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 مشاور استاد نامه آئین

 اول فصل

 :مقدمه

 هر شکوفایی و جهترشد دانشجویان تحصیلی امور هدفمند هدایت راستاي در نامه آئین این

 با آنان بیشتر چه

زا پیشگیري منظور مشخصبه اجرایی ساختار وظایفو اهدا، تبیین  کردن فراهم افتتحصیلی، 

 ارتقاء هاي زمینه

 در دانشجویان رفاهی و عاطفی اجتماعی، فردي، پژوهشی، مشکالتآموزشی، رفع و علمی

 مختلف مقاطع

 پزشکی، عمومی دکتري و ناپیوسته کارشناسی پیوسته، کارشناسی کاردانی، ) تحصیلی

 و دندانپزشکی

 .است شده تنظیم (داروسازي

 تعاریف :1 ماده

 و مسئولیتهدایتتحصیلی استکه دانشکده یا دانشگاه هیأتعلمی اعضاي از یکی :مشاور استاد 1-1-

 و پژوهشی آموزشی، هاي زمینه در را مختلفتحصیلی مقاطع در دانشجویان اي مشاوره

 می عهده بر فردي

 .گیرد

 وظیفه استکه دانشکده یا دانشگاه علمی هیأت اعضاء از یکی :مشاور استادان مسئول 1-2-

 و ریزي برنامه

 .دارد عهده بر را مشاور استادان فعالیتهاي نظارتبر

 در که باالتر تحصیلی مقطع در مند عالقه و فرهیخته دانشجوي :همیار دانشجوي 1-3-

 هدایتتحصیلی

 .کند کمکمی مشاور استاد به دانشجویان

 دانشگاه سطح در مشاور استادان مرکزي کمیته منظور :مشاور استادان مرکزي کمیته 1-4-

 ریاستمعاون به

 .دارد عهده بر را مشاور استاد نامه آیین جهتاجراي در گیري تصمیم استکه دانشگاه آموزشی

 اهداف :2 ماده

 دانشجویان تحصیلی روند بر نظارتمستمر هدایتو 2-1-



 وضعیتآموزشی بر موثر آموزشی غیر عوامل و پذیري آسیب هاي زمینه شناسایی 2-2-

ندانشجویا  تالشدر و 

 آنها جهترفع
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 مقرراتو مختلفدانشگاه، واحدهاي تحصیل، محل شهر با دانشجویان نمودن آشنا 2-3-

 و آموزشی فرایندهاي

 پژوهشی

 برتر هدایتدانشجویان و درخشان استعدادهاي حکایتاز و شناسایی 2-4-

 :دوم فصل

 مشاور استاد جایگاه -3 ماده

 .شود محسوبمی آموزشی سیستم با دانشجو ارتباطی سطح اولین عنوان به مشاور استاد 3-1-

 محدوده در ) آموزشی مسائل در هدایتدانشجویان و مشاوره زمینه در مشاور استاد 3-2-

 از (مقرراتمربوطه

ذاخ درسهاي حذفکلیه حذفواحدها، و اخذ ، ثبتنام جمله  انتقال و رشته تغییر یکنیمسال، در شده 

 و

 نظر به منوط فوق موارد در گیري تصمیم گونه هر و بوده اجرائی مسئولیت داراي میهمانی

 می مشاور استاد کتبی

 .باشد

 و نقشهدایتکننده صرفاً رفاهی و اجتماعی فرهنگی، پژوهشی، هاي حیطه در مشاور استاد 3-3-

 دارد مشورتی

اتکتبینظر تواند می و  .نماید اعالم فرهنگی معاونتدانشجویی و معاونتپژوهشی به را خود 

 مشاور استاد انتخاب نحوه :4 ماده

 پذیرشمسئولیتمشاوره به مندي عالقه علمی هیئت اعضاي میان از ترجیحاً مشاور استاد 4-1-

 با دانشجویان و

رمشاو استادان مسئول پیشنهاد به فعالیتآموزشی سابقه سال 3 حداقل  آموزشی معاون تائید و 

