
 بسمه تعالی

 آئین نامه استاد راهنما

:عنوان قانون  : متن قانون 

از آيین نامه ) مقدمه

 (ها
شورايعالی برنامه ريزي علوم پزشكی وزارت  32/23/2233مصوب بیست و پنجمین جلسه مورخ 

متبوع براي كلیه دانشجويان مقاطع كاردانی، كارشناسی پیوسته، ناپیوسته و دكتراي عمومی، 

 .الزم االجرا است 2232دندانپزشكی و داروسازي صرفنظر از سال ورود به دانشگاه از مهر ماه 

 مقدمه

استاد راهنماي يكی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكی است كه به پیشنهاد 

يان معاونت آموزشی دانشكده و حكم رئیس دانشكده، مسئولیت هدايت تحصیلی و راهنمايی دانشجو

 . در مقاطع تحصیلی مختلف را در زمینه مشكالت آموزشی، پژوهشی و فردي برعهده میگیرد

از آيین نامه ) 2ماده 

 (ها
شوند كه قبل از شروع كار، ( يا استاد راهنماي جانشین )اعضاي هیأت علمی می توانند استاد راهنما 

آئین نامه . )در دوره هاي آموزشی كه به اين منظور توسط دانشگاهها برگزار می شود شركت نمايند

رمان و اجرايی اين دوره هاي آموزشی توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، د

 .( آموزش پزشكی تعیین می گردد

از آيین نامه ) 3ماده 

 (ها
اساتید راهنما ترجیحًا از میان اعضاء هیأت علمی عالقه مند به امور آموزشی و متقاضی پذيرش 

مسئولیت راهنمايی دانشجويان با حداقل سه سال سابقه فعالیت آموزشی، به پیشنهادمعاونت آموزشی 

 . انشكده انتخاب می شونددانشكده و حكم رئیس د

از آيین نامه ) 2ماده 

 (ها
حتی االمكان انتخاب اساتید راهنما با توجه به جنسیت دانشجويان صورت گیرد و در طول تحصیل 

در رشته پزشكی و دندانپزشكی پس از مقطع علوم پايه، : تبصره . دانشجو استاد راهنما ثابت بماند

  .استاد راهنماي جديد انتخاب میشود

از آيین نامه ) 4ماده 

 (ها
دانشجويان انتقالی در طول تحصیل در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان هم طراز خود از خدمات 

 . استاد راهنما برخوردار خواهند شد

از آيین نامه ) 5ماده 

 (ها
استاد راهنماي جانشین به پیشنهاد استاد راهنما و تائید رئیس دانشكده، در زمان حضور نداشتن استاد 

در صورتی كه عدم حضور استاد . با همان مسئولیتها، انتخاب می شود( ماه 6حداكثر به مدت )راهنما 

 . راهنما خواهد شدماه ادامه داشته باشد، استاد راهنماي جانشین جايگزين استاد  6راهنما بیش از 

از آيین نامه ) 6ماده 

 (ها
رؤسا و معاونین دانشگاهها و دانشكده ها و رؤساي مراكز آموزشی درمانی با توجه به گستردگی 

 . شرح وظائف خود نمیتوانند استاد راهنما شوند



از آيین نامه ) 7ماده 

 (ها
 . حتی االمكان دانشجويان خارجی تحت نظر يك استاد راهنما باشند

از آيین نامه ) 3ماده 

 (ها
استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورتی كه تمامی مفاد اين آئین نامه را انجام دهد، به 

 . عنوان استاد راهنما نیز شناخته میشود

از آيین نامه ) 9ماده 

 (ها
 :اساتید راهنما موظف به انجام وظائف زير میباشند

 .وضعی ت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیري آن در آيندهارزيابی مداوم و شناخت  -2

 .شناخت نسبت به استعدادها و توانايی هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايی منطقی آنها -3

آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجويی و انضباطی در مقطع  -2

 .مربوطه

م به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازي وي براي ارائه راهنمايی هاي الز -4

 .پذيرش مسئولیت شغلی در آينده

 .هدايت و برنامه ريزي درسی -5

تأيید كلیه فرمهاي انتخاب واحد، گواهی پزشكی، میهمانی، انتقال، جابجائی، حذف و اضافه و  -6

 .حذف اضطراري واحدهاي درسی

ی زمینه هاي احتمالی افت تحصیلی و كمك به دانشجو در جهت پیشرفت بررسی و ريشه ياب -7

 .تحصیلی و جبران كاستیها

توجه به استرسهاي محیطی، خانوادگی و تحصیلی و در صورت نیاز ارجاع به مراكز مشاوره  -3

