


استاد مشاور 



ئوليت از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا دانشكده است كه مسيكي مشاوراستاد 
ر هدايت تحصيلي و مشاوره اي دانشجويان در مقاطع مختلف  تحصفيلي را د

.زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد



آنانهدايت هدفمند امورتحصيلي دانشجويان جهت رشد و شكوفايي هرچه بيشتر 

رفعپايش و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و : منظوربه 

ليآموزشي، پژوهشي، فردي، اجتماعي و رفاهي دانشجويان در مقاطع مختل  تحصيمشكالت 

نامهآیین 
استاد مشاور



تعاریف

ت علمي دانشگاه يا دانشكدهااعضاي هياز: استاد مشاور
:مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع مختل  تحصيلي در زمينه هاي

 نظارت بر و ريزي برنامه: وظيفه ،نشكده ااز اعضاي هيأت علمي د: استادان مشاور مسئول
رهاي استادان مشاوفعاليت

 يک سال اول تحصيلي و مدت زماني كه دانشجو دچار افت : دوره هدایت تحصیلی و مشاوره
.تحصيلي است

 جراي تصميم گيري در جهت ا،به رياست معاون آموزشي دانشگاه : کمیته مرکزی اساتید مشاور
آيين نامه اساتيد مشاور

در هدايت ،مند در مقطع تحصيلي باالتردانشجوي فرهيخته و عالقه:دانشجوی همیار
.تحصيلي به استاد مشاور كمک مي كند

آموزشي

پژوهشي

فردي

اجتماعي



:اهداف

 دانشجویانو نظارت مستمر بر روند تحصیلی هدایت

وضعیت آموزشی دانشجویان وبرهای آسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر شناسایی زمینه

آنهاتالش در جهت رفع 

 های مقررات و فرایند،واحدهای مختلف دانشگاه، آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل

پژوهشیآموزشی و 

شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر



:دانشجویان تحت پوشش

پزشفكي كليه دانشجويان مقاطع مختل  تحصيلي كارداني كارشناسي پيوسفته كارشناسفي ناپيوسفته و دكتفراي عمفومي
ناپيوستهدندانپزشكي و داروسازي و كارشناسي ارشد 

 دانشدجویان باشدد اززامداا اوزویدت بدانتامین استاد مشاور برای کلیه دانشجویان قادر بهنشگاهی داچنانچه
:مشروحه زیر است

سال اولدانشجويان.1
مشروطد در نيم سال بعد از انتخاب واحدنكنمشروط انتخاب واحد مينیمسالدانشجوياني كه در يک . 2
در 12/99تا 12نمره معدل نيمسال يا داراي معدل نيمسال 2كاهش )افت تحصیلی دانشجويان داراي . 3

در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 1۴/99تا 1۴كارشناسي و دكتراي عمومي و معدل ،مقاطع كارداني
.ارجاع مي گرددکمیسیون موارد خاص مواردي كه از . ۴



جایگاه استاد مشاور 

آموزشيدانشجو با سيستم سطح ارتباطی یناوز
ت ثبمانند)در محدوده مقررات مربوطه مسائل آموزشی و هدايت دانشجويان در مشاوره
،تغيير رشته ،شده در يک نيم سالخذحذف كليه درس هاي ا،اخذ و حذف واحدها،نام
به نظر منوطفوق امور .استمرخصي تحصيلي داراي مسئوليت اجرايي ،و ميهماني يانتقال

.استكتبي استاد مشاور 
 ر حيطه هاي پژوهشي فرهنگي اجتماعي و رفاهي دو مشورتي نقش هدایت کننده  .
نظرات كتبي به معاونت هاي مربوطه دانشكدهارائه



نحوه انتخاب استاد مشاور 
مندترجيحاً از ميان اعضاي هيئت علمي عالقه

 سال سابقه فعاليت آموزشي 3حداقل

و مشاوره يرائه گواهي شركت در دوره هاي آموزشي توجيهي شامل قوانين و مقررات آموزشا

 به پيشنهاد مسئول استادان مشاور

 با حكم رئيس دانشكده و تاييد معاون آموزشي دانشكده با

 اييد به پيشنهاد استاد مشاور مربوطه و ت(حداقل به مدت سه ماه)در زمان عدم حضور استاد مشاور انتخاب استاد مشاور جايگزين