 هیأت و دانشکده

 .گردد منصوبمی رئیسدانشکده حکم با دانشگاه هیأتعلمی اعضا جذب اجرایی



 دانشجو تحصیلی رشته جنسیتو با مشاور استاد تحصیلی رشته جنسیتو االمکان حتی -1 تبصره

 همخوانی

شجویانجهتدان .ثابتبماند مشاور استاد دانشجو، تحصیل طول در و باشد داشته  هاي دوره 

 عمومی دکتري

 مشاور استاد تواند می تحصیل دوره طول از مرحله هر در داروسازي و دندانپزشکی پزشکی،

 انتخاب جدیدي

 .شود

 .است الزامی مشاور وظایفاستاد با مرتبط آموزشی هاي دوره گذراندن -2 تبصره

 به جانشین مشاور استاد (ماه 6 مدت به حداکثر ) مشاور استاد نداشتن حضور زمان در 4-2-

 مشاور استاد پیشنهاد

 که صورتی در .شود انتخابمی مسئولیتها همان با دانشکده آموزشی معاون تائید و مربوطه

 استاد حضور عدم
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شینجان مشاور استاد باشد داشته ادامه ششماه بیشاز مشاور  جایگزین دیگري مشاور استاد یا 

 قبلی مشاور استاد

 .شد خواهد

 و فرهیخته دانشجویان از تواند می دانشکده مشاور استادان مسئول ضروري موارد در 4-3-

 مشاوره به مند عالقه

 .گیرد بهره مشاور استاد جهتکمکبه همیار دانشجوي عنوان به

ناستادا مسئول پیشنهاد به لزوم صورت در 4-4-  مرکزي کمیته تائید و دانشکده مشاور 

 دانشگاه مشاور استادان

 .نمود استفاده مشاور استاد دستیار عنوان به هیأتعلمی غیر مجربو کارشناسان از توان می

 به توجه با درمانی آموزشی مراکز روساي و ها دانشکده و ها دانشگاه معاونین و روسا 4-5-

 شرح گستردگی

 .انتخابنشوند مشاور استاد عنوان به االمکان حتی فوق مشاغل تصدي زمان در وظایفخود

 آئین این مفاد تمامی که صورتی در ایثارگر و شاهد دانشجویان مشاور استاد انتخاب 4-6-

 با دهد انجام را نامه

 1 رعایتبند - .است بالمانع ایثارگر و شاهد غیر دانشجویان مشاور استاد عنوان به 4



 سوم فصل

 مشاور وظایفاستاد شرح :5 ماده

 آموزشی، هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه به مسلط و آشنا باید مشاور استاد 1-5-

 فرهنگی، رفاهی،

 .باشد آگاه خود اختیارات وظائفو به و باشد مشاوره و پژوهشی ، اجتماعی

 آموزشی هاي کارگاه فوق موارد با مشاور استادان موظفاستجهتآشنایی دانشگاه :تبصره

 .نماید برگزار

 واحدهاي با آنان نمودن آشنا و دانشگاه به ورود بدو در دانشجویان خاصبه توجه 5-2-

 و مختلفدانشگاه

 .است مشاور وظائفاستاد از تحصیل محل مختلفشهر هاي مکان

 و دانشجویی ، پژوهشی آموزشی، ضوابط مقرراتو با را دانشجو باید مشاور استاد 5-3-

 مقاطع در انضباطی

ربوطهم  .نماید آشنا 

 پرونده آنان به اطالعاتمربوط بودن رعایتمحرمانه با دانشجویان براي باید مشاور استاد 5-4-

 دهد تشکیل اي

 :باشد اطالعاتذیل حاوي که

 دانشجو اقتصادي و اجتماعی خانوادگی، تحصیلی، فردي، اطالعات شامل که اي پرسشنامه (الف

 این .باشد

 مشاور استاد به و شده تکمیل دانشجو توسط اولیه ثبتنام روز در (ب الفو فرم) پرسشنامه

 می داده تحویل

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

 حوزه توسط فرم

هدانشکد معاونتآموزشی  .گردد می تکمیل 

 در آموزشدانشکده توسط مه دانشجو تحصیلی نیمسال هر پایان هاي کارنامه تصاویر (ج

 مشاور استاد اختیار

 .شود می گذاشته



 از شده انجام هاي مشاوره و مشاور استاد به علتمراجعاتدانشجو به گزارشمربوط فرم (د

 مشاور استاد سوي

 دانشگاه مشاوره مرکز به که دانشجو تربیتی و فرهنگی عاطفی، گزارشویژگیهاي از یکنسخه (ه

