مربوا به اسااتادان  18-6

 مشاور شر ت  ند . 

و م دول استادان مشاور در  در جل ات ماهانه  ه توسط معاون آموتشی دانشکده: استاد مشاور باید  19-6

 هر نیم ال تحصیلی تشکیل می گردد شر ت  ند . 

ستادان  20-6 صیلی ، گزارش عملکرد اود را تهیه وبه م دول ا شاور باید در  ایان هر نیم ال تح ستاد م : ا

 مشاور دانشکده ارائه نماید . 

 : 7ماده 

 مبدا است .  م دوییت مشاوره دانشجویان میهمان با استاد مشاور دانشزاه

سیدگی  شجویان ر شکالت این دان صد به م شزاه مق شاور در دان ستادان م صره : در  ورت یزوم ، م دول ا تب

 اواهد  رد . 

 : 8ماده 

 حتی االمکان دانشجویان غیر ایرانی تحت پوشش یک استاد مشاور باشند. 

ست تابع تبصره ماده تبصره : دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان غیر ایرانی آنها بیشتر از   11سقف مجاز ا

 این آئین نامه می باشند.

  : نحوه حضور و محاسبه امتیازات استاد مشاور 9ماده 

شکده از یک روز قبل از انتخاب واحد تا یک روز پس از آن و همچنین در روزهای  شاور در دان ستاد م ضور ا ح

 حذف و اضافه و حذف اضطراری الزامی است.

 :  10ماده 

شاور باید به مدت ساعات  ستاد م شخص گردد و ا سال م شجویان باید از ابتدای هر نیم و محل مالقات با دان

 دانشجو در هفته حضور مفید داشته باشند. 5ساعت به ازای هر  1حداقل 

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

 هیه می شود.استادان مشاور ت
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 :  11ماده 

شاور( حداکثر  ستاد م شین در غیاب ا شاور جان ستاد م شاور) با ا ستاد م شجویان مرتبط با هر ا  15تعداد دان

صیلی برگزیده می  سال تح صیلی خواهد بود که ترجیحاً از میان ورودی های یک  سال تح شجو در هر نیم دان

 شوند.

 نفر افزایش دهد. 30اد دانشجویان را به حداکثر تا تبصره : در شرایط خاص، دانشکده می تواند تعد

 :  12ماده 

ستاد مشاور  1/0به ازای هر دانشجو معادل  واحد درسی نظری در هر نیمسال تحصیلی در وظایف آموزشی ا

شکده و معاون  شاور دان ستادان م سئول ا ستندات و تائید م شد و پرداخت آن منوط به ارائه م منظور خواهد 

واحد درسی  2ه می باشد در هر حال، سقف پرداخت  حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی از آموزشی دانشکد

 نظری بیشتر نخواهد بود.

 تبصره : 

صورت حق التدریس  ساب واحد موظف آموزشی و تمام وقتی عضو هیأت علمی به  واحدهای مذکور بدون احت

شجویان تحت پوشش صورت مضربی از میانگین نمره ارزشیابی دان شکده  به  شاور دان ستادان م سئول ا و م

شی از وظایف خود را اجرا نکند، به همان میزان از امتیازات وی  شاور بخ ستاد م شد. چنانچه ا پرداخت خواهد 

 کسر خواهد شد.

 :  13ماده 

آئین نامه ارتقای اعضای  4امتیاز اجرائی جهت ارتقاء ) طبق ماده  2/0به ازای هر دانشجو در هر سال تحصیلی 

 ت علمی ( منظور خواهد شد.هیأ

 :  14ماده 

امتیازات داده شده به استاد مشاور بر اساس عملکرد و انجام وظایف مربوطه با نظر مسئول استادان مشاور و 

شگاه  شی دان شاور، به معاونت آموز ستاد م شی ا سابقه آموز شکده جهت لحاظ در  شی دان تائید معاون آموز

 منعکس خواهد شد.

