
  :استاد مشاور

يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه يا دانشكده  
است كه مسؤليت هدايت تحصيلي و مشاوره اي 
دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي را در 
زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و فردي بر 

استاد مشاور به عنوان اولين . عهده مي گيرد
سطح ارتباطي دانشجو با سيستم آموزشي 
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  :استاد مشاور اهداف

هدايت و نظارت مستمر بر روند تحصيلي  -1
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شناسائي زمينه هاي آسيب پذيري و عوامل  -2 
غير آموزشي مؤثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان 

  .و تالش در جهت رفع آنها

آشنا نمودن دانشجويان با شهر محل تحصيل،  -3
واحدهاي مختلف دانشگاه، مقررات و فرايندهاي 

 . آموزشي و پژوهشي

شناسائي و حمايت از استعدادهاي درخشان و  -4
   .هدايت دانشجويان برتر

  :وظايف استاد مشاور

توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به   -1
دهاي مختلف دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واح

  .انشگاه و مكان هاي مختلف شهر محل تحصيلد

آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و ضوابط  -2
آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي در 

  .مقاطع مربوطه

نحوه ادامه تحصيل  ، مشاوره در زمينه شغلي - 3 
و آماده سازي دانشجو براي پذيرش مسؤليت 

  .شغلي در آينده

برنامه ريزي درسي و مشاوره هدايت و  -4 
دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه و 
ترغيب به حضور در فعاليتهاي فوق برنامه علمي و 

  .فرهنگي

بررسي و تأييد كليه فرم هاي انتخاب واحد،  -5 
گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي، حذف 
و اضافه و حذف اضطراري كليه واحدهاي درسي، 

  .ه درس هاي اخذ شده در يك نيمسالحذف كلي

ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي  -6 
  .دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده

شناخت استعدادها و توانائيهاي بالقوه  -7 
  .دانشجو و كمك به شكوفائي منطقي آن

معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي  -8 
ق مسؤل آموزشي، پژوهشي و فرهنگي از طري

  .استادان مشاور به مسؤلين دانشكده

مشاوره و انتقال اطالعات به دانشجو جهت  -9 
 اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود

  . تصميمي دانشجو

بررسي و شناسائي عوامل مؤثر بر وضعيت  -10
عوامل اقتصادي، عاطفي، ( تحصيلي دانشجو 

و ارجاع به مراكز ) رواني، اجتماعي و فرهنگي 
   .مربوطه در صورت لزوم

  :دانشجوياننحوه معرفي استاد مشاور 

براي هر دانشجوي جديد الورود از ابتداي شروع 
ترم اول تحصيلي يك استاد مشاور ترجيحاً مرتبط 

 اسامي .با رشته تحصيلي معرفي خواهد شد
دانشجويان و استاد مشاور مربوطه به نحو مقتضي 

نصب بر درب اتاق استاد مشاور، نصب ( ازطريق 
به اطالع دانشجويان ) پانل، ثبت در سامانه سما 

بعد از معرفي و اطالع رساني  .خواهد رسيد
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