 داده ارجاع

 . شده انجام هاي مشاوره و اقداماتدرمانی معاینات نتایج با استهمراه شده

 سازي آماده و تحصیل ادامه نحوه و شغلی هاي زمینه در دانشجو به باید مشاور استاد 5-5-

 پذیرش براي وي

 .نماید ارائه را الزم هاي مشاوره آینده در مسئولیتشغلی

 و مطالعه صحیح روشهاي زمینه در دانشجویان مشاوره و درسی ریزي برنامه هدایتو 5-6-

 در حضور ترغیببه

 .است مشاور وظایفاستاد از فرهنگی و علمی برنامه فوق فعالیتهاي

 حذف و اضافه حذفو جابجایی، ، انتقال میهمانی، پزشکی، گواهی انتخابواحد، هاي فرم کلیه 5-7-

 استاد بایستتوسط می یکنیمسال در شده اخذ درسهاي حذفکلیه ، درسی واحدهاي اضطراري

 مشاور

 .گردد تائید و بررسی

 آینده در آن پیگیري و حال گذشته، در دانشجو شناختوضعیتتحصیلی و مداوم ارزیابی 5-8-

 بایست می

 .گیرد انجام مشاور استاد توسط

دهااستعدا باید مشاور استاد 5-9-  شکوفایی به و شناخته را دانشجو بالقوه هاي توانایی و 

 کمک آنان منطقی

 مسئول طریق از را فرهنگی و پژوهشی آموزشی، هاي زمینه در موفق دانشجویان و نموده

 به مشاور استادان

 .نماید معرفی دانشکده مسئولین

اداست توسط باید دانشجو به تجربیات و اطالعات انتقال و مشاوره 5-10-  جهتاتخاذ مشاور 

 مناسبو تصمیم

 .گیرد انجام دانشجو تصمیمی خود تقویتروحیه

 اقتصادي، عوامل ) دانشجو تحصیلی روند بر موثر عوامل و مسائل باید مشاور استاد 5-11-

 روانی، عاطفی،



 ارجاع مربوطه مراکز به لزوم صورت در و نموده شناسایی و بررسی را (فرهنگی و اجتماعی

 در دانشجو به و دهد

 .کمکنماید وي هاي کاستی جبران و جهتپیشرفتتحصیلی
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 در و داشته توجه دانشجو تحصیلی و خانوادگی محیطی، شرایط به باید مشاور استاد 5-12-

 با صورتنیاز

التدانشجوانمشک به مربوط مسائل کارشناسان و صاحبنظران  .مشورتنماید 

 در و داده اطالع وي خانواده به مشکالتدانشجو زمینه در صالحدید به بنا مشاور استاد 5-13-

 با صورتلزوم

 .کند مشاوره آنان

 هاي دوره گذراندن طریق از را الزم تبحر مشاور خصوصاستاد این استدر الزم :تبصره

 .کسبنماید آموزشی

کالتمش باید مشاور استاد 5-14-  دانشکده مشاور استادان مسئول هماهنگی با را دانشجویان 

 گروه مدیر به

 .نماید اعالم (حسبمورد ) دانشکده معاونتآموزشی یا مربوطه

 جمله از ) دانشکده یا جلساتدانشگاه استدر الزم مشاور استاد دعوت صورت در 5-15-

 موارد کمیسیون

موزشی،آ گیري تصمیم که (... و انضباطی کمیته خاصو  مورد در انضباطی یا و رفاهی 

 تحتپوشش دانشجوي

 .شرکتکند صورتمشورتی به گیرد صورتمی وي

 واحدهاي به مشاور استادان مسئول هماهنگی با را دانشجویان باید مشاور استاد 5-16-

 جمله از مختلفدانشگاه

شاورهم و همکاري به نیاز که مواردي در دانشگاه تحصیلی راهنمایی و مشاوره مرکز  

 معرفی باشد داشته تخصصی

 .کند

 .است مشاور وظایفاستاد از ذیربط مراکز به شده ارجاع هاي پرونده پیگیري :تبصره

 به جلساتمربوط و آموزشی و توجیهی هاي کارگاه و گردهمایی در باید مشاور استاد 5-17-

 مشاور استادان



 .شرکتکند

سطتو که ماهانه جلسات در باید مشاور استاد 5-18-  مسئول و دانشکده آموزشی معاون 

 هر در مشاور استادان

 .شرکتکند گردد می تشکیل تحصیلی نیمسال

 مسئول به و تهیه را خود گزارشعملکرد تحصیلی نیمسال هر پایان در باید مشاور استاد 5-19-