 : 15ماده 

صورتی که استاد مشاور به تشخیص مسئول استادان مشاور در اجرای وظایف محوله قصور بارز داشته در 

 باشد، با نظر و حکم رئیس دانشکده از این مسئولیت خلع خواهد شد.

 فصل چهارم : جایگاه و وظایف مسئول استادان مشاور 
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 : 16ماده 

مسئول استادان مشاور هر دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده ، طی حکمی از طرف رئیس دانشکده 

 سال منصوب و زیر نظر معاون آموزشی دانشکده فعالیت می کند.  2به مدت 

تغییر مسئول استادان مشاور دانشکده ، با پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده توسط  رئیس دانشکده  :1تبصره 

 ورت می گیرد.ص

 انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بالمانع است. : 2تبصره 

 : 17ماده 

 سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و یا استاد مشاور داشته باشد. 3مسئول استادان مشاور باید حداقل 

ستاد مشاور  3تبصره : افرادی که عالوه بر  ستاد راهنما و یا ا سمت ا سابقه خدمت در  ، در گذشته دارای سال 

 سوابق اجرایی نیز بوده اند، در اولویت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار می گیرند.

 :  18ماده 

شی  صورت تائید معاون آموز شاور در  ستادان م شاور در قبال نظارت بر نحوه فعالیتهای ا ستادان م سئول ا م

شکده، از امتیازی معادل  سراز واحد م 3دان سال تحصیلی برخوردار واحد درسی ) ک وظف آموزشی( در هر نیم

 می شود

 : 19ماده 

 مسئول استادان مشاور در جلسات شورای آموزشی دانشکده بدون حق رأی شرکت می کند /

 : 20ماده 

شی  شکده و با تائید معاون آموز شاور دان ستادان م سئول ا شاور توسط م ستادان م شجویان بین ا سیم دان تق

از شککروا انتخاب واحد هر نیمسککال تحصککیلی یا بالفاصککله پس از ابال  انتخاب واحد  دانشکککده حداکثر تا قبل

 مشروط انجام می شود.

 :  21ماده 

قبل از آغاز هر نیمسککال تحصککیلی، برنامه حضککور اسککتادان مشککاور توسککط خود آنان و با هماهنگی مسککئول 

شش هر  شجویان تحت پو سی دان شاور ، با توجه به برنامه کال ستادان م سئوالن ا شده و به م ستاد تنظیم  ا

 استادان مشاور دانشکده تحویل می گردد.

 : 22ماده 
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ستادان مشاور کلیه گروه ها ، طی اطالعیه ای با همکاری  ستادان مشاور دانشکده پس از اخذ برنامه ا مسئول ا

ساند، نظارت بر  شکده می ر شجویان دان شکده این برنامه را به اطالا دان اجرای این برنامه بر اداره آموزش دان

 عهده مسئول استادان مشاور دانشکده می باشد.

 : 23ماده 

سط  شکده ، تو شاور هر دان ستادان م سط ا شده تو صیلی فرم گزارش عملکرد تکمیل  سال تح در پایان هر نیم

 مسئول استادان مشاور دانشکده جمع بندی و به معاونت آموزشی دانشکده ارسال می گردد.

 : 24ماده 

ارزیابی ساالنه عملکرد استادان مشاور توسط دانشجویان ) ترجیحاً الکترونیکی و تحت وب( انجام می شود. و 

نتایج آن از طریق مسئول استادان مشاور به معاون آموزشی دانشکده ارائه می گردد و توسط معاون آموزشی 

 به طور محرمانه به اطالا استاد مشاور می رسد.

 : 25ماده 

سنجی شاوره ،  نیاز  شاور اعم از م ستادان م شی و توجیهی جهت ا و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموز

مهارتهای ارتباطی ، روش های مطالعه و بررسی مشکالت آموزشی و رفتاری دانشجویان و.... از طریق مسئول 

 گیرد.استادان مشاور و با نظارت مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی انجام می 

 : 26ماده 

جلسات هماهنگی ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده توسط مسئول استادان  مشاور برنامه 

 ریزی و برگزار گردد.