 .جهت پیشگیري از بروز مشكالت جدي

 .نگی به شوراي تشويق دانشكدهمعرفی دانشجويان موفق در زمینه هاي آموزشی، پژوهشی و فره -9

معرفی دانشجويان از طريق معاون آموزشی دانشكده به واحدهاي مختلف دانشگاه و از جمله  - 21

مركز مشاوره و راهنمايی تحصیلی دانشگاه در مواردي كه نیاز به همكاري، راهنمايی و مشاوره 

 .تخصصی داشته باشد

 .كالت وي و مشاوره با آنان درصورت لزوماطالع به خانواده دانشجو در زمینه مش - 22

مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكالت دانشجويان به منظور يافتن  - 23

مناسبترين شیوه كمك به دانشجويان و استفاده مستمر از شیوه ها و ابزارهاي توانايی هاي خود براي 

 .انجام صحیح وظائف محوله

 .نشجويان به مدير گروه مربوطهاعالم مشكالت دا - 22

برنامه آن براساس . )دانشجو در هفته  5ساعت به ازاي هر  2حضور مفید به مدت حداقل  - 24

ساعات كالس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگی مسئول اساتید راهنما و مدير گروه مربوطه تهیه 

نیم سال مشخص گردد به نحوي كه ساعات و محل مالقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر . می شود

 .(حتی االمكان با برنامه هاي ديگر، دانشجويان تداخل نداشته باشد

حضور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس از آن و همچنین در روزهاي  - 25

 .حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسی



براساس فرمهاي تكمیل شده مشخصات فردي  بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجويان - 26

و تحصیلی آنان و برآورد حدودي از وضعیت عاطفی و تربیتی دانشجو و ثبت كلیه اطالعات بدست 

آمده به صورت محرمانه در پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو در محل دانشكده ايجاد شده 

 .است

تحصیلی و ارائه به مسئول اساتید راهنماي دانشكده تهیه گزارش عملكرد در پايان هر نیمسال  - 27

 .براي جمع بندي و ارسال به معاونت آموزشی دانشكده

 .شركت در جلسات اساتید راهنماي دانشكده - 23

 .تسلط به قوانین و مقررات آموزشی و آگاهی كامل از وظائف و اختیارات - 29

  .رعايت محرمانه بودن اطالعات مربوط به دانشجو - 31

از آيین ) 21ماده 

 (نامه ها
 :براي اساتید راهنما در ازاي خدمات راهنمايی دانشجويان، امتیازات زير در نظر گرفته خواهد شد

واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی در وظايف آموزشی وي  3/1به ازاي هر دانشجو معادل  -2

 .منظور خواهد شد

آئین نامه ارتقاي  2امتیاز جهت ارتقاء از ماد ه  3دانشجو در هر سال تحصیلی،  21به ازاي هر  -3

 .اعضاي هیأت علمی منظور خواهد شد

يا استاد راهنماي جانشین در غیاب استاد )تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد راهنما : 2تبصره 

در هر نیمسال تحصیلی خواهد بود كه ( واحد درسی  2معادل )دانشجو  25حداكثر ( راهنما 

 .از میان وروديهاي يك سال تحصیلی برگزيده میشوند ترجیحًا

 .نفر افزايش يابد 31در شرايط خاص، دانشكده می تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر  -3تبصره 

واحدهاي مذكور اضافه بر واحد موظف آموزشی هر عضو هیأت علمی بوده و به صورت  -2تبصره 

 .حق التدريس پرداخت خواهد شد

متیازات داده شده به اساتید راهنما براساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با تأيید ا -4تبصره 

معاون آموزشی دانشكده جهت لحاظ در سابقه آموزشی آنان به معاونت آموزشی دانشگاه منعكس 

 .خواهد شد

از  را اجرا نكند، به همان میزان 21چنانچه استاد راهنما بخشی از وظايف مندرج در ماده -5تبصره 

در صورتی كه استاد راهنما به تشخیص مسئول اساتیدراهنما در . امتیازات وي كسر خواهد شد

اجراي وظايف محوله قصور بارز داشته باشد، با نظر و حكم رئیس دانشكده از اين مسئولیت خلع 

 . خواهد شد

از آيین ) 22ماده 

 (نامه ها
رياست دانشكده منصوب و زير نظر معاون مسئول اساتید راهنماي هر دانشكده طی حكمی از طرف 

 .آموزشی دانشكده فعالیت میكند

مسئول اساتید راهنما در قبال نظارت بر نحوه فعالیت هاي اساتید راهنما، از امتیازي معادل  -2تبصره 

