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طرح استاد مشاور مصوب جلسات مورخ  5736/5/51و
 5736/4/9شوراي طرح و برنامه شاهد
در راستاي تحقق فرمان حضرت امام خميني (ره) مبني بر لزوم رس يدگي ب
امور تحصيلي يادگاران گرانقدر شاهد و با عنايت ب تاکيدات مقام معظ رهب ري
جهت تربيت فرهيختگان مدير و متخصص اني متق ي ک ريش در تب ار خ ونين
انقالب اسالمي دارن د ،ط ر اس تاد مش اور جه ت اج را در دانش گاهه ا و مراک ز
آموزشعاليکشور تدوين گرديد .هدف از تدوين اين طر  ،تبيين اهداف ،وظ ايف،
تشکيالت و تعيين روابط حاک بين اجزاي سيستمي است ک در جهت پيشگيري
از بروز افت تحصيلي ،ايجاد زمين هاي ارتقاي علمي ،بهب ود وع عيت تحص يلي و
نهايتاً حمايت منطقي مبتني بر خودباوري دانش جويان ش اهد ،ب ا به رهمن دي از
اساتيد و مدرسين برجست دلسوز و متعهد دانشگاهها فعاليت مينمايد.
هدف کلي
بهبود وععيت آموزشي ،فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
اهداف جزيي
 -۱شناسايي زمين هاي آسيبپذيري دانش جويان ش اهد و پيش گيري از ب روز
مشکالت آموزشي و رفع موانع موجود؛
 -۲هدايت ،کنترل و ارزيابي مستمر وععيت آموزشي دانشجويان شاهد؛
 -۳مساعدت و حمايت منطقي و مبتني برخودباوري دانشجويان ش اهد داراي
مشکل؛
 -۴شناسايي عوامل غيرآموزشي مؤثر بر وععيت آموزشي دانشجويان ش اهد و
تالش در جهت رفع آنها.
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سازمان اجرايي
 -۱ادارهکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارتين؛
 -۲ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاهها؛
 -۳اساتيد مشاور و شوراي مربوط ؛
 -۴ادارات آموزش دانشکدهها و دانشگاهها؛
 -۵ادارهکل آموزشعالي بيناد شهيد انقالب اسالمي؛
 -۶ادارات کل بنياد شهيد انقالب اسالمي استانها.
راهبردها
 -۱نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از وععيت تحصيلي آنها؛
 -۲ايجاد ارتباط ص ميمان ب راي شناس ايي اس تعدادها و نيازه اي تحص يلي،
عاطفي و رفاهي دانشجويان و هدايت تحصيلي مناسب آنها؛
 -۳تالش براي يافتن راهحله اي مناس ب در ا اراوب ا وانين و امکان ات و
پيگيري الزم براي کمک ب رشد و ش کوفايي اس تعدادها ،تعي ين نيازه ا و رف ع
موانع.
جايگاه استاد مشاور
 -۱استاد مشاور ،استاد راهنما نيز ميباشد ک عالوه ب ر اج راي راهبرده ا ،ب
موعوعات مؤثر بر روند تحصيلي دانشجو توج ويژه خواهد داشت؛
 -۲استاد مشاور دانشجويان شاهد ،از سوي معاون ت آموزش ي دانش گاه ب عن وان
استاد راهنماي آنان نيز شناخت شده و کلي عمليات ثب ت ن ام ،اخ ذ و ح ذف واح د
اعطراري ،حذف ترم ،تغيير رشت و انتقال دانشجو بايد ب تأييد استاد مشاور برسد؛
 -۳استاد مشاور مسؤوليت اجرايي در رفع موانع تحصيلي مانند مسايل رفاهي،
علمي ،عاطفي ،فرهنگي و  ...ندارد ،بلک با پيشبيني صحيح وععيت دانشجو و ب ا
ارجاع ب مواع مشکالت ب مراجع ذيربط پيشبيني شده در طر  ،نقش خويش را
در رفع موانع ايفا ميکند.
