>آئين نامه استاد مشاور<
مصوب سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي

علوم پزشكي
مورخ 8811/2/22

فصل اول
مقدمه
اين آيين نامه در راستاي هدايت هدفمند امور تحصيلي دانشجويان جهت رشد و شكوفايي هر چه بيشتر آنان با تبيين اهداف،
وظايف و ساختار اجرايي مشخص به منظور پيشگيري از افت تحصيلي ،فراهم كردن زمينه هاي ارتقاء علمي و رفع مشكالت
آموزشي ،پژوهشي ،فردي،اجتماعي ،عاطفي ورفاهي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي (كارداني ،كارشناسي
پيوسته،كارشناسي ناپيوسته و دكتراي عمومي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي) تنظيم شده است.
ماده )1تعاريف
 : 1-1استاد مشاور :يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده استت كته مستووييت هتدايت تحصتيلي و مشتاوره اي
دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي را در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد.
 : 2-1مسوول استادان مشاور :يكي از اعضاء هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده است كه وظيفه برنامه ريزي و نظارت بر فعاييت
هاي استادان مشاور را بر عهده دارد.
 : 3-1دانشجوي هميار :دانشجوي فرهيخته و عالقه مند در مقطع تحصيلي باالتر كه در هدايت تحصيلي دانشجويان به استاد
مشاور كمك مي كند.
 : 4-1كميته مركزي استادان مشاور :منظور ،كميته مركزي استادان مشاور در سطح دانشتگاه بته رياستت معتاون آموزشتي
دانشگاه است كه تصميمگيري در جهت اجراي آيين نامه استاد مشاور را بر عهده دارد.
ماده  )2اهداف
 : 2-1هدايت و نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان؛
 : 2-2شناسايي زمينههاي آسيب پذيري و عوامل غير آموزشي مؤثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان و تالش در جهت رفع
آنها؛
 : 3-2آشنا نمودن دانشجويان با شهر محل تحصيل ،واحدهاي مختلف دانشگاه ،مقررات و فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي؛
 : 4-2شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت دانشجويان برتر.
فصل دوم
ماده  ) 3جايگاه استاد مشاور
 : 3-1استاد مشاور به عنوان اويين سطح ارتباطي دانشجو با سيستم آموزشي محسوب مي شود.
 : 3-2استاد مشاور در زمينه مشاوره و هدايت دانشجويان در مسائل آموزشي (در محدوده مقررات مربوطه) از جمله ثبت نام،
اخذ و حذف واحدها ،حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال ،تغيير رشته و انتقال و ميهماني ،داراي مسووييت اجرائي
بوده و هر گونه تصميم گيري در موارد فوق منوط به نظر كتبي استاد مشاور مي باشد.
 : 3-3استاد مشاور در حيطه هاي پژوهشي ،فرهنگي ،اجتماعي و رفاهي صرفاً نقش هدايت كننده و مشورتي دارد و مي تواند
نظرات كتبي خود را به معاونت پژوهشي و معاونت دانشجوئي فرهنگي اعالم نمايد.
ماده  )4نحوه انتخاب استاد مشاور

 : 4-1استاد مشاور ترجيحاً از ميان اعضاي هيأت علمي عالقه مند به پذيرش مسووييت مشاوره دانشجويان با حداقل  3سال
سابقه فعاييت آموزشي به پيشنهاد مسوول استادان مشاور و تائيد معاون آموزشي دانشكده و هيأت اجرايي جذب اعضاء هيأت
علمي دانشگاه با حكم رئيس دانشكده منصوب مي گردد.