معاون آموزشي دانشكده با همان مسئوليت 

 معرفي مسئول استادان مشاور و تاييد معاون با مند و دانشجويان و فرهيخته و عالقهبين از ، دانشجوی همیارمواقع ضروری، انتخاب در

حق الزحمه در قالب كار دانشجوييپرداخت . آموزشي دانشكده 

 رح دانشكده ها و روساي مراكز آموزشي درماني با توجه به گستردگي ش،روسا و معاونين دانشگاه ها حتي االمكان عدم انتخاب

وظاي  به عنوان استاد مشاور

 ام مفاد در صورتي كه تم)انتخاب استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر به عنوان استاد مشاور دانشجويان غير شاهد و ايثارگر

(  آيين نامه را انجام دهد 



اه انتصاب مشاور و تاييد كميته مركزي استادان مشاور دانشگسئول اساتيددر صورت الزم به پيشنهاد م: 1تبصره

.كارشناسان مجرب و غير هيات علمي دانشكده بالمانع است

:2تبصره

 و جنسيت و رشته تحصيلي استاد مشاور با جنسيت و رشته تحصيلي دانشجهمخواني حتي امكان

 در طول تحصيل دانشجوثابت بودن استاد مشاور

 ازي دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي پزشكي دندانپزشكي و داروسبراي انتخاب استاد مشاور جديد

در هر مرحله از طول دوره تحصيل



شرح وظایف استاد مشاور

اه بودن آگپژوهشي و مشاور و ،اجتماعي،فرهنگي،رفاهي،و دستورالعمل هاي آموزشيبه کلیه آیین نامه ها بودن شنا آ

وظاي  و اختيارات خودبه 

هاي آموزشيموظ  بودن دانشگاه براي اجراي كارگاه: تبصره

 تل  و مكان هاي مخآشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و

شهر محل تحصيل 

 مربوطه طعدانشجويي و انضباطي در مقا،پژوهشيي،و ضوابط آموزشمقررات آشنا کردن دانشجو با

عاتاطالخالصهوتحصيليكارنامه، اجتماعي،خانوادگي،تحصیلی،فردیاطالعاتبه سيستم سما و دسترسی

نيمسالتفكيکبهدانشجوتحصيلي

 ارجاعاتسوابقوشدهانجامهايمشاورهودانشجوات مراجععلتبهمربوطگزارشفرمنگهداری تهيه و

سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده و نحوه ادامه تحصيل و آمادههای الزم در زمینه شغلی مشاورهارائه

 هايتفعاليدربه حضور رغيب درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه و تبرنامه ریزی هدايت و

فوق برنامه علمي و فرهنگي



شرح وظایف استاد مشاورادامه 

 ف كليه حذف اضطراري حذ،حذف و اضافه،انتقالماني،هيم،گواهي پزشكي، کلیه فرمهای انتخاب واحد تایید بررسي و

يک نيمسال و مرخصي تحصيلي در ه خذ شددرس هاي ا

 در گذشته حال و پيگيري آن در آينده دانشجو تحصیلی وضعیت ارزیابی و پایش

 هاي هدانشجويان موفق در زمينكمک به شكوفايي آن و معرفي و توانايي هاي بالقوه دانشجواستعدادها شناسایی

از طريق مسئولين اساتيد مشاورمسئولين دانشكده به ي،آموزش

 راهبريو تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خودانتقال اطالعات مشارکت در

 و فرهنگي اجتماعي،رواني،عاطفي،عوامل اقتصادي)دانشجومسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی شناسایی بررسي و

لي و به دانشجو در جهت پيشرفت تحصيكمک مراكز مربوطه و ارجاع بهرا بررسي و شناسايي نموده و در صورت لزوم 

هاي مربوطهجبران كاستي

 تمشكالدربارهبا صاحبنظران مشورت در صورت نیاز وتحصيلي دانشجو گي وخانواد، شرايط محيطيتوجه به