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ويژگيهاي استاد مشاور
 -۱حتيالمقدور عضو هيأت علمي تماموات و ه رشت و ه س ن ب ا رش ت
دانشجو باشد؛
تبصره -دبيران ستادهايي ک ب عن وان اس تاد مش اور فعالي ت م ينماين د از
مزاياي اساتيد مشاور در جاي خود بهرهمند خواهند شد.
 -۲عالا مند ،دلسوز و متعهد ب ارزشهاي انق الب اس المي و ش هدا باش د و
وات کافي جهت حل مشکالت دانشجويان اختصاص دهد؛
 -۳توانايي براراري ارتباطات صميمان با دانشجو را داشت باشد؛
 -۴انتخاب اساتيد مشاور حتياالمکان از اساتيد دروس دانشجو در ترم مربوط باشد.
نحوه انتخاب استاد مشاور
استاد مشاور ب پيشنهاد دبير ستاد ش اهد و ايث ارگر ب ا نظ ر و موافق ت کلي
اعضاي ستاد و با رعايت شرايط ذيل توسط رييس دانشگاه و ب مدت  ۲ن ي س ال
تحصيلي منصوب ميشود:
 -۱دارا بودن ويژگيهاي استاد مشاور مندرج در بند فوق؛
تبصره -اولويت انتخاب با اساتيد داراي ايثارگري باشد.
 -۲حتي المقدور اساتيد مشاور از بين اساتيد راهنمايي ک داراي ويژگ يه اي
ذکر شده ميباشند ،انتخاب شوند و در اين خصوص هماهنگي بين ستاد و آموزش
انجام شود؛
 -۳هماهنگي با گروههاي آموزشي دانشکده مربوط و حتيالمقدور دانشجويان
شاهد و ايثارگر؛
 -۴ب ازاي هر  ۵الي  ۱۵نفر دانشجو يک استاد مشاور.
تبصره  -5در صورت عرورت با مجوز ستاد شاهد و ايثارگر دانش گاه ح داکثر
دانشجويان ب  ۲۲نفر افزايش مييابد.
تبصره  -2ميزان حقالزحم اساتيد مشاور ،با توج ب تعداد دانشجويان تحت
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پوشش معادل  ۱-۳در صورت حداکثر  ۲۲دانشجو  ۱-۴واحد نظري ح قالزحم
در هر ني سال تعيين ميگردد.
تبصره  -7استاد مشاور ميبايست ب ازاي هر واحد درسي  ۱ساعت در هفت
جهت مشاوره تعيين و ب دانشجويان تحت پوشش و ستاد اعالم نمايد.
تبصره  -4انتصاب مجدد استاد مشاور در صورت کس ب ب يش از  %0۲امتي از در
ارزيابي عملکرد ايشان براساس شاخصها و مالکهاي معين بالمانع خواهد بود.
تبصره  -1امتياز اساتيد مشاور در ارتقاي رتب  ۱/۵برابر امتياز اساتيد راهنما
در نظر گرفت ميشود .عمناً امتي از ارتق اي اس اتيد مش اور نمون دانش گاهي و
کشوري ،ب ترتيب  ۲و  ۲/۵برابر امتياز اساتيد راهنما در نظر گرفت شود.