تبصره  : 1حتي االمكان جنسيت و رشته تحصيلي استاد مشاور با جنسيت و رشته تحصيلي دانشجو همخواني داشته باشد و
در طول تحصيل دانشجو ،استاد مشاور ثابت بماند .جهت دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي ،دندانپزشكي ،و
داروسازي در هر مرحله از طول دوره تحصيل مي تواند استاد مشاور جديدي انتخاب شود.
تبصره  : 2گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با وظايف استاد مشاور ايزامي است.
 : 4-2در زمان حضور نداشتن(حداكثر به مدت  6ماه) استاد مشاور جانشين به پيشنهاد استاد مشاور مربوطه و تائيد معاون
آموزشي دانشكده ،با همان مسووييتها انتخاب مي شود .در صورتي كه عدم حضور استاد مشاور بيش از 6ماه ادامه داشته
باشد ،استاد مشاور جانشين يا استاد مشاور ديگري جايگزين استاد مشاور قبلي خواهد شد.
 : 4-3در موارد ضروري ،مسوول استادان مشاور دانشكده مي تواند از دانشجويان فرهيخته و عالقه مند به مشاوره به عنوان
دانشجوي هميار جهت كمك به استاد مشاور بهره گيرد.
 : 4-4در صورت يزوم به پيشنهاد مسوول استادان مشاور دانشكده و تائيد كميته مركزي استادان مشاور دانشگاه مي توان از
كارشناسان مجرب و غير هيأت علمي به عنوان دستيار استاد مشاور استفاده نمود.
 : 4-5رؤسا و معاونين دانشگاهها و دانشكدهها و رؤساي مراكز آموزشي ،درماني با توجه به گستردگي شرح وظايف خود در
زمان تصدي مشاغل فوق ،حتي االمكان به عنوان استاد مشاور انتخاب نشوند.
 : 4-6انتخاب استاد مشاور دانشجويان شاهدو ايثارگر در صورتي كه تمامي مفاد اين آيين نامه را انجام دهد با رعايت بند4-1
به عنوان استاد مشاور دانشجويان غير شاهد و ايثارگر بالمانع است.
فصل سوم
ماده ) :شرح وظايف استاد مشاور
 : 5-1استاد مشاور بايد آشنا به كليه آيين نامه ها و دستور ايعمل هاي آموزشي ،رفاهي ،فرهنگي ،اجتماعي ،پژوهشي و
مشاوره باشد و به وظايف و اختيارات خود آگاه باشد.



تبصره :دانشگاه موظف است جهت آشنايي استادان مشاور با موارد فوق كارگاههاي آموزشي برگزار نمايد.
 : 5-2توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكانهاي مختلف
شهر محل تحصيل از وظايف استاد مشاور است.
 : 5-3استاد مشاور بايد دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و انضباطي در مقاطع مربوطه آشنا
نمايد.
 : 5-4استاد مشاور بايد براي دانشجويان با رعايت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنان پرونده اي تشكيل دهد كه حاوي
اطالعات زير باشد:
ايف) پرسشنامه اي كه شامل اطالع ات فردي ،تحصيلي ،خانوادگي ،اجتماعي و اقتصادي دانشجو باشد .اين پرسشنامه (فرم
ايف و ب ) در روز ثبت نام اوييه توسط دانشجو تكميل شده و به استاد مشاور تحويل داده مي شود.