 مشاور استادان

 .نماید ارائه دانشکده

 6 ماده :

 .است مبدا دانشگاه مشاور استاد با میهمان دانشجویان مسئولیتمشاوره

 دانشجویان این مشکالت به مقصد دانشگاه در مشاور استادان مسئول لزوم صورت در :تبصره

 خواهد رسیدگی

 .کرد
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 7 ماده :

 در تحصیل طول در داخل از یا و خارج از انتقال دانشجویان از اعم انتقالی دانشجویان کلیه

 همانند مقصد دانشگاه

 .شد خواهند مند بهره مشاور استاد خدمات از خود همطراز دانشجویان

 8 ماده :

 .باشند مشاور تحتپوششیکاستاد ایرانی غیر دانشجویان االمکان حتی

بعاستتا سقفمجاز از بیشتر آنها ایرانی غیر دانشجویان تعداد که هایی دانشگاه :تبصره  تبصره 

 این 14 ماغده

 .باشند می نامه آئین

 مشاور استاد امتیازات محاسبه و حضور نحوه

 9 ماده :

 در همچنین و آن پساز یکروز تاغ ثبتنام از قبل یکروز از دانشکده در مشاور استاد حضور

 روزهاي

 .است الزامی درسی واحدهاي حذفاضطراري و اضافه حذفو

 10 ماده :



 مشاور استاد و مشخصگردد نیمسال هر ابتداي از باید دانشجویان با مالقات محل و ساعات

 حداقل مدت به باید

 .باشد داشته مفید حضور هفته در دانشجو 5 هر ازاي یکساعتبه

 هماهنگی تحتپوششبا ساعتکالسدانشجویان به توجه با مشاور استاد حضور برنامه :تبصره

 استادان مسئول

 .شود می تهیه مشاور

 11 ماده :

 هر ازاي به / مشاور استاد وظایفآموزشی در تحصیلی نیمسال هر در نظري درسی واحد 0

 1 معادل دانشجو

 مشاور استادان مسئول تائید و مستندات ارائه به منوط پرداختآن و شد خواهد منظور

 آموزشی معاون و دانشکده

 .باشد می دانشکده

یموظفآموزش واحد احتساب بدون مذکور واحدهاي :تبصره  به هیئتعلمی عضو وقتی تمام و 

 حق صورت

 .شد التدریسپرداختخواهد

 12 ماده :
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 نامه آئین 3 ماده طبق ) جهتارتقا اجرائی امتیاز 2 تحصیلی سال هر در دانشجو ده هر ازاي به

 اعضاي ارتقاي

هدخوا منظور (هیأتعلمی  .شد 

 13 ماده :

 مسئول نظر با وظایفمربوطه انجام و براساسعملکرد مشاور استاد به شده داده امتیازات

 تائید و مشاور استادان

 معاونتآموزشی به ، مشاور استاد آموزشی سابقه در لحاظ جهت دانشکده آموزشی معاون

 منعکص دانشگاه

 .شد خواهد

 14 ماده :



 (مشاور استاد غیاب در جانشین مشاور استاد یا ) مشاور استاد هر با مرتبط دانشجویان تعداد

 به دانشجو 15 حداکثر

 ازاي / یک هاي ورودي میان از ترجیحاً که بود خواهد تحصیلی نیمسال هر در درسی واحد 0

 5 دانشجو 5 هر

 .شوند می برگزیده تحصیلی سال

 نفر 30 تا حداکثر به را دانشجویان تعداد تواند می دانشکده خاص، شرایط در :تبصره

 .افزایشدهد

 15 ماده :

 از میزان همان به نکند اجرا را 5 ماده در وظایفمندرج از بخشی مشاور استاد چنانچه

 خواهد کسر امتیازاتوي

 .شد

 16 ماده :