شرح وظايف استاد مشاور
استاد مشاور ب عنوان يک حامي ،همراه و راهنماي دانش جويان ش اهد ،ع من
ايجاد يک رابط نزديک عاطفي ميبايست نسبت ب ايجاد روحي نشاط و ش ادابي
انگيزه تحصيلي ،اميد ب آينده ،افزايش اعتماد ب نف س و خودب اوري دانش جو از
طريق انجام وظايف زير ،نقش حمايتي خ ود را ب بهت رين نح و ايف ا و از ايج اد
وابستگي کاذب خودداري نمايد:
 -۱اشراف ب کلي ب آييننام ها و دستورالعملهاي آموزشي ،رفاهي ،مش اوره
و  ....دانشجويان شاهد و ايثارگر؛
 -۲آگ اهي از وع عيت تحص يلي ،روانش ناختي (در ص ورت م وارد خ اص) و
خانوادگي دانشجو ابل از ورود ب دانشگاه و پس از آن از طريق پرونده تحص يلي،
با رعايت محرمان بودن اطالعات مربوط ب دانشجو؛
 -۳توج خاص ب دانشجو در بدو ورود ب دانش گاه و توجي وي نس بت ب
ويژگيهاي محيط تحصيلي از طريق جلس معارف و عناي ت خ اص ب س ابق
تحصيلي او در انتخاب واحد؛
 -۴آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و ا وانين آموزش ي و راهنم ايي ايش ان
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درخصوص انتخاب واحد ،حذف و اع اف دروس و  ...از طري ق م ذاکره ب ا آن ان و
تأييد آن ب عنوان استاد راهنما؛
 ۵راهنمايي دانشجويان در زمين روشهاي صحيح مطالع ؛ -۶شناسايي دانشجويان مستعد و داراي بني علمي مناسب جهت تشويق آنان
و سوق دادن ب سمت تحصيالت تکميلي و انجام فعاليتهاي پژوهشي؛
تبصره -طر هاي پژوهشي ک ب تأييد ستاد و استاد مشاور رس يده باش د از
پشتيباني مالي ستاد شاهد و ايثارگر برخودار خواهند گرديد.
 -0مشاوره و انتقال اطالع ات و تجربي ات ب دانش جو جه ت اتخ اذ تص مي
مناسب و تقويت روحي خود تصميمي؛
 -8هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي ،مشروطي
و اخراجي دانشجويان در ااراوب اوانين آموزشي دانشگاه؛
 -9اراي ب موا ع پيش نهاد تغيي ر گ رايش ،رش ت  ،مح ل تحص يل ،مرخص ي
تحصيلي و برگزاري کالس تقويتي براي رفع مشکل تحصيلي دانشجو با هماهنگي
ايشان و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه؛
 -۱۲عالوه بر جلسات معمول با دانش جو اب ل از امتحان ات ن ي ت رم (جه ت
راهنمايي و برنام ريزي آموزشي) و پس از اعالم نتايج و پايان ترم (جهت ارزيابي)
با دانشجويان مالاات داشت باشند و نتايج را ب ستاد گزارش نمايند؛
 -۱۱بررسي مستمر وععيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش در هر نميسال
تحصيلي و ارسال ب مواع گزارشات ب ستاد ب ويژه درخصوص دانشجوياني ک در
معرض خطر مي باشند و اراي راهکارهاي الزم جهت جلوگيري از مشروطي و افت
تحصيلي ب صورت کتبي ب ستاد شاهد و ايثارگر در هر ني سال تحصيلي؛
 -۱۲شناسايي مسايل و مشکالت غيرآموزشي (عوامل ااتصادي ،عاطفي ،رواني،
اجتماعي و فرهنگي) مؤثر بر سير تحصيلي دانشجو و اراي گزارش و پيش نهاد ب
شوراي اساتيد مشاور و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه؛
 -۱۳هماهنگي با ستاد شاهد و ايثارگر ب منظ ور معرف ي دانش جو ب مراک ز
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مشاور و روانشناسي بنياد شهيد انقالب اسالمي در صورت نياز؛
 -۱۴شرکت در شوراي اساتيد مشاور دانشکده؛
 -۱۵شرکت در گردهمايي و کارگاههاي توجيهي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه؛
 -۱۶اعالم نظر و اراي پيشنهادات سازنده و مبتني بر تجارب در تغيير روشها ،اوانين
و دستورالعملها ب شوراي اساتيد مشاور دانشکده و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه؛
 -۱0دانشجوياني ک در ترم گذشت داراي مشروطي بودهاند براي  ۲ترم آتي ،بع د
از موفقيت در  ۲ترم با تشخيص استاد مشاور و ستاد ميتوانند از طر خارج گردند.
