آنچه بايد در رابطه با برنامه استاد مشاور بدانيد.
برنامه استاد مشاور
هقذهِ :
اص آًجبئيكِ ًظبم آهَصش ( تذسيس ٍ هغبلعِ ) دس داًطگبُ ثسيبس هتفبٍت اص دثيشستبى هيجبضذ ٍ
فضب ،فضبي داًطجَيي است ًِ داًص آهَصي ،هذت صهبًي عَل هي كطذ تب داًطجَي جذيذ الَسٍد
ثب ضشايظ جذيذ( دٍسي اص خبًَادُ – هحيظ تبصُ – صًذگي دس خَاثگبُ ّ -ن دٍسُ اي ّبي جذيذ ثب
آداة ٍ فشٌّگْبيي ثِ گستشٓ ضْشّبي ايشاى) آضٌب ضَد .تجشثِ ًطبى دادُ چٌبًچِ فشدي آگبُ ،
دلسَص ٍ هجشة دس كٌبس داًطجَي جذيذالَسٍد قشاس گيشد ٍ ٍي سا ساٌّوبيي ًوبيذ هيتَاًذ ثِ صٍدي ثب
ضشايظ جذيذ سبصگبسي پيذا كشدُ ٍ صهيٌِ سضذ ٍ تعبلي ٍي سا فشاّن ًوبيذ  ،ثِ ايي هٌظَس ثب استفبدُ
اص اسبتيذ هجشص داًطگبُ ايي ثشًبهِ ثِ اجشا گزاضتِ ضذُ است كِ دس ريل ثب اّذاف ٍ ضشح ٍظبيف
داًطجَيبى آضٌب هيطَيذ.

اهداف برنامه
الف :استقبء ٍضعيت آهَصضي ،فشٌّگي ٍ اجتوبعي داًطجَيبى
ة :ضٌبسبيي صهيٌِّبي سضذ داًطجَيبى ٍ سعي دس تكويل آًْب
ج :كٌتشل ٍضعيت سٍحي  ،سٍاًي داًطجَيبى دس ضشايظ سخت دٍساى تحصيل
دّ :ذايت داًطجَيبى دس صهيٌِّبي پژٍّطي ٍ علوي
ُّ :ذايت داًطجَيبى دس هطكالت هختلف اجتوبعي ٍ اقتصبدي ثِ ثْتشيي هسيش هوكي
ٍ :آهَصش قَاًيي آهَصضي ٍ ًحَُ اًتخبة ٍاحذّب ٍ ثخصّب

ص :آهَصش خذهبت قبثل اسائِ دس ستبدّبي ضبّذ ٍ ايثبسگش ،ثٌيبد ضْيذ ٍ اداسُ كل ٍ ...

دانشجويان مشمول برنامه استاد مشاور
الف :داًطجَيبى جذيذالَسٍد تب دٍسبل
ة :داًطجَيبى هوتبصي كِ دس هَاسد پژٍّطي ٍ علوي ًيبصهٌذ هطبٍسُ ّستٌذ.
ج :داًطجَيبى هوتبصي كِ دس هَاسد اقتصبدي ،اجتوبعي ٍ فشٌّگي احسبس ًيبص ثِ هطبٍسُ
هيكٌٌذ.
د :داًطجَيبًي كِ دٍ تشم يب ثيطتش سبثقِ هطشٍعي داسًذ ٍ ًيبص ثِ ثشًبهِسيضي خَة دسسي ٍ
يبدگيشي سٍضْبي هغبلعِ داسًذ.

شرح وظايف دانشجويان تحت پوشش برنامه استاد مشاور
الف :هشاجعِ هستوش ثِ اسبتيذ هطبٍس ،ثِ ايي صَست كِ اگش داًطجَ هطكل تحصيلي ًذاسد حذاقل
هبّي يك ثبس ٍ دس صَست داسا ثَدى هطكل تحصيلي حذاقل ّش دٍ ّفتِ يك ثبس.
ة :هطبٍسُ حيي اًتخبة ٍاحذ ،حزف ٍ اضبفِ.
ج :هطبٍسُ ٍ ثشًبهِسيضي تحصيلي دس آغبص ّش ًيوسبل تحصيلي ٍ پيگيشي حذاقل ّش دٍ ّفتِ يك
ثبس.
د :هطبٍسُ دس هطكالت هختلف اقتصبدي ،اجتوبعي ٍ فشٌّگي حبصلِ دس عَل تحصيل ٍ پيذا
كشدى ساّكبسّبي هٌبست.
ُ :ضشكت دس اسدٍّب ٍ ثشًبهِّبي تفشيحي كِ اسبتيذ هطبٍس پيطٌْبد هيدٌّذ.
ٍ :دس صَست ثْن سيختگي ٍضعيت سٍحي ،سٍاًي دس هيبى گزاضتي آى ثب استبد هحتشم ٍ دس صَست
لضٍم اسجبع ثِ هشكض هطبٍسُ ستبد.
ص :هطبٍسُ دس هَسد اهَس پژٍّطي ٍ علوي.
ح :هطبٍسُ دس هَسد اًتخبة هَضَع پبيبىًبهِّب

ط :هطبٍسُ دس اًتخبة ٍاحذّبي تشم تبثستبًي.
ي  :تكويل فشم اسصيبثي عولكشد استبد هطبٍس دس پبيبى ّش ًيوسبل ٍ تحَيل ثِ هسئَل دفتش ستبد
دس داًطكذُ