دانشجويان

 با آنانو در صورت لزوم مشاوره ( در صورت صالحديد)در زمينه مشكالت دانشجواطالع به خانواده

.هاي آموزش كسب كندالزم است در اين خصوص اساتيد مشاور تبحر الزم را از طريق گذراندن دوره:تبصره



شرح وظایف استاد مشاورادامه 

 با (حسب مورد)و معاونت آموزشي دانشكده مشکالت دانشجویان به مدیر گروه مربوطه اعالم

هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده

و دانشگاه يا دانشكده از جمله كميسيون موارد خاص و كميته انضباطيشرکت در جلسات

در صورت لزوم كميته پيشرفت تحصيلي و غيره 

 يد اساتولهماهنگي مسئبا دانشگاه از جمله مركز مشاوره به واحدهای مختلف معرفی و ارجاع

مشاور در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند

 شده به مراكز ذيربط پیگیری پرونده های ارجاعی

 كت مشاور شردو جلسات مربوط به استايآموزشي ،توجيههاو کارگاهها در گردهمایی شرکت

در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسئول اساتيد مشاور در هر نيمسال 

.گردد تحصيلي تشكيل مي

 به مسئول استادان مشاور در پايان هر نيمسال و ارائه گزارش عملکرد تهیه



در صورت لزوم مبدا و استاد مشاور دانشگاه بامسئوليت مشاوره : نمامیهاندانشجوی
مقصد گاهدانشدر مشاورانمسئول استاد

حتي االمكان تحت پوشش يک استاد مشاور: دانشجویان غیر ایرانی
دانشجويي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنان بيشتر از سق  مجاز است در هر : تبصره

.ابدينفر افزايش 3۰حداكثر تا مي تواند نيمسال تحصيلي در شرايط خاص 



oپس از آن و همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف یک روز ا تیک روز قبل از انتخاب واحد از

اضطراري 

o و محل مالقات از ابتداي هر نيمسال ساعات مشخص شدن

oور برنامفه حضفتهيه دانشجو در هر هفته ساعت به ازای هر پنج حضور مفید به مدت حداقل یک

ان مشاور استاد مشاور با توجه به ساعت كالس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول استاد

o اور استاد مشاور جانشين در غيفاب اسفتاد مشفياتعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور :

(هاي يک سال تحصيليميان وروديترجيحا از)ل تحصيلي دانشجو در هر نيمسا1۵حداكثر 

نفر۳۰تواند حداکثر تا شرایط خاص میدر 

:نحوه حضور



مشاورمحاسبه امتیازات استاد 

ات در هر نيمسال تحصيلي و پرداخت آن منوط به ارائه مستندبه ازای هر دانشجو معادل یک دهم واحد درسی نظرری •
سق  پرداخت حفق التفدريس در هفر نيمسفال (و تأييد مسئول استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي دانشكده 

(واحد درسي نظري بيشتر نخواهد شد2تحصيلي از 
به صورت حق التدریسواحدهاي مذكور بدون احتساب واحد آموزشي و تمام وقت عضو هيئت علمي •
شكده ن مشاور دانابه صورت مضربي از ميانگين نمره ارزشيابي دانشجويان تحت پوشش و مسئول استادپرداخت•
به همان ميزان، وظاي  كسر امتياز در صورت عدم اجراي •
آيين نامه ارتقا ۴طبق ماده )امتیاز ۰/2هر سال تحصیلی به ازاي هر دانشجو درمنظور شدن امتياز اجرايي جهت ارتقا •

(اعضاي هيات علمي
ا نظفر استاد مشاور بر اساس عملكرد و انجام وظاي  محولفه بفهامتيازات داده شده بطبقلحاظ شدن سابقه آموزشی •

و انعكاس به معاونت آموزشي دانشگاه مسئول استادان مشاور و تاييد معاون آموزشي دانشكده

ظر و حكفم با ن، تشخيص مسئول اساتيد مشاورقصور بارز در انجام وظاي  محوله با: خلع شدن از مسئولیت استاد مشاور
رئيس دانشكده