 -۱8دانشجوياني ک در معرض خطر کسر سنوات تحصيلي ميباشند؛
 -۱9کلي دانشجوياني ک بنا ب نظر مرکز مشاوره دانشگاه دانشکده ميبايست
استا مشاور داشت باشند؛
 -۲۲پذيرش ساير دانشجويان شاهد و ايثارگر بنا ب ش رايط خ اص فرهنگ ي،
روانشناختي ،آموزشي و  ....بنا ب نظر و تشخيص دبير ستاد شاهد و ايث ارگر و ب ا
ذکر علت ميباشد؛
 -۲۱دانشجويان انتقالي در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان
جديدالورود از خدمات استاد مشاور بهرهمند خواهند شد.
شرايط و وظايف دفاتر ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه
 -۱اطالعرساني درخصوص وظايف و اختيارات استاد مشاور و اوانين ،امکان ات
تسهيالت ويژه تحصيلي ب دانشجويان شاهد از طريق برگ زاري جلس ات معارف ،
گردهمايي ،اردوهاي دانشجويي و بروشور؛
 -۲تشکيل پرونده تحصيلي شامل سوابق ابل از دانشگاه ،کارنام دانش گاهي،
س اير اطالع ات آموزش ي و اطالع ات شخص يتي ،خ انوادگي ،روح ي و ع اطفي
دانشجويان شاهد با همکاري بنياد شهيد استان؛
 -۳عقد ارار داد با اساتيد مشاور و ارس ال رونوش ت حک ب هم راه اس امي
دانشجويان تحت پوشش ب معاونت آموزشي و دانشجويي و بنياد شهيد استان؛
 -۴اراي آييننام ها و اطالعات دانشجويان شاهد ب استاد مشاور؛
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 -۵معرفي دانشجوي شاهد ب مراکز مش اوره و روانشناس ي دانش گاه و بني اد
شهيد استان جهت مشاوره ودرمان تخصصي بنا ب توصي استاد مشاور؛
 -۶فراه آوردن زمين مناسب جه ت تب ادل اطالع ات حرف اي ب ين مراک ز
مشاوره و روانشناسي بنياد شهيد و دانشگاه؛
 -0تهي گزارش عملکرد طر  ،آمار و اطالع ات دانش جويان ش اهد و ايث ارگر
تحت پوشش براساس فرمتهاي مربوط (۱و )۲در پايان هر نميس ال تحص يلي و
اراي آن ب ادارهکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت و بني اد ش هيد و ام ور
ايثارگران استان؛
 -8در اختيار اراردادن مکان مناسب با امکانات الزم جه ت اس اتيد مش اور در
صورت امکان؛
 -9ارسال خالص گزارش وععيت دانشجويان شاهد در پايان هر ن ي س ال ب
بنياد شهيد استان؛
 -۱۲پي گيري گزارشات واصل درخصوص مسايل معيش تي ،ع اطفي ،روح ي،
اجتماعي و فرهنگي دانشجويان و در صورت نياز ارجاع ب بنياد شهيد استان؛
 -۱۱برگزاري کارگاهه اي آموزش ي و ت وجيهي درخص وص اص ول مش اوره و
آييننام ها و روش مطالع ويژه اساتيد مشاور دانشجويان و ساير عوامل مرتبط ب ا
طر استاد مشاور؛
 -۱۲آشنايي با سياستهاي کالن و ظرفي ته اي موج ود خ دمات فرهنگ ي،
رفاهي و معيشتي در بنياد شهيد انقالب اسالمي؛
 -۱۳اراي گزارش عملکرد براساس فرمهاي مربوط در پايان هر ني سال تحصيلي.
شوراي اساتيد مشاور
شوراي اساتيد مشاور دانشکده
اعضا :رياست دانشکده -معاونين آموزشي و دانشجويي دانش کده -دبي ر س تاد
شاهد و ايثارگر در دانشگاه.
دبير شورا :دبير ستاد شاهد و ايثارگر و يا يکي از اساتيد مشاور دانشکده با نظر
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دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.
شرح وظايف شوراي اساتيد مشاور دانشکده
بررسي گزارشهاي واصل و تالش براي حل مشکالت آموزشي دانش جويان در
سطح دانشکده؛
بررسي تکميل پيشنهادهاي واصل و ارجاع ب ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.