 قصور وظایفمحوله اجراي در مشاور استادان تشخیصمسئول به مشاور استاد که صورتی در

 با باشد داشته بارز

 .شد خواهد مسئولیتخلع این از رئیسدانشکده حکم و نظر

 :چهارم فصل

 مشاور استادان وظایفمسئول و جایگاه

 17 ماده :

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

 به طرفریاستدانشکده

 .کند فعالیتمی دانشکده آموزشی معاون نظر زیر منصوبو سال مدتدو

بصرهت  آموزشی معاون پیشنهاد با خود سمت از دانشکده مشاور استادان مسئول تغییر :1 

 ریاست توسط دانشکده

 .باشد می دانشکده
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 .است بالمانع مشاور استادان مسئول انتخابمجدد :2 تبصره

 18 ماده :



 استاد یا و راهنما سمتاستاد خدمتدر سابقه سال 3 حداقل داراي باید مشاور استادان مسئول

 .باشد مشاور

 در مشاور استاد یا و راهنما استاد سمت خدمتدر سابقه سال سه بر عالوه که افرادي :تبصره

 سوابق داراي گذشته

 .گیرند می قرار مشاور استادان اولویتانتخابسمتمسئول در اند بوده نیز اجرایی

 19 ماده :

 صورتتائید در مشاور استادان فعالیتهاي نحوه بر نظارت قبال در مشاور استادان مسئول

 دانشکده آموزشی معاون

 .شود می برخوردار تحصیلی نیمسال هر در درسی واحد سه معادل امتیازي از

 20 ماده :

ندک شرکتمی راي حق بدون دانشکده آموزشی جلساتشوراي در مشاور استادان مسئول . 

 21 ماده :

 معاون تائید با و دانشکده مشاور استادان مسئول توسط مشاور استادان بین دانشجویان تقسیم

 دانشکده آموزشی

 .شود می انجام تحصیلی نیمسال هر انتخابواحد شروع از قبل تا حداکثر

 22 ماده :

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

 استادان مسئول

 مسئول به و شده تنظیم استاد تحتپوششهر دانشجویان کالسی برنامه به توجه با مشاور،

 مشاور استادان

 .گردد می تحویل دانشکده

 23 ماده :

 هاي گروه کلیه مشاور استادان برنامه اخذ پساز دانشکده مشاور استادان مسئول

 با اي اطالعیه تحتپوششطی

 نظارتبر رساند می دانشکده دانشجویان اطالع به را برنامه این آموزشدانشکده اداره همکاري

 این اجراي

 .باشد می دانشکده مشاور استادان مسئول عهده بر برنامه

 24 ماده :



 هر مشاور استادان توسط شده تکمیل گزارشعملکرد فرم تحصیلی نیمسال هر پایان در

 مسئول توسط دانشکده

 .گردد می ارسال دانشکده معاونتآموزشی به و بندي جمع دانشکده، مشاور استادان

 25 ماده :
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 مسئول طریق از آن نتایج و انجام دانشجویان توسط مشاور استادان عملکرد ساالنه ارزیابی

 به مشاور استادان

 .شود می ارائه دانشکده آموزشی معاون

 26 ماده :

 اعم مشاور استادان جهت توجیهی و آموزشی هاي کارگاه جهتبرگزاري هماهنگی و نیازسنجی

 مشاوره از

 از ... و دانشجویان رفتاري و آموزشی مشکالت بررسی و مطالعه روشهاي ارتباطی، مهارتهاي

 مسئول طریق

 .گیرد می انجام مشاور استادان

 27 ماده :

گیهماهن جلسات  استادان مسئول توسط دانشکده آموزشی معاون و مشاور استادان با ماهانه 

 و ریزي برنامه مشاور

 .گردد می برگزار

 آموزشی ذیربط واحدهاي وظایفسایر شرح

 که نمایند اتخاذ ترتیبی مداوم استبطور الزم ها آموزشدانشکده ادارات : 28 ماده

 گزارشوضعیتتحصیلی

هکارنام واحد، انتخاب شامل  به را دانشجویان انضباطی احکام یا و تشویقی احکام و 

 اختیار در صورتمحرمانه

 معاون هماهنگی با دانشجو تحصیلی پرونده لزوم صورت ر .دهند قرار مشاور استاد

 تواند می دانشکده آموزشی

 .شود بررسی مشاور استاد توسط

 29 ماده :