يت دانشكده طي حكمي از طرف رئيس دانشكده و مدت دو سال منصوب و زير نظر معاون آموزشي فعالپیشنهاد معاون آموزش به

.كندمي

تغيير مسئول استادان مشاوره دانشكده با پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده توسط رئيس دانشكده 

.انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بالمانع است 

در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور سال سابقه خدمت ۳حداقل 

دنه ابودنيزاجرايي افرادي كه عالوه بر سه سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و استاد مشاور در گذشته داراي سوابق : تبصره 

.ندگيرقرار ميوردر اولويت انتخاب سمت مسئول استادان مشا

در قبال نظارت و نحوه انتخاب ،در هر نيمسال تحصيلي(كسر از واحد موظ  آموزشي)واحد درسي 3امتياز معادلبرخورداري 

در صورت تاييد معاون آموزشي دانشكده ، هاي استادان مشاور فعاليت

مسئول استادان مشاورجایگاه و وظایف 



بدون حق راي،در جلسه شوراي آموزشي دانشكدهشركت 
ه پس از ابالغ حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيلي يا بالفاصلوراستادان مشابينتقسيم دانشجويان 
با تاييد معاون آموزشي دانشگاه دانشكده ، انتخاب واحد مشروط 

ي دانشجويان اساتيد مشاور با توجه به برنامه كالسهماهنگي مسئول آنان و با دتوسط خوتنظيم برنامه حضور اساتيد مشاور 
استاد مشاوره دانشكده ولمسئوتحويل به قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي ،هر استادتحت پوشش

اره با هماهنگي ادو پس از اخذ برنامه اساتيد مشاور به اطالع رساندن دانشجو طي اطالعيه توسط مسئول اساتيد مشاور 
آموزش دانشكده 

مسئول استادان مشاورفوق توسط نظارت بر اجراي برنامه 
مشاور ان دانشكده توسط مسئول استاددر پايان نيمسالگزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاورجمع آوري فرم 

و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده



معاون آموزشي ه ارائه بنتايج آن از طريق مسئول استادان مشاور و ارائه و ترجیحاً الکترونیکی و تحت وب عملكرد استادان مشاور توسط دانشجويان ارزیابی ساالنه 

استاد مشاور توسط معاون آموزشي به طور محرمانه رساني به اطالع ،دانشكده  

به معاونت اموزشي دانشكدهو ارسال فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور دانشكده توسط مسئول استادان مشاورجمعبندي 

و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره مهارت ارتباطي روش هاي مطالعه و بررسي مشكالت آموزشي هاو هماهنگی جهت برگزاری کارگاهسنجینیاز

.استادان مشاور و با نظارت مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي انجام مي گيرد ئولآموزشي و رفتاري دانشجويان و غيره از طريق مس

با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده توسط مسئول استاد مشاور جلسات هماهنگی ماهانه برنامه ریزی و برگزاری 

حسب )اور به استاد مشادارات آموزش دانشكده و پرونده تحصيلي دانشجو توسط گزارش كامل تشويقي و احكام انضباطي دانشجويان به صورت محرمانه قراردادن 

(موارد

د جهت اطالع كليه اساتيبه مسئول اساتيد مشاورپژوهشي و دانشجويي فرهنگي ،معاونت هاي آموزشيتوسط ها و مقررات مربوطه نامهتصوير كلي آيينارسال 

مشاور



.و دانشجويان هر گروهجهت ايجاد ارتباط بهتر بين استادان مشاوربه همكاري كليه مدير گروه هاي آموزشي موظ  بودن 

:دياداره مشاوره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سطح ستاوظيفه 

ها متون آموزشي و مطالعاتي براي مراكز مشاوره و مشاوره تحصيلي دانشگاه،تهيه و ارائه راهكارهاي مناسب 

هاي مرتبط با وظاي  استاد مشاور برگزاري كارگاه

هاي الزم اداري و مالي را براي تحقق وظاي  استادان يا دانشكده علوم پزشكي الزم است كه حمايترئیس دانشگاه 

