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 مقدمه -1

داًطجَيبى دس كٌبس آهَصش ٍ پژٍّص تخصصي داًطگبّي، ًيبصهٌذ يك ثستش هٌبست ثشاي فشاگيشي جٌجِ ّبي ػوَهي صًذگي، ثِ 
ي ٍ اجتوبػي، دس فشآيٌذ سضذ خَد ّستٌذ. الجتِ ايي ثستش ثب ثستش آهَصش ٍ پشٍسش لجل اص داًطگبُ هتفبٍت ٍيژُ دس حَصُ ّبي فشٌّگ

ثب ايي حبل عشاحي، پيبدُ سبصي ٍ استمشاس ايي ثستش ، است ٍ دس آى خَد هختبسي ٍ دسجِ آصادي داًطجَ ثِ هشاتت ثيطتش است
ذايت استبد هحَس داًطجَيبى )ّذا( ثشاي ايي هٌظَس تْيِ ٍ تذٍيي ضذُ ًيبصهٌذ ػغف تَجِ است ٍ عشح حبضش ثب ػٌَاى ّهٌبست 

است. ًبگفتِ سٍضي است كِ دس ايي عشح داًطجَيبى سبل اٍل كبسضٌبسي جبيگبُ خبصي داسًذ ٍ ايطبى ثبيذ هشالت هؼٌي داسي دٍسُ 
تشثيتي( كِ دس چْبس سبل  ػلوي، ٌّگي،)ساثغيي فش گزاس اص دثيشستبى ثِ داًطگبُ سا عي ًوبيٌذ. عشح حبضش ثش اسبس عشح سفؼت

گشدد دس  ( دس داًطگبُ اجشا ضذُ ٍ ثب اصالحبتي دس آى كِ ػوذتبً ثِ هحَسيت استبد ساٌّوب ثبص هي1392تب  1389)اص سبل گزضتِ
ّيئت  يتثِ تصَ 2/4/1393تبسيخ  اجتوبػي داًطگبُ ثب اخز ًظشات داًطگبّيبى تْيِ ضذُ ٍ دس -فشٌّگي ّبي آهَصضي ٍ هؼبًٍت

 .سئيسِ داًطگبُ سسيذُ است

 ضرورت اجراي طرح -2

اص ي ثخصَظ داًطجَيبى خَاثگبّ داًطجَي جذيذالَسٍدضشٍست پيطگيشي اص هطكالت تحصيلي، ػبعفي، استجبعي، جسوي ٍ ...  .1
 ثخصَظ دس سبل اٍل تحصيلداًطجَيبى  افضايي ٍ هْبستثخطي آگبّي عشيك 

 ٍ ّويبساى هطبٍساى  ،ساٌّوبداًطجَي جذيذالَسٍد اص عشيك اسبتيذ فشٌّگي ٍ اجتوبػي ، داًطجَيي، آهَصضي ّبيًيبصضشٍست سفغ  .2

  دٍساى داًطجَييدس عَل  تؼليندس كٌبس ٍ تضكيِ  تشثيتضشٍست تَجِ ثِ  .3

 

 اهداف طرح -3
 آهَصضي، فشٌّگي، داًطجَيي، اداسي ٍ خذهبتي داًطگبُ  ثب ثخص ّبي هختلفداًطجَيبى جذيذالَسٍد  آضٌبيي .1

 ثِ ٍيژُ حمَق ٍ ٍظبيف خَد آگبّي داًطجَيبى ًسجت ثِ همشسات كلي داًطگبُ ٍ همشسات آهَصضيافضايص  .2
  ٍ استمبء سٍحيِ ًطبط ٍ ضبداثي ثيي داًطجَيبى جذيذالَسٍدايجبد  .3

 سيت ّبي هشثَعِ سٍاى ضٌبختي ٍ پيطگيشي اص آاجتوبػي ٍ  داًطجَيبى ًسجت ثِ هسبئلّي ّبي آگب ءاستمب .4

ٍ آهبدگي ثشاي ٍسٍد ثِ  ست داًطجَيبى دس صهيٌِ هْبست ّبي صًذگي خصَصبً هْبست ّبي صًذگي داًطجَييافضايص آگبّي ٍ هْب .5
 اجتوبع پس اص داًطجَيي

 ٍ صهيٌِ سبصي ثشاي تْزيت آًبى  داًطجَيبىٍ اػتمبدي فشٌّگي  ،فكشيسضذ  .6
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طرح اركان  -4   

كويتِ ّبي اسبتيذ ساٌّوبي داًطكذُ  ،كويتِ حوبيت ٍ ًظبست ثش عشح پطتيجبى،هطبٍساى  ،داًطجَيبى جذيذالَسٍد ،اسبتيذ ساٌّوب، ّويبساى
 ّستٌذ كِ دس اداهِ هؼشفي هي ضًَذ. عشح ّب ٍ دثيشخبًِ عشح اسكبى 

داًطكذُ ّب  تَسظ اػضبي ّيأت ػلوي داًطگبُ صٌؼتي اصفْبى هي ثبضٌذ كِ اسبتيذ ساٌّوب اص اساتید راهنما:  4-1
داٍعلجبًِ تؼييي هي تشجيحبً ثِ صَست ٍ ثب تأييذ هؼبٍى آهَصضي داًطگبُ ( داًطكذُ داًطجَيي -)هؼبًٍيي آهَصضي