ب) فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خالصه اطالعات هر نيمسال تحصيلي وي باشد .اين فرم توسط حوزه معاونت
آموزشي دانشكده تكميل مي گردد.
ج) تصاوير كارنامه هاي پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجو كه توسط آموزش دانشكده دراختيار استاد مشاور گذاشته مي
شود.
د ) فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره هاي انجام شده از سوي استاد مشاور
ه ) يك نسخه از گزارش ويژگيهاي عاطفي ،فرهنگي و تربيتي دانشجو كه به مركز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شده است،
همراه با نتايج معاينات ،اقدامات درماني و مشاوره هاي انجام شده.
 : 5-5استاد مشاور بايد به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسووييت شغلي در
آينده ،مشاوره هاي الزم را ارائه نمايد.
 : 5-6هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطايعه و ترغيب به حضور در فعاييتهاي
فوق برنامه علمي و فرهنگي از وظايف استاد مشاور است.
 : 5-7كليه فرمهاي انتخاب واحد ،گواهي پزشكي ،ميهماني ،انتقال ،جابجايي ،حذف واضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي،
حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال مي بايست توسط استاد مشاور بررسي و تائيد گردد.
 : 5-8ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته ،حال و پيگيري آن در آينده مي بايست توسط استاد
مشاور انجام گيرد.
 : 5-9استاد مشاور بايد استعدادها و توانايي هاي بايقوه دانشجو را شناخته و به شكوفايي منطقي آنان كمك نموده و
دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي را از طريق مسوول استادان مشاور به مسوويين دانشكده
معرفي نمايد.
 : 5-11مشاوره و انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو بايد توسط استاد مشاور جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه
خود تصميمي دانشجو انجام گيرد.
: 5-11استاد مشاور بايد مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو (عوامل اقتصادي ،عاطفي ،رواني ،اجتماعي و فرهنگي)
را بررسي و شناسايي نموده و در صورت يزوم به مراكز مربوطه ارجاع دهد و به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران
كاستي هاي وي كمك نمايد.
 : 5-12استاد مشاور بايد به شرايط محيطي ،خانوادگي و تحصيلي دانشجو توجه داشته ،در صورت نياز با صاحبنظران و
كارشناسان مسائل مربوط به مشكالت دانشجويان مشورت نمايد.
 : 5-13استاد مشاور بنا به صالحديد در زمينه مشكالت دانشجو به خانواده وي اطالع داده و در صورت يزوم با آنان مشاوره
كند.
•تبصره :الزمست در اين خصوص استاد مشاور تبحر الزم را از طريق گذراندن دوره هاي آموزشي كسب نمايد.
 : 5-14استاد مشاور بايد مشكالت دانشجويان را با هماهنگي مسوول استادان مشاور دانشكده به مدير گروه مربوطه يا معاونت
آموزشي دانشكده( حسب مورد )اعالم نمايد.

 : 5-15د رصورت دعوت ،استاد مشاور الزم است در جلسات دانشگاه يا دانشكده (از جمله كميسيون موارد خاص و كميته
انضباطي و ) ....كه تصميمگيري آموزشي ،رفاهي و يا انضباطي در مورد دانشجوي تحت پوشش وي صورت مي گيرد ،به صورت
مشورتي شركت كند.
 : 5-16استاد مشاور بايد دانشجويان را با هماهنگي مسوول استادان مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز
مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند معرفي كند.


تبصره :پيگيري پرونده هاي ارجاع شده به مراكز ذيربط از وظايف استاد مشاور است.

 : 5-17استاد مشاور بايد در گردهمائي و كارگاههاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور شركت كند.
 : 5-18استاد مشاور بايد در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسوول استادان مشاور در هر نيمسال
تحصيلي تشكيل مي گردد شركت كند.
 : 5-19استاد مشاور بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي ،گزارش عملكرد خود را تهيه و به مسوول استادان مشاور دانشكده
ارائه نمايد.
ماده )6مسووييت مشاوره دانشجويان ميهمان با استادمشاور دانشگاه مبدأ است.


تبصره :در صورت يزوم مسوول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مشكالت اين دانشجويان رسيدگي خواهد كرد.
ماده  )7كليه دانشجويان انتقايي اعم از دانشجويان انتقال از خارج و يا از داخل در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند
دانشجويان همطراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد.
ماده  )8حتي االمكان دانشجويان غير ايراني تحت پوشش يك استاد مشاور باشند.
تبصره :دانشگاههايي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنها بيشتر از سقف مجاز است تابع تبصره ماده  14اين آيين نامه مي
باشند.
نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور
ماده )9حضور استاد مشاور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس از آن و همچنين در روزهاي حذف و اضافه
و حذف اضطراري واحدهاي درسي ايزامي است.
ماده  )11ساعات و محل مالقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيمسال مشخص گردد و استاد مشاور بايد به مدت حداقل 1
ساعت به ازاي هر  5دانشجو در هفته حضور مفيد داشته باشد.



تبصره :برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعات كالس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسوول استادان مشاور تهيه
مي شود.
ماده  )11به ازاي هر دانشجو معادل  1/1واحد درسي نظري در هر نيمسال تحصيلي در وظايف آموزشي استاد مشاور منظور
خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائيد مسوول استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي دانشكده مي
باشد.