تبصره -در صورت لزوم ب تغيير وععيت آموزشي دانشجو اع از تغيير رشت
تغيير محل تحصيل ،ادام تحصيل در مقطع پايينتر و  ....دانشجو را ب معاون ت
آموزشي و دانشگاه معرفي نمايند.
تقويم تشکيل جلسات :جلسات شورا ح داال ه ر دو م اه ي کب ار تش کيل
ميشود.
شوراي اساتيد مشاور دانشگاه
ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه درهر ني سال تحصيلي ،يکي از جلسات خ ود را
با حضور نمانيدگان شوراي اساتيد مشاور و دانشکدهها ،جهت بررسي پيش نهادات
واصل و عملکرد طر استاد مشاور و  ...تشکيل ميدهد.
تبصره -مصوبات شوراي اساتيد مشاور دانشکده و دانشگاه ب امض اي ري يس
شورا بوده و اين مصوبات جهت کلي معاونتهاي آموزشي و دانشجويي دانشکدهها
و دانشگاه الزماالجرا ميباشد.
شرايط دانشجوياني ک تحت پوشش طر استاد مشاور ارار ميگيرند:
 -۱کلي دانشجويان جديدالورود براي  ۳ترم اول (بعد از موفقيت در ترم سوم)
با تشخيص استاد مشاور و ستاد ميتواند از طر خارج گردند؛
 -۲کلي دانش جوياني ک در ت رم ارف ااي ا رار م يگيرن د ت ا پاي ان مرحل
فيزيوپاتولوژي براي دانشجويان رشت پزشکي؛
 -۳دانشجوياني ک حداال داراي  ۱بار مردودي در آزم ون ج امع عل وم پاي
باشند تا زمان موفقيت در آزمون؛
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 -۴برگ زاري هم ايش س االن اس اتيد مش اور دانش جويان ش اهد دانش گاه و
مسؤولين ذيربط با همکاري بنياد شهيد استان؛
 -۵اراي گزارش عملکرد و پيشنهادات اصالحي در مورد طر استاد مشاور ب
ستاد شاهد و ايثارگر و ادارهکل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع؛
 -۶نظارت بر عملکرد عوامل اجرايي مرتبط ب ا ط ر اس تاد مش اور و ارزي ابي
پيشرفت طر و رفع اجراي طر ؛
 -0اراي اطالعات درخواستي درخصوص دانشجويان شاهد ب مراک ز مش اوره
بنياد شهيد استان؛
 -8پيشبيني و پيگيري تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي طر ؛
 -9برگزاري کالسهاي تقويتي براي دانشجويان شاهد براساس پيشنهاد استاد
مشاور؛
تبصره -جهت پي گيري نظرات و پيشنهادات اس تاد مش اور ب راي ب ر ط رف
کردن مشکالت آموزشي و غيرآموزشي دانشجويان ش اهد ،کارشناس اني در س تاد
شاهد و ايثارگر دانشگاه ب خدمت گرفت ميشوند .تعداد و ساعات همک اري آن ان
را آييننام اجرايي طر مشخص خواهد کرد.
 -۱۲ب منظور اجراي طر استاد مشاور و دات در رسيدگي ب امور دانشجويان
تحت مشاوره ،افرادي تحت عنوان رابط استاد مشاور با نظر ستاد ش اهد و ايث ارگر
دانشگاه در ستاد شاهد و ايثارگر و دانشکدههاي تابع بنا ب نوع و تيپ دانشگاهه ا
انتخاب و ايفاي نقش نمايند.
شرح وظايف ادارات آموزش دانشکدهها و دانشگاهها
 -۱در اختيار اراردادن اطالعات و آييننام هاي آموزشي مورد نياز ستاد شاهد
و ايثارگر و اساتيد مشاور؛
 -۲شرکت در جلسات شوراي اساتيد مشاور؛
 -۳اخذ ليست دانشجويان تحت پوشش هر يک از اساتيد مشاور شاهد از ستاد
و معرفي دانشجو ب استاد مشاور مربوط و اخذ برگ انتخ اب واح د دانش جو ب ا
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امضاي استاد مشاور.
