فزایند انجام مشاوره بزای دانشجویان
آییي ًبهِ استبد هشبٍر در جْت ّذایت ّذفوٌذ ٍ ثزًبهِریشی شذُ کلیِ اهَر هزتجط ثب تحصیل داًشجَ ثِ ػٌَاى فزد پذیزفتِ شذُ در
سیستن آهَسشی داًشگبّی در ًظز گزفتِ هیشَد ٍ رػبیت هفبد ٍ اصَل آى ثب ّذف پیشگیزی ٍ یب اصالح هشکالت ثبلقَُ ٍ یب ثبلفؼل
هطزح شذُ ثِ ػٌَاى گبهی هَثز در رشذ ٍ شکَفبیی ّز چِ ثیشتز داًشجَ ثب تجییي اّذافٍ ،ظبیف ٍ سبختبر اجزایی در سهیٌِ ّبی
آهَسش ٍ تحصیل ،پژٍّشی ،فزدی ،اجتوبػی ،اخالقی ،رفبّی ٍ  ...هطزح شذُ است .ثذیي هٌظَر "فزایٌذ اًجبم هشبٍرُ ثزای
داًشجَیبى" ثِ شکل شوبتیک اس سهبى پذیزش تزسین شذُ است:
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وظایف استاد مشاور در قبال دانشجو
ثزگشاری جلسبت گزٍّی ٍ فزدی در طَل تزم ثزای داًشجَیبى جْت آشٌبیی ثب
قَاًیي ٍ هقزرات در دٍراى داًشجَیی ،اًتظبرات فزٌّگی ٍ اجتوبػی_ صٌفی ٍ
ٍیژگی ّبی شْز هحل تحصیل
ثزرسی رًٍذ ٍ تَالی اًتخبة ٍاحذ در ّز تزم ٍ در سهبى حذف ٍ اضبفِ
ثزرسی کبرًبهِ تحصیلی ٍ ٍاحذّبی اخذ ٍ گذراًذُ شذُ ٍ هبًذُ
راٌّوبیی ٍ ًظبرت هستوز ثز رًٍذ تحصیلی داًشجَیبى
شٌبسبیی ٍ ثزًبهِریشی داًشجَیبى دارای افت تحصیلی
شٌبسبیی داًشجَیبى استؼذاد تحصیلی ثب پیشزفت تحصیلی ٍ ثزًبهِ ریشی جْت
شکَفبیی آًْب ثِ طَر هثبل در الوپیبد ّبی تحصیلی_ فزٌّگی
آشٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقزرات حذف اضطزاری
ثزرسی درخَاست ّبی هْوبًی ،اًتقبلی ،جبثجبیی ٍ ،یب ثزرسی گَاّی ّبی
پششکی
ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب دفتز هشبٍرُ داًشکذُ ،هؼبٍى آهَسشی ٍ گشارش کتجی اس
اًجبم ٍظبیف در ّز تزم ثِ هسئَل اسبتیذ هشبٍر
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طزیق بزگشاری آسمون

سزاسزی و معزفی به
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دانشکده

وظایف دانشکده در قبال پذیزش دانشجو
اًتخبة استبد هشبٍر ثزای داًشجَیبى جذیذ الَرٍد ٍ اثالؽ ثزای استبد هزثَطِ
تکویل فزمّبی السم ٍ هزتجط هبًٌذ هشخصبت فزدی ٍ تؼْذ اًضجبطی جْت درج در پزًٍذُ
اػالم سهبى حذف ٍ اضبفِ
هؼزفی داًشجَ ثِ استبد هشبٍر
اًتخبة ٍاحذ ثبثت ٍ یکسبى ثزای داًشجَیبى در تزم یک
هؼزفی داًشجَ ثب ثزگِ اًتخبة ٍاحذ تزم یک جْت تبییذ ٍ شزٍع فزایٌذ استبد هشبٍر تب سهبى اتوبم
دٍرُ تحصیلی در آى هقطغ ٍ آى داًشکذُ

وظایف دفتز مشاوره
 -1ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری جلسبت فزدی ثب داًشجَیبى هؼزفی
شذُ اس سوت استبد هشبٍر دارای هشکالتی اس جولِ افت تحصیلی
 -2اػالم ًتیجِ ثزرسی ٍ هشبٍرُ ثب داًشجَ/داًشجَیبى هؼزفی شذُ
جْت هشبٍرُ
 -3شٌبسبیی هَارد آسیت پذیز ًیبس ثِ درهبى ٍ حوبیت در سطَح
هختلف پیشگیزی
 -4اػالم کتجی اس ٍضؼیت سهبى ،تؼذاد ٍ هذت هشبٍرُ ثب داًشجَیبى
ًیبسهٌذ ثِ هشبٍرُ
 -5ثزگشاری جلسِ ثب استبد هشبٍر ٍ گشارش ًتیجِ اس رًٍذ هشبٍرُ
 -6هؼزفی داًشجَ اس طزیق دفتز هشبٍرُ ثب ّوبٌّگی استبد هشبٍر ٍ
هسئَل اسبتیذ هشبٍر در صَرت ًیبس ثِ ّوکبری تخصصی در
سطَح ثبالتز اس داًشکذُ ٍ در سطح داًشگبُ