 .واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برخوردار میشود 2

 . ی دانشكده بدون حق رأي شركت میكندمسئول اساتید راهنما در جلسات شوراي آموزش -3تبصره 

تقسیم دانشجويان بین اساتید راهنما توسط معاون آموزشی و مسئول اساتید راهنماي دانشكده از آيین ) 23ماده 



 . حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی انجام می شود (نامه ها

از آيین ) 22ماده 

 (نامه ها
قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی، برنامه حضور اساتید راهنما با توجه به برنامه كالسی دانشجويان 

استاد راهنما . تحت پوشش هر استاد، تنظیم شده و به مسئول اساتید راهنماي دانشكده تحويل میگردد

 موظف است به جز ايام تعطیالت يا مرخصی، در بقیه طول سال جهت پاسخگويی به مشكالت

 . دانشجويان مربوطه در ساعات مشاوره در اتاق خود يا محل مشخص شده حضور داشته باشد

از آيین ) 24ماده 

 (نامه ها
مسئول اساتید راهنماي دانشكده پس از اخذ برنامه اساتید راهنماي كلیه گروههاي تحت پوشش طی 

. جويان دانشكده می رسانداطالعیه اي با همكاري آموزش دانشكده، اين برنامه را به اطالع دانش

 . نظارت بر اجراي اين برنامه بر عهده مسئول اساتید راهنماي دانشكده میباشد

از آيین ) 25ماده 

 (نامه ها
 :توسط اساتید راهنما براي دانشجويان پرونده اي تشكیل می شود كه بايد حاوي اطالعات ذيل باشد

تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي دانشجو پرسشنامه اي كه شامل اطالعات فردي، : الف 

در روز ثبت نام اولیه توسط دانشجو تكمیل شده و به استاد ( فرم الف و ب )اين پرسشنامه . باشد 

 .راهنما تحويل داده می شود

اين . فرم وضعیت تحصیلی دانشجو كه شامل خالصه اطالعات هر نیمسال تحصیلی وي میباشد: ب

 .موزشی دانشكده تكمیل میگرددفرم توسط معاونت آ

تصاوير كارنامه هاي پايان هر نیمسال تحصیلی دانشجو كه توسط آموزش دانشكده در اختیار : ج

 .استاد راهنما گذاشته میشود

فرم گزارش مربوط به ثبت مراجعات دانشجو به استاد راهنما و مشاوره ها و راهنمايیهاي انجام : د

 .شده از سوي استاد راهنما

نسخه گزارش ويژگی هاي عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو به مركز مشاوره دانشگاه به همراه  :هـ

 . نتايج معاينات، اقدامات درمانی و مشاوره هاي انجام شده

از آيین ) 26ماده 

 (نامه ها
 اساتید راهنما بايستی در پايان هر نیمسال تحصیلی فرم گزارش عملكرد را تكمیل نمايند، گزار شهاي

عملكرد اساتید راهنماي هر دانشكده توسط مسئول اساتید راهنما، جمع بندي و به معاونت آموزشی 

 . دانشكده ارسال می گردد

از آيین ) 27ماده 

 (نامه ها
ارزيابی اساتید راهنما تو سط دانشجويان انجام و نتايج آن از طريق مسئول اساتید راهنما به معاون 

 . الزم است، اساتید راهنماي موفق توسط دانشكده تشويق شوند. آموزشی دانشكده ارائه می شود

از آيین ) 23ماده 

 (نامه ها
معاون آموزشی دانشكده تشكیل میشود،  اساتید راهنما بايستی در جلسات هماهنگی ماهانه كه توسط

 . شركت كنند

از آيین ) 29ماده 

 (نامه ها
ادارات آموزش دانشكده ها الزم است بطور مداوم گزارش وضعیت درسی شامل انتخاب واحد، 

كارنامه و احكام تشويقی و يا احكام كمیته انضباطی دانشجويان را به صورت محرمانه در اختیار 

درصورت لزوم پرونده تحصیلی دانشجو با هماهنگی معاون آموزشی . ار دهند اساتید راهنما قر

 . دانشكده میتواند توسط استاد راهنما بررسی شود



از آيین ) 31ماده 

 (نامه ها
معاونتهاي آموزشی، پژوهشی و دانشجويی موظف هستند كه تصوير كلیه آئین نامه ها و مقررات 

ع كلیه اساتید راهنما براي مسئول اساتید راهنما ارسال آموزشی، پژوهشی و رفاهی را جهت اطال