 : 27ماده 

ادارات آموزش دانشکده الزم است بطور مداوم ترتیبی اتخاذ نمایند که حسب مورد گزارش احکام تشویقی و یا 

شج ضباطی دان صورت لزوم پرونده احکام ان شاور قرار دهند در  ستاد م صورت محرمانه در اختیار ا ویان را ب

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

 : 28ماده 

طه را معاونت های آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی موظفند تصویر کلیه آئین نامه ها و مقررات مربو

 جهت اطالا کلیه استادان مشاور برای مسئول استادان مشاور ارسال کنند.

 : 29ماده 



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCINCAS                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)             و بخشنامه های آموزشی  آئین نامه ها:     چهارم  بخش           171 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه    (         دانش

کلیه مدیر گروه های آموزشی موظفند جهت ایجاد ارتباط بهتر بین استادان مشاور هر گروه و دانشجویان، 

 همکاری الزم را بعمل آورند.

 :  30ماده 

پزشکی نیز در سطح ستادی نسبت به تهیه و ارائه اداره مشاوره وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

راهکارهای مناسب و متون آموزشی و مطالعاتی برای مراکز مشاوره و مشاوره تحصیلی دانشگاه ها و 

 همچنین برگزاری کارگاه های مرتبط با وظایف استادان مشاور اقدام نماید.

 : 31ماده 

حمایتهای الزم اداری و مالی را برای تحقق وظایف استادان رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی الزم است 

 مشاور فراهم آورد.

  : 32ماده 

 کمیته مرکزی استادان مشاور با ترکیب زیر در سطح دانشگاه تشکیل می شود

 معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته  – 1

 مدیر امور آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته  – 2

 شجویی فرهنگی دانشگاه دانمعاون  – 3

 معاونین آموزشی دانشکده ها  – 4

 مسئولین استادان مشاوره دانشکده ها  – 5

 مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی  – 6

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  – 7

 : 33ماده 

 شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور: 

چگونگی استفاده بهینه از سیاستهای کالن و ظرفیت های موجود ارائه خدمات ، در رابطه با رفع  – 1-33

 مشکالت دانشجویان توسط کمیته مرکزی بررسی و ارزیابی می گردد.

بررسی گزارش های واصله از دانشکده ها و تصمیم گیری در جهت حل مشکالت مربوطه توسط کمیته -2-33

 مرکزی انجام می گیرد.
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هزینه مورد نیاز جهت تامین اعتبارات اجرای طرح آئین نامه استاد مشاور و پیگیری اعتبارات مورد  -3-33

 نیاز توسط کمیته مرکزی برآور و پیشنهاد می گردد.

 جلسات کمیته مرکزی حداقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد. – 4-33

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

: مصوبات کمیته مرکزی با رعایت اجرای مواد مندرج در این آئین نامه توسط کلیه دانشکده ها الزم االجرا 5-33

 است.

  : 34ماده 

داشته  باشد. دستورالعمل مربوطه توسط  چنانچه برخی از مواد این آئین نامه نیاز به دستورالعمل اجرائی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و پس از تصویب در شورایعالی 

 برنامه ریزی علوم پزشکی ابال  می گردد.

 : 35ماده 

زی علوم پزشکی تبصره در هفتاد و دومین جلسه شورایعالی برنامه ری 16ماده و  35این آئین نامه مشتمل بر 

 39به تصویب رسید و از تاریخ تصویب ، جایگزین آئین نامه استاد مشاور مصوب جلسه  12/12/1397مورخ 

شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی خواهد شد و کلیه آئین نامه های مغایر با آن ملغی  22/2/1388مورخ 

 می باشد.

 

 