تبصره :واحدهاي مذكور بدون احتساب واحد موظف آموزشي و تمام وقتي عضو هيأت علمي به صورت حق
ايتدريس پرداخت خواهد شد.

ماده  )12به ازاي هر دانشجو درهر سال تحصيلي 2 ،امتياز اجرائي جهت ارتقاء(طبق ماده 3آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت
علمي) منظور خواهد شد.
ماده  )13امتيازات داده شده به استاد مشاور بر اساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با نظر مسوول استادان مشاور و تائيد
معاون آموزشي دانشكده جهت يحاظ در سابقه آموزشي استاد مشاور ،به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس خواهد شد.
ماده  )14تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور (يا استاد مشاور جانشين در غياب استاد مشاور) حداكثر  15دانشجو( به
ازاي هر 5دانشجو  1/5واحد درسي) در هر نيمسال تحصيلي خواهد بود كه ترجيحاً از ميان ورودي هاي يك سال تحصيلي
برگزيده مي شوند.


تبصره :در شرايط خاص ،دانشكده مي تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر تا  31نفر افزايش دهد.

ماده  )15چنانچه استاد مشاور بخشي از وظايف مندرج در ماده  5را اجرا نكند ،به همان ميزان از امتيازات وي كسر خواهد
شد.
ماده  )16در صورتي كه استاد مشاور به تشخيص مسوول استادان مشاور در اجراي وظايف محويه قصور بارز داشته باشد ،با نظر
و حكم رئيس دانشكده از اين مسووييت خلع خواهد شد.
فصل چهارم
جايگاه و وظايف مسئول استادان مشاور
ماده  )17مسوول استادان مشاور هر دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده ،طي حكمي از طرف رياست دانشكده به
مدت  2سال منصوب و زيرنظر معاون آموزشي دانشكده فعاييت مي كند.


تبصره  :1تغيير مسوول استادان مشاور دانشكده از سمت خود با پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده توسط رياست دانشكده
مي باشد.



تبصره  :2انتخاب مجدد مسوول استادان مشاور بالمانع است.
ماده  )18مسوول استادان مشاور بايد داراي حداقل  3سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور باشد.



تبصره :افرادي كه عالوه بر  3سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور در گذشته داراي سوابق اجرايي نيز
بوده اند ،در اويويت انتخاب سمت مسوول استادان مشاور قرار ميگيرند.
ماده  )19مسوول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعاييتهاي استادان مشاور در صورت تائيد معاون آموزشي دانشكده،
از امتيازي معادل  3واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي برخوردار مي شود.
ماده )21مسوول استادان مشاور در جلسات شوراي آموزشي دانشكده بدون حق راي شركت مي كند.
ماده ) )21تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور توسط مسوول استادان مشاوردانشكده و با تائيد معاون آموزشي دانشكده
حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود.
ماده  )22قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي ،برنامه حضور استادان مشاور توسط خود آنان و با هماهنگي مسوول استادان
مشاور ،با توجه به برنامه كالسي دانشجويان تحت پوشش هر استاد تنظيم شده و به مسوول استادان مشاور دانشكده تحويل
مي گردد.

