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شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی وزارت متبوع براي  23/12/82مصوب بیست و پنجمین جلسه مورخ 
کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته ، ناپیوسته و دکتراي عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و 

 .وسازي صرف نظر از سال ورود به دانشگاه الزم االجرا استدار

 مقدمه

استاد مشاور یکی از اعضاي هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی است که به پیشنهاد معاونت 
آموزشی دانشکده و حکم رئیس دانشکده ، مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان از مقاطع 

 .زمینه مشکالت آموزشی ، پژوهشی و فردي برعهده می گیردتحصیلی مختلف را در 

  شوند که قبل از ) یا استاد مشاور جانشین(اعضاي هیات علمی می توانند استاد مشاور ) 1ماده
شروع کار ، در دوره هاي آموزشی که به این منظور توسط دانشگاه ها برگزار می شود شرکت 

آموزشی توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی  آئین نامه اجرائی این دوره هاي. (نمایند
  ).وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد

  اساتید مشاور ترجیحاً از میان اعضاي هیات علمی عالقه مند به امور آموزشی و متقاضی ) 2ماده
نهاد پذیرش مسئولیت راهنمایی دانشجویان با حداقل سه سال سابقه فعالیت آموزشی به پیش

  .معاونت آموزشی دانشکده و حکم رئیس دانشکده انتخاب می شوند

  حتی االمکان انتخاب اساتید مشاور با توجه به جنسیت دانشجویان صورت گیرد و در طول ) 3ماده
در دوره هاي دکتري عمومی پزشکی، دندانپزشکی و .تحصیل دانشجو استاد مشاور ثابت بماند

  . دوره تحصیل می تواند استاد مشاور جدیدي انتخاب شودداروسازي در هر مرحله از طول 

  مقصد همانند  در دانشگاه  در طول تحصیل اعم از خارج و یا از داخل  دانشجویان انتقالی) 4ماده
  .دانشجویان هم طراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد

  تایید رئیس دانشکده در زمان حضور استاد مشاور جانشین به پیشنهاد استا مشاور و ) 5ماده
با همان مسئولیت ها، انتخاب می شود در صورتی که ) ماه 6حداکثر به مدت (نداشتن استاد مشاور 

ماه ادامه داشته باشد استاد مشاور جانشین جایگزین استاد  6عدم حضور استاد مشاور بیش از 
  .مشاور خواهد شد

  انشکده ها و روساي مراکز آموزشی درمانی با توجه به روسا و معاونین دانشگاه ها و د) 6ماده
  . گستردگی شرح وظایف خود نمی توانند استاد مشاور شوند

 حتی االمکان دانشجویان خارجی تحت نظر یک استاد مشاور باشند) 7ماده .  

  آئین نامه استاد مشاور
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 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورتی که تمامی مفاد این آئین نامه را انجام) 8ماده 
  .دهد، به عنوان استاد مشاور دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر بالمانع می باشد

 اساتید مشاور موظف به انجام وظایف زیر می باشند) 9ماده:  
  .ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیري آن در آینده -1
  . دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنها شناخت نسبت به استعدادها و توانایی هاي بالقوه -2
  . مقطع مربوطه آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی در -3
ارائه راهنمایی هاي الزم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازي وي براي  -4

  . پذیرش مسئولیت شغلی در آینده
  .ت و برنامه ریزي درسیهدای -5
تایید کلیه فرم هاي انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقال، جابجایی، حذف و اضافه و حذف  -6

  .اضطراري واحدهاي درسی
بررسی و ریشه یابی زمینه  هاي احتمالی افت تحصیلی و کمک به دانشجو در جهت پیشرفت تحصیلی و  -7

  . جبران کاستی ها
ترس هاي محیطی، خانوادگی و تحصیلی و در صورت نیاز ارجاع به مراکز مشاوره جهت توجه به اس -8

  . پیشگیري از بروز مشکالت جدي
  .معرفی دانشجویان موفق در زمینه هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به شوراي تشویق دانشکده -9

نشگاه و از جمله مرکز معرفی دانشجویان از طریق معاون آموزشی دانشکده به واحدهاي مختلف دا –10
مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردي که نیاز به همکاري، راهنمایی و مشاوره تخصصی داشته 

  . باشد
  .اطالع به خانواده دانشجو در زمینه مشکالت وي  و مشاوره با آنان در صورت لزوم -11
دانشجویان به منظور یافتن  مشورت با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکالت -12

ترین شیوه کمک به دانشجویان و استفاده مستمر از شیوه ها و ابزارهاي توانایی هاي خود براي مناسب
  .انجام صحیح وظایف محوله