.دآورهم مشاور فرا



:سطح دانشگاهدر استادان مشاوره کمیته مرکزی 

معاون آموزشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته .1

مدير امور آموزشي دانشگاه به عنوان دبير كميته . 2

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه . 3

معاون آموزشي دانشكده.۴

مسئول اساتيد مشاوره دانشكده ها.۵

مسئول اداره مشاوره معاونت دانشجويي فرهنگي. 6

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه . 7



 هاي موجود ارائه خدمات در رابطه هاي كالن از ظرفيتچگونگي استفاده بهينه از سياستو ارزيابي بررسي

با رفع مشكالت دانشجويان 

هاي واصله از دانشكده ها و تصميم گيري در جهت حل مشكالت مربوطه بررسي گزارش

 نامه استاد مشاور و پيگيري اعتبارات مورد آيينهزينه مورد نياز جهت تامين اعتبارات اجراي طرحيشنهاد

نياز

 نيمسال تحصيلي هر جلسات كميته مركزي يک بار در برگزاري

ات مصوبالزم االجرا بودن صورتجلسه كميته مركزي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع لزوم ارسال

توسط كليه دانشكده هاآيين نامهكميته مركزي با رعايت اجراي مفاد مندرج در اين 

شرح وظایف کمیته مرکزی استادان مشاور 



الزمست دانشجوياني كه مستعد به آسيب هاي روانفي هسفتند در مراحفل•
نظم اوليه عدم تطابق يا بروز بيماري شناسايي شود و به صورت مرتفب و مف

.پايش شود
خود را بر تاكيد اصلي. )مبتني بر سطح اول خدمات پيشگيرانه ارائه نمايند•

(.ارائه اطالعات در حيطه هاي شناختي رفتاري مخاطب

:در صورت مشاهده یک یا چند مورد ارجاع به 
هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي هر دانشكده : 1
در صورت لزوم به مركز مشاوره: 2

شرح وظایف اساتید مشاور طبق آیین نامه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر



تحصفيلي دانشجوياني كه در طول تحصيل مشكل تحصيل داشته يا افت قابل توجه در سير پيشفرفت( ال  
: مانند. مشاهده مي شود

.شده اند يک نيم سال يا بيشتر مشروطدانشجوياني كه •
و مشروطي نداشتنددو درس يا بيشتر را مردود شدهدانشجوياني كه در يک نيمسال تحصيلي •
.داشته باشددرصد افت2۰در بين دانشجويان كالس نسبت به ترم قبل صدک معدل آنهادانشجوياني كه •

.آنها در كالس بيشتر از ميانگين غيبت دانشجويان ديگر بوده استغيبتدانشجوياني كه : ب
.ي پرونده دارند و به تشخيص كميته، نياز به مشاوره داردكميته انضباطدانشجوياني كه در : ج
دچار آسيب هفاي جسفمي يفا روانفي خانواده آنها در اثر حوادث و بالياي طبيعي دانشجوياني كه اعضاي : د

.شدند
ا رمرگ والدين، خودكشفي، بحران هفاي عفاطفيدانشجوياني كه در طول تحصيل و وقايع و حوادثي مانند : ز

. كندتجربه كرده و يا خود به صورت داوطلبانه به علت يک عامل استرس دارد نياز به مشاوره احساس مي
.را بروز مي دهندبي قراري، انزوا و عدم مشاركتدانشجوياني كه از خود عالئمي مانند : س
بيماري يا گواهي دال بر وجوددانشجوياني كه توسط متخصصين روانپزشكي و روانشناسي بررسي شدند و : و

.ارائه دهنداختالل
ساير موارد مشابه: ه

:رنددانشجویانی که باید تحت پوشش قرار گی



ا دانشجو مالقات حضوري تلفني يا با پست الكترونيكي براي اولين جلسه ب
در ميان گذاشتن اطالعاتي درباره سفوابق تحصفيلي آموزشفي و پژوهشفي ،