ماده  )23مسوول استادان مشاور دانشكده پس از اخذ برنامه استادان مشاور كليه گروههاي تحت پوشش ،طي اطالعيهاي با
همكاري اداره آموزش دانشكده اين برنامه را به اطالع دانشجويان دانشكده مي رساند  .نظارت بر اجراي اين برنامه برعهده
مسوول استادان مشاور دانشكده مي باشد.
ماده )24در پايان هر نيمسال تحصيلي فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور هر دانشكده ،توسط مسوول
استادان مشاور دانشكده ،جمع بندي و به معاونت آموزشي دانشكده ارسال ميگردد.
ماده  )25ارزيابي ساالنه عملكرد استادان مشاور توسط دانشجويان انجام و نتايج آن از طريق مسوول استادان مشاور به معاون
آموزشي دانشكده ارائه مي شود.
ماده  )26نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره ،مهارت
هاي ارتباطي ،روش هاي مطايعه و بررسي مشكالت آموزشي و رفتاري دانشجويان و  ....از طريق مسوول استادان مشاور انجام
مي گيرد.
ماده  )27جلسات هماهنگي ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده توسط مسوول استادان مشاور برنامه ريزي و
برگزار مي گردد.
شرح وظايف ساير واحدهاي ذيربط آموزشي
ماده )28ادارات آموزش دانشكده الزم است بطور مداوم ترتيبي اتخاذ نمايند كه گزارش وضعيت تحصيلي شامل انتخاب
واحد ،كارنامه و احكام تشويقي و يا احكام انضباطي دانشجويان را به صورت محرمانه در اختيار استاد مشاور قرار دهند .در
صورت يزوم پرونده تحصيلي دانشجو با هماهنگي معاون آموزشي دانشكده مي تواند توسط استاد مشاور بررسي شود.
ماده  )29معاونت هاي آموزشي ،پژوهشي و دانشجويي ،فرهنگي موظف هستند كه تصوير كليه آئين نامه ها و مقررات مربوطه
را جهت اطالع كليه استادان مشاور براي مسوويين استادان مشاور ارسال كنند.
ماده  )31كليه مديران گروهاي آموزشي موظفند جهت ايجاد ارتباط بهتر بين استادان مشاور هر گروه و دانشجويان ،همكاري
الزم را به عمل آورند.
ماده  )31اداره مشاوره وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي نيز در سطح ستادي نسبت به تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب
و متون آموزشي و مطايعاتي براي مراكز مشاوره و مشاوره تحصيلي دانشگاهها و همچنين برگزاري كارگاه هاي مرتبط با وظايف
استادان مشاور اقدام نمايد.
ماده  )32رياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي الزم است حمايتهاي الزم اداري و مايي را براي تحقق وظايف استادان
مشاور فراهم آورد.
ماده  )33كميته مركزي استادان مشاور با تركيب زير در سطح دانشگاه تشكيل مي شود:
 -1معاون آموزشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته
 -2مدير امور آموزشي دانشگاه به عنوان دبيركميته
 -3معاون دانشجويي ،فرهنگي دانشگاه
 -4معاونين آموزشي دانشكده ها
 -5مسوويين استادان مشاور دانشكده ها

 -6مسوول دفتر مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگي
ماده  )34شرح وظايف كميته مركزي استادان مشاور:
: 34-1چگونگي استفاده بهينه از سياستهاي كالن و ظرفيتهاي موجود ارائه خدمات ،در رابطه با رفع مشكالت دانشجويان
توسط كميته مركزي بررسي و ارزيابي مي گردد.
 : 34-2بررسي گزارشهاي واصله از دانشكدهها و تصميمگيري در جهت حل مشكالت مربوطه توسط كميته مركزي انجام مي
گيرد.
 : 34-3هزينه موردنياز جهت تامين اعتبارات اجراي طرح آيين نامه استاد مشاور و پيگيري اعتبارات مورد نياز توسط كميته
مركزي برآورد و پيشنهاد مي گردد.
: 34-4جلسات كميته مركزي حداقل يك بار در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد.


تبصره :الزم است صورتجلسات كميته مركزي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع ارسال گردد.

: 34-5مصوبا ت كميته مركزي با رعايت اجراي مواد مندرج در اين آيين نامه توسط كليه دانشكدهها الزم االجرا است.
ماده  )35چنانچه برخي از مواد اين آيين نامه نياز به دستورايعمل اجرائي داشته باشد ،دستورايعمل مربوطه توسط معاونت
آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب در شورايعايي برنامه ريزي علوم پزشكي ابالغ مي
شود
ماده  )36اين آيين نامه مشتمل بر  36ماده و  14تبصره در سي و نهمين جلسه شوراي عايي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 88/2/22به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب ،جايگزين آئين نامه استاد راهنما مصوب جلسه  25مورخ 82/12/23
شوراي عايي برنامه يزي علوم پزشكي خواهد شد و كليه آيين نامه هاي مغاير با آن ملغي مي باشد.