 . كنند

از آيین ) 32ماده 

 (نامه ها
حضور استاد راهنماي دانشجو در جلسات دانشگاه يا دانشكده كه در مورد دانشجوي تحت پوشش 

 وي تصمیم گیري آموزشی، رفاهی يا انضباطی صورت می گیرد به صورت مشورتی الزامی است 

از آيین ) 33ماده 

 (نامه ها
اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز در سطح ستادي نسبت به تهیه و ارائه 

راهكارهاي مناسب و متون آموزشی و مطالعاتی براي مراكز مشاوره و راهنمايی تحصیلی دانشگاهها 

 . اقدام خواهد نمود

از آيین ) 32ماده 

 (نامه ها
رياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكی الزم است حمايتهاي الزم اداري و مالی را براي تحقق 

 . وظايف اساتید راهنما به عمل آورد

از آيین ) 34ماده 

 (نامه ها
تبصره در بیست و پنجمین شوراي عالی برنامه ريزي علوم پزشكی  3ماده و  34اين آئین نامه در 

ديد و از تاريخ تصويب كلیه آئین نامه هاي مغاير با آن ملغی می تصويب گر 32/23/2233مورخ 

 .باشد

 پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو

 ..........دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه

 :رشته تحصیلی                               :دانشكده 

 :سال ورود                       :مقطع تحصیلی

تاريخ                    :شماره شناسنامه                  :نام خانوادگی                   :نام 

 :تولد

 :تعداد فرزندان                   :وضعیت تاهل                    :جنس 

 :آدرس و محل سكونت خانواده 

 :وم متوسطهمعدل سال س                      :رشته تحصیلی دوران متوسطه 

 :معدل دوره پیش دانشگاهی                     :سال پايان دوره پیش دانشگاهی 

نوع                    :گروه آزمايشی آزمون سراسري                   :سال و محل اخذ ديپلم 

 :سهمیه قبول شده 

 :نوع مدرك، سال و دانشگاه محل اخذ مدرك كاردانی و يا كارشناسی 

 :سابقه انصراف يا تغییر رشته 

 

 :نمرات دروس عمومی آزمون سراسري 

 نام درس

 نمره



 

 :نمرات دروس اختصاصی آزمون سراسري 

 نام درس

 نمره

 

 :مشخصات اعضاي خانواده 

 نسبت نام ونام خانوادگی متولد میزان تحصیالت شغل

 

 محرمانه ( فرم ب)

 پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو

 ......ده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانیدانشك/ دانشگاه 

 :شماره دانشجويی                       :نام خانوادگی                  :نام 

                    :مقطع تحصیلی                 :رشته تحصیلی                     :دانشكده

 :سال ورود

 :وضعیت سرپرست خانواده •

 :ي خانوادهوضعیت اقتصاد •

 :وضعیت سالمتی جسمی دانشجو در گذشته و حال •

 :وضعیت سالمتی روانی دانشجو در گذشته و حال •

 :نام بیماري در صورت وجود •

 :سابقه استفاده از خدمات مشاوره •

 :وضعیت نظام وظیفه •

 :فعالیتهاي اوقات فراغت •

 :بهترين تفريح و سرگرمی •

 :استعمال سیگار و مواد مخدر •

 :حوادث مهم زندگی •

 :مشاغل در طی زندگی •

 :وضعیت اقتصادي دانشجو •

 : روابط مابین اعضاي خانواده •

 پرسشنامه اطالعات تحصیلی دانشجو

 .............دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی/دانشگاه 

             :سال ورود                  :رشته تحصیلی                   :نام و نام خانوادگی 

 :مقطع تحصیلی

 

وضعیت -معدل نیمسال-تعدادواحدمردودي-تعدادواحدگرفته شده-نیمسال تحصیلی-سال تحصیلی



آئین نامه 

استاد 

 راهنما

  

 

 (مشروط ،مرخصی تحصیلی،ارفاقی)نیمسال

 

 

 فرم گزارش مشاوره                                         

 :تاريخ مراجعه 

 :رشته تحصیلی                              :نام و نام خانوادگی دانشجو 

 :مقطع تحصیلی                                                  :سال ورود

 : محور كلی مشاوره -

 : ارزيابی استاد راهنما از عالئق شغلی و هدفهاي تحصیلی دانشجو -

 :توصیه ها و ارزيابی استاد راهنما -

 :استعداد و ويژگی هاي شخصیتی دانشجوارزيابی استاد راهنما از  -

 :خالصه راهنمائی هاي ارائه شده -

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 امضاء

  