شرح وظايف ادارهکل بنياد شهيد استان
تشکيل جلسات هماهنگي با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در ابتداي هر س ال
تحصيلي جهت اجراي مطلوب طر و همکاري الزم:
 -۱اطالعرساني درخصوص امکانات ،ظرفي ته ا و سياس ته اي ک الن بني اد
شهيد ب ستاد شاهد و ايثارگران و اساتيد مشاور؛
 -۲ارسال ب مواع پرونده آموزشي و فرهنگي کلي دانشجويان ش اهد پذيرفت
شده ب ستاد شاهد و ايثارگر؛
 -۳انجام مددکاري اجتماعي در زمين حل مشکالت دانشجويان شاهد معرفي
شده از طرف ستاد شاهد و ايثارگر؛
 -۴تشکيل و تدارک جلسات مشاوره خانوادگي با اعضاي خ انواده دانش جو ب ا
هماهنگي استاد مشاور مربوط ؛
 -۵تشکيل اردو و گردهمايي جه ت تب ادل نظ ر و تج ارب اس اتيد مش اور و
کارشناسان مشاوره بنياد شهيد و دانشگاه؛
 -۶تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي طر و سه تعيين ش ده بني اد و تنظ ي
موافقتنام با دانش گاه و تعي ين تق وي اعتب ارات و نح وه تب ادل اس ناد م الي و
اطالعات دانشجويي مربوط ب طر ؛
 -0اخذ اطالعات مورد نياز در زمين اجراي طر در هر ني س ال تحص يلي از
ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه در فرمهاي مربوط .
شرح وظايف ادارهکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت
 -۱بررسي و برنام ريزي اصولي و زيربنايي جهت اراي خدمات بهين براس اس
گزارشها و پيشنهادهاي اصالحي واصل از ستادهاي شاهد و ايثار؛
 -۲نظارت بر اجراي طر استاد مشاور و ارزيابي و اراي گ زارش ب ادارهک ل
آموزشعالي بنياد شهيد؛
 -۳برآورد هزين ساليان اجراي طر و اراي ب ادارهکل آموزشعالي بنياد شهيد؛
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 -۴برگزاري گردهمايي ساليان اساتيد مشاور و ساير عوامل اجراي ي ط ر  ،ب ا
همکاري ادارهکل آموزشعالي بنياد شهيد؛
 -۵تشويق ستادهاي شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور نمون براساس نتايج ف رم
ارزشيابي با هماهنگي ادارهکل آموزشعالي بنياد شهيد؛
 -۶دعوت از اساتيد مشاور نمون در گردهمايي ساليان دبيران ستادهاي شاهد
و ايثارگر دانشگاهها؛
شرح وظايف ادارهکل آموزشعالي
تهي دستورالعمل اجرايي طر و ابالغ ب بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها
براي هر سال تحصيلي ،پس از هماهنگي و تبادل نظر ادارهک ل ام ور دانش جويان
شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي:
 -۱اخذ آمار و اطالعات و گزارش عملک رد ط ر از بني اد ش هيد اس تانه ا و
بررسي آنها جهت اتخاذ تصميمات جديد و اعمال تغيي رات در دس تورالعمله اي
اجرايي آن؛
 -۲تأمين و توزيع اعتبارات اجراي طر بين ادارات کل بنياد شهيد استانها؛
 -۳نظارت بر تخصيص ب مواع از سوي بنياد شهيد استانها ب ستادهاي شاهد
و ايثارگر دانشگاهه ا پ س از اراي عملک رد از س وي ادارات بني اد ش هيد و ام ور
ايثارگران استانها؛
 -۴اطالعرساني درخصوص امکانات ،ظرفي ته ا و سياس ته اي ک الن بني اد
شهيد ب ادارات شاهد و ايثارگر وزارتين؛
 -۵شرکت در گردهمايي ساليان و کارگاههاي اساتيد مش اور و همک اري الزم
در برگزاري اينگون گردهماييها.
شوراي طر و برنام شاهد