.گفتگو درباره تجربيات قبلي با استاد مشاور اگر وجود داشته باشد 
شفاف سازي غير رسمي نيازها انتظارات و عالئق
كمک به تعيين اهداف
توافقتعيين برنامه زماني براي مالقات منظم و جلسات بازخورد و اطمينان از
نفد فهرست كردن فعاليت هاي مشتركي كه استاد مشاور و دانشفجو مي توان

انجام دهند 
به ياد داشتن اينكه صحبت كردن و شنيدن بايد با هم صورت بگيرد
 تقويت مهارت هاي ارتباطي و مهارت ديگر و توجه كردن و اهميفت دادن بفه

دانشجو 
حساسيت به تفاوت فرهنگي و جنسيت.

دانشجو-فرایند ارتباط استاد مشاور



 شفاور استاد ماگر : دانشجو را نداردوالدین یا قیم قرانونی نقش استاد مشاور
واجه مشكالت مبا ... و لباس ، سرپناه ، متوجه شود كه دانشجو در زمينه غذا 

.است بايد با مسئول اساتيد مشاور موضوع را در ميان بگذارند 
قات مالو مددكار اجتماعي متخصصي است كه براي ارتباط : مددکار اجتماعی

.استبا خانواده در خانه آموزش ديده 
مشفكالت متوجفه اسفتاد مشفاور چنانچه : مشراورهيا متخصص روانشناس

از هماهنگي با مسفئول اسفتادان مشفاوردر دانشجو شود پس روانشناختي 
.بايد دانشجو را به مركز مشاوره دانشگاه ارجاع دهد

:ایفا کندنبایدنقش هایی که استاد مشاور 



:ارجاع به هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

.به منظور بررسي مشكالت مختل  آموزشي، روحي، اجتماعي و غيره تشكيل مي گردد-

:اعضا

معاون آموزش دانشكده. 1

مسئول امور دانشجويي دانشكده. 2

مسئول اساتيد مشاور دانشكده. 3

كارشناس مسئول آموزشي دانشكده . ۴

يک نفر كارشناس روانشناسي با معرفي مركز مشاوره. ۵

بررسي مسائل و مشكالت مختل  دانشجو با دعوت از اساتيد مشاوره دانشجو-

اه نسبت به رفع مشكالت در چارچوب آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ديگر ضفوابط هفر دانشفگ-

.اقدام مي شود 

در صورت نياز دانشجو به مراجع ديگر از جمله مركفز مشفاوره دانشفگاه و معفاونين آموزشفي يفا -

.دانشجويي ارجاع مي شوند



:اقدامات الزم در دانشکده 

ابالغ اساتيد مشاور و مسئول اساتيد مشاور توسط رييس دانشكده1.

ابالغ اعضاي هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي توسط رييس دانشكده2.

ارجاع دانشجويان فوق الذكر به استاد مشاور و هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي3.

يان به و گزارش اقدامات انجام شده براي دانشجوتشكيل جلسات هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي 4.
صورت موردي



ارجاع به اداره مشاوره



:منابع ارجاع
اساتید دروس   -دانشجویان همتایاران سالمت      -
نمایندگان کالسها-معاونین دانشکده ها                   -

خودارجاع-دانشجویان همیار استاد              -
کارکنان-

دفتر مشاوره دانشکده و 
دانشجویان ربالگریغ

استاد مشاور پیگیری 
ر درباره دانشجویان پرخط

لیهسته مشاوره پیشرفت تحصی

آیا نیاز به
خدمات 

است؟

خیر بله
آیا در سطح 

ه اختبارات دانشکد
قابل حل است؟

خیربله

ارائه خدمات در 
سطح دانشکده

ارجاع به

معاونت 
دانشجویی 
اهفرهنگی دانشگ

معاونت 
آموزشی 
دانشگاه

اهمرکز مشاوره دانشگ

مشاوره
روان شناختی

روان درمانی
مددکاری

مشاوره حقوقی
روان سنجی

تی کمیته روان شناختشکیل 
مشکالت آموزشی و درمان )