  .اعالم مشکالت دانشجویان به مدیر گروه مربوطه-13
آن براساس ساعات کالس  برنامه(دانشجو در هفته  5ساعت به ازاي هر  1حضور مفید به مدت حداقل  -14

ساعات و . دانشجویان تحت پوشش با هماهنگی مسئول اساتید مشاور و مدیر گروه مربوطه تهیه می شود
محل مالقات با دانشجویان باید از ابتداي هر نیمسال مشخص گردد به نحوي که حتی االمکان با برنامه هاي 

  .)دیگر دانشجویان تداخل نداشته باشد
نشکده از یک روز قبل از ثبت نام تا یک روز پس از آن و همچنین در روزهاي حذف و اضافه حضور در دا -15

  .و حذف اضطراري واحدهاي درسی
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بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجویان براساس فرم هاي تکمیل شده مشخصات فردي و  -16
ه اطالعات به دست آمده به تحصیلی آنان و برآورد حدودي از وضعیت عاطفی و تربیتی دانشجو و ثبت کلی

  . صورت محرمانه در پرونده اي که بدین منظور براي هر دانشجو در محل دانشکده ایجاد شده است
تهیه گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده براي جمع بندي و  -17

  .ارسال به معاونت آموزشی دانشکده
  .ساتید مشاور دانشکدهشرکت در جلسات ا-18
  .تسلط به قوانین و مقررات آموزشی و آگاهی کامل از وظایف و اختیارات  -19
  .رعایت محرمانه بودن اطالعات مربوط به دانشجو -20

  براي اساتید مشاور در ازاي خدمات راهنمایی دانشجویان، امتیازات زیر در نظر گرفته ) 10ماده
  :خواهد شد

واحد درسی نظري در هر نیمسال تحصیلی در وظایف آموزشی وي  1/0به ازاي هر دانشجو معادل  -1
  . منظور خواهد شد

آئین نامه ارتقاي اعضاي  3امتیاز جهت ارتقاء از ماده  2دانشجو در هر سال تحصیلی  10به ازاي هر  -2
  . هیات علمی منظور خواهد شد

) یا استاد مشاور جانشین در غیاب استاد مشاور(هر استاد مشاور تعداد دانشجویان مرتبط با : 1تبصره
در هر نیمسال تحصیلی خواهد بود که ترجیحاً از ) واحد درسی  5/0دانشجو 5به ازاي هر(دانشجو  15حداکثر 

  . میان ورودهاي یک سال تحصیلی برگزیده می شوند
  . نفر افزایش دهد 30ا به حداکثر در شرایط خاص، دانشکده می تواند تعداد دانشجویان ر: 2تبصره
          واحدهاي مذکور اضافه بر واحد موظف آموزشی هر عضو هیات علمی بوده و به صورت : 3تبصره

  . حق التدریس پرداخت خواهد شد
امتیازات داده شده به اساتید مشاور براساس عملکرد و انجام وظایف مربوطه با تایید معاون : 4تبصره 

  . ده جهت لحاظ در سابقه آموزشی آنان به معاونت آموزشی دانشگاه منعکس خواهد شدآموزشی دانشک
را اجرا نکند، به همان میزان از امتیازات  10چنانچه استاد مشاور بخشی از وظایف مندرج در ماده : 5تبصره

وي کسر خواهد شد در صورتی که استاد مشاور به تشخیص مسئول اساتید مشاور در اجراي وظایف 
  . محوله قصور بارز داشته باشد، با نظر و حکم رئیس دانشکده از این مسئولیت خلع خواهد شد

  مسئول اساتید مشاور هر دانشکده طی حکمی از طرف ریاست دانشکده منصوب و زیر ) 11ماده
  . نظر معاون آموزشی دانشکده فعالیت می کند

 3الیت هاي اساتید مشاور از امتیازي معادل مسئول اساتید مشاور در قبال نظارت بر نحوه فع: 1تبصره
  . واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برخوردار میشود

  . مسئول اساتید مشاور در جلسات شوراي آموزشی دانشکده بدون حق راي شرکت می کند: 2تبصره
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  تقسیم دانشجویان بین اساتید مشاور توسط معاون آموزشی و مسئول اساتید مشاور ) 12ماده
  . کده حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی انجام میشوددانش

  قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی، برنامه حضور اساتید مشاور با توجه به برنامه کالسی ) 13ماده
        دانشجویان تحت پوشش هر استاد، تنظیم شده و به مسئول اساتید مشاور دانشکده تحویل 
می گردد استاد مشاور موظف است به جز ایام تعطیالت یا مرخصی، در بقیه طول سال جهت 
پاسخگویی به مشکالت دانشجویان مربوطه در ساعات مشاوره در اتاق خود یا محل مشخص شده 

  . حضور داشته باشد

  تحت مسئول اساتید مشاور دانشکده پس از اخذ برنامه اساتید مشاور کلیه گروه هاي ) 14ماده
   پوشش طی اطالعیه اي با همکاري آموزش دانشکده، این برنامه را به اطالع دانشجویان دانشکده

  . نظارت بر اجراي این برنامه بر عهده مسئول اساتید مشاور دانشکده می باشد. می رساند 

  ات می شود که باید حاوي اطالع توسط اساتید مشاور براي دانشجویان پرونده اي تشکیل) 15ماده
  :ذیل باشد

پرسشنامه اي که شامل اطالعات فردي، تحصیلی ، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي دانشجو باشد این : الف
در روز ثبت نام اولیه توسط دانشجو تکمیل شده و به استاد مشاور تحویل داده ) فرم الف و ب(پرسشنامه 

  .می شود
هر نیمسال تحصیلی وي می باشد این فرم فرم وضعیت تحصیلی دانشجو که شامل خالصه اطالعات : ب

  . توسط معاونت آموزشی دانشکده تکمیل می گردد
تصاویر کارنامه هاي پایان هر نیمسال تحصیلی دانشجو که توسط آموزش دانشکده در اختیار استاد : ج

  . مشاور گذاشته می شود
ها  و راهنمایی هاي انجام شده فرم گزارش مربوط به ثبت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره : د

  . از سوي استاد مشاور
نسخه گزارش ویژگی هاي عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو به مرکز مشاوره دانشگاه به همراه نتایج : ه

  .معاینات، اقدامات درمانی و مشاوره هاي انجام شده

  اساتید مشاور باید در پایان هر نیمسال تحصیلی فرم گزارش عملکرد را تکمیل نمایند) 16ماده .
گزارش هاي عملکرد اساتید مشاور هر دانشکده توسط مسئول اساتید مشاور ، جمع بندي و به 

  . معاونت آموزشی دانشکده ارسال می گردد

  و نتایج آن از طریق مسئول اساتید ارزیابی اساتید مشاور توسط دانشجویان انجام) 17ماده 
به معاون آموزشی دانشکده ارائه می شود، الزم است اساتید مشاور موفق توسط دانشکده  مشاور

  . تشویق شوند

  اساتید مشاور بایستی در جلسات هماهنگی ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده ) 18ماده
  . تشکیل می شود، شرکت کنند
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  وزش دانشکده ها الزم است به طور مداوم گزارش وضعیت درسی شامل انتخاب ادارات آم) 19ماده
واحد، کارنامه و احکام تشویقی و یا احکام کمیته انضباطی دانشجویان را به صورت محرمانه در 

صورت لزوم پرونده تحصیلی دانشجو با هماهنگی معاون ر اختیار اساتید مشاور قراردهند د
  . توسط استاد مشاور بررسی شود  آموزشی دانشکده می تواند

  معاونت هاي آموزشی، پژوهشی و دانشجویی موظف هستند که تصویر کلیه آئین نامه ها ) 20ماده
و مقررات آموزشی، پژوهشی و رفاهی را جهت اطالع کلیه اساتید مشاور براي مسئول اساتید 

  . مشاور ارسال کنند

  دانشگاه یا دانشکده که در مورد دانشجوي تحت  حضور اساتید مشاور دانشجو در جلسات) 21ماده
پوشش وي تصمیم گیري آموزشی، رفاهی یا انضباطی صورت می گیرد به صورت مشورتی الزامی 

  . است

  اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سطح ستادي نسبت به ) 22ماده
العاتی براي مراکز مشاوره و راهنمایی هاي تهیه و ارائه راهکارهاي مناسب و متون آموزشی و مط

  . تحصیلی دانشگاه ها اقدام خواهد نمود

  ریاست دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی الزم است حمایتهاي الزم اداري و مالی را براي ) 23ماده
  . تحقق وظایف اساتید مشاور به عمل آورد

  نهمین شوراي عالی برنامـه ریـزي علـوم     تبصره در سی و 14ماده و  36این آیین نامه در ) 24ماده
تصویب گردید و از تاریخ تصویب کلیه آئین نامه هاي مغـایر بـا آن ملغـی      22/2/88پزشکی مورخ 

  .می باشد
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