ظفهستندمو فرهنگی دانشجویی، و پژوهشی آموزشی، هاي معاونت  آئین کلیه تصویر که 

 مقررات و ها نامه



 .کنند ارسال مشاور استادان مسئولین براي مشاور استادان کلیه جهتاطالع را مربوطه

 30 ماده :

 گروه هر مشاور استادان بین بهتر ارتباط جهتایجاد موظفند آموزشی هاي گروه مدیران کلیه

 دانشجویان، و

 .آورند عمل به را الزم همکاري

 31 ماده :
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 و تهیه نسبتبه ستادي سطح در نیز آموزشپزشکی و درمان بهداشت، وزارت مشاوره اداره

 راهکارهاي ارائه

 و ها دانشگاه تحصیلی مشاوري و مشاوره مراکز براي مطالعاتی و آموزشی متون مناسبو

رگزاريب همچنین  

 .نماید اقدام مشاور وظایفاستادان با مرتبط هاي کارگاه

 32 ماده :

 تحقق براي را مالی و اداري الزم استحمایتهاي الزم پزشکی علوم دانشکده یا ریاستدانشگاه

 وظایفاستادان

 .آورد فراهم مشاور

 33 ماده :

ودش می تشکیل دانشگاه سطح در ترکیبذیل با مشاور استادان مرکزي کمیته : 

 رئیسکمیته عنوان به دانشگاه آموزشی معاون 1-

 کمیته دبیر عنوان به دانشگاه آموزشی امور مدیر 2-

 دانشگاه فرهنگی دانشجویی معاون 3-

 ها دانشکده آموزشی معاونین 4-

 ها دانشکده مشاور استادان مسئولین 5-

 فرهنگی معاونتدانشجویی، مشاوره دفتر مسئول 6-

کمیتهوظایف شرح : 34 ماده  :مشاور استادان مرکزي 

 با رابطه در خدمات، اداره موجود ظرفیتهاي و کالن سیاستهاي از بهینه استفاده چگونگی 34-1-

 مشکالت رفع

 .گردد می ارزیابی و بررسی مرکزي کمیته توسط دانشجویان



 مشکالتمربوطه جهتحل در گیري تصمیم و ها دانشکده از واصله گزارشهاي بررسی 34-2-

 کمیته توسط

 .گیرد می انجام مرکزي

 پیگیري و مشاور استاد نامه آئین طرح اجراي اعتبارات تامین جهت نیاز مورد هزینه 34-3-

 نیاز اعتباراتمورد

 .گردد می پیشنهاد و برآورد مرکزي کمیته توسط

 .گردد می تشکیل تحصیلی نیمسال هر در یکبار حداقل مرکزي جلساتکیمته 34-4-

صورتجلساتکمیتهاست الزم :تبصره  .گردد ارسال وزارتمتبوع خدماتآموزشی مرکز به مرکزي 
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 کلیه توسط نامه آئین در مندرج مواد اجراي رعایت با مرکزي کمیته مصوبات 34-5-

 االجرا الزم ها دانشکده

 .است

 35 ماده :

 دستورالعمل باشد، داشته اجرائی دستورالعمل به نیاز نامه آئین این مواد از برخی چنانچه

 معاونت توسط مربوطه

 برنامه عالی شوراي تصویبدر پساز و تهیه آموزشپزشکی و درمان بهداشت، وزارت آموزشی

 علوم ریزي

 .شود می ابالغ پزشکی

 36 ماده :

 برنامه عالی شوراي جلسه نهمین و سی در تبصره 14 و ماده 36 بر مشتمل نامه آئین این

 مورخ پزشکی علوم ریزي

 جلسه مصوب راهنما استاد نامه آیین جایگزین تصویب تاریخ از و رسید تصویب به 1388/3/22

 مورخ 25

 با مغایر هاي نامه آئین کلیه و شد خواهد پزشکی علوم ریزي برنامه عالی شوراي 82/2/22

 .باشد می ملقی آن
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