دانشجویان دارای اختالل 
(روانشناختی

شگاهکمیسیون پزشکی دان

معاونت آموزشی

کمیسیون موارد خاصشورای آموزشی 

معاونت آموزشی



معاونت آموزشی

تجدول پیوستسهیالت آموزشی براساس 

درمان خیربله

ادامه درمان

ادامه تحصیل

یکمیسیون روان شناختپزشک معالج

ارجاع مجدد به 
کیکمیسیون پزش

شورای آموزشی 

اخراج ته تغییر رش



انجام تست هاي روانشناسي غربالگري در بدو ورود دانشجويان: غربالگری*
:شرایط

ماه 2تست ها در شرايط مناسب و حداقل فاصله زماني انجام تست از مراحل اوليه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويي 
.بوده و طي نيم سال اول تحصيل انجام شود

.اجراي تست ها ترجيحا به صورت انفرادي باشد و وقت كافي براي هر فرد در نظر گرفته شود
mmpiو GHQدر حال حاضر تست . دوتست به اختيار خود دانشگاه ها انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد

انحراف معيار از ميانگين دانشجويان 2دانشجوياني كه در تست هاي غربالگري بدو ورود به دانشگاه نمره آنها بيشتر از 
تاد همان دوره فاصله داشته باشد، به عنوان افراد در معرض خطر تلقي شده و مراتب جهت توجه و دقت بيشتر به اس

.مشاور دانشجو به صورت محرمانه اعالم مي گردد



.شده اند یک نیم سال یا بیشتر مشروطدانشجویانی که •
ودو درس یججا بیشجتر را مججردود شججدهدانشججویانی کججه در یججک نیمسجال تحصججیلی •

مشروطی نداشتند
۲۰بجل در بین دانشجویان کالس نسبت به تجر   صدک معدل آنهادانشجویانی که •

.داشته باشد درصد افت

ل دانشجویانی که در طجول تحصجیل مشج ( الف 
یشرفت تحصیل داشته یا افت  ابل توجه در سیر پ

: مانند.تحصیلی مشاهده می شود

.ایی شودهستند در مراحل اولیه عد  تطابق یا بروز بیماری شناسمستعد به آسیب های روانیالزمست دانشجویانی که :اساتید مشاور 

یجر بجه در صورت مشاهده یک یا چند مورد از موارد ز. الز  است تقویت نظا  استاد مشاور و این که به صورت مرتب و منظم پایش شود
: هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی هر دانش ده و در صورت لزو  به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شوند

.آنها در کالس بیشتر از میانگین غیبت دانشجویان دیگر بوده استغیبتدانشجویانی که : ب
.ی پرونده دارند و به تشخیص کمیته، نیاز به مشاوره داردکمیته انضباطدانشجویانی که در : ج
.دچار آسیب های جسمی یا روانی شدندخانواده آنها در اثر حوادث و بالیای طبیعی دانشجویانی که اعضای : د
ه و یجا را تجربجه کجردمرگ والدین، خودکشی، بحران های عاطفیدانشجویانی که در طول تحصیل و و ایع و حوادثی مانند : ز

.خود به صورت داوطلبانه به علت یک عامل استرس دارد نیاز به مشاوره احساس می کند
.را بروز می دهندبی  راری، انزوا و عد  مشارکتدانشجویانی که از خود عالئمی مانند : س
ارائجه تاللگواهی دال بر وججود بیمجاری یجا اخجدانشجویانی که توسط متخصصین روانپزش ی و روانشناسی بررسی شدند و : و

.دهند
سایر موارد مشابه: ه



:هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی*
.به منظور بررسی مش الت مختلف آموزشی، روحی، اجتماعی و غیره تش یل می گردد-
:اعضا-
معاون آموزش دانش ده. 1
مسئول امور دانشجویی دانش ده. ۲
مسئول اساتید مشاور دانش ده. 3
کارشناس مسئول آموزشی دانش ده . 4
یک نفر کارشناس روانشناسی با معرفی مرکز مشاوره. 5
بررسی مسائل و مش الت مختلف دانشجو با دعوت از اساتید مشاوره دانشجو-
.نسبت به رفع مش الت در چارچوب آیین نامه ها و مقررات آموزشی و دیگر ضوابط هر دانشگاه ا دا  می شود -
.شونددر صورت نیاز دانشجو به مراجع دیگر از جمله مرکز مشاوره دانشگاه و معاونین آموزشی یا دانشجویی ارجاع می-



:مرکز مشاوره

رففي در بدو ورود ، ابتدا دانشجو پذيرش شده و به روانشناس و يا مشاوره مسئول ، جهت بررسي اوليه مع

.مي گردد سپس بر مبناي نوع خدمات مورد نياز به كارشناس مربوطه ارجاع مي شود

 ًمشاور دانشجو اعالم مي گرددبه استاد نتيجه خدمات ارائه شده به دانشجويان ترجيحا.

 ماني صورت نياز به خدمات درماني روانشناسي روانپزشكي دانشجو در مركز مشاوره و يكي از مراكز دردر

.معتبر دانشگاه درمان خواهد شد

ت سابقه بيماري به صورت محرمانه در پرونده دانشجويان در مركز مشاوره ضبط و يک نسفخه بفه صفور

.محرمانه براي استاد مشاور دانشجو ارسال مي گردد

.و مشاور دانشكده در مورد دانشجو با هم مذاكره و تماس داشته باشندمشاورترجيحا استاد 



:کمیته روانشناختی دانشجویان*
:اعضا شامل-
رئیس اداره مشاوره. 1
یک نفر روانپزشک. ۲
یک فرد روانشناس ترجیحا بالینی. 3
یک نفر مشاور ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد . 4
یک کارشناس آموزشی با معرفی مدیر اداره آموزش دانشگاه. 5

.در مرکز مشاوره تش یل می کرد
درمانی و آموزشینیاز به دریافت تسهیالتبه آن دچار شده اند و مسائل روانشناختیدانشجویانی که به علت مش الت آموزشی و درمانیاین کمیته 

.دارند را بررسی می کند
انجات پایجان تجر  در صورتی که به تشخیص کمیته ، دانشجو به علت ابتال به یک مش ل روانشناختی  ادر به شرکت در امتحان یک درس و یا امتح-

.نباشد، مراتب به شورای آموزشی دانش ده مربوطه اعال  تا با نظر مساعد ا دا  الز  انجا  گیرد
مراججع دانشجو می توانند از تسهیالت مقررات آیین نامه های آموزشی شامل مرخصی تحصیلی یا مرخصجی اسجتعالجی بجا نظجر کمیتجه و موافقجت-

.ذیصالح استفاده نماید
.در صورت لزو  کمیته از اساتید مشاور دانشجو جهت شرکت در جلسه دعوت می نماید-
.ع است اعضا به مدت دو سال به پیشنهاد رئیس مرکز مشاوره با ح م معاون دانشجویی فرهنگی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمان-
.نفر مصوب خواهد شد 3نفر رسمیت و دستور جلسه با رای 4جلسه کمیته با حضور -
.جلسه هر کدا  از اعضا به عنوان استعفا تلقی و عضو دیگری جایگزین خواهد شد3غیبت غیر موجه در بیش از -



مدت زمان مرخصینام اختالل

Schizophreniaناوبحداکثر دو سال چهار ترم پیوسته یا مت

Schizoaffective disorder ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر

Delusional disorder ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر

Mood disorder with psychotic 

features

ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر 

Other mood disorderترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

GADترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

OCDترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

PTSDترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

Generalized social phobiaترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

Severe personality disorderترم پیوسته یا متناوب2سال 1حداکثر

Addictionترم پیوسته2سال 1حداکثر

Mental disorder due to G.M.C ترم4بسته به نوع بیماری تا سقف

Gender Identity disorder ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر

Paraphilia ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر

Eating disorder ترم پیوسته یا متناوب۴سال ۲حداکثر

Abuse (physical, sexual, 

emotional)

حداکثر دو ترم

حداکثر دو ترمسایر بیماری های روانپزشکی در موارد شدید

جدول پیوست اختالالت و مدت زمان مرخصی



...با تشکر از توجه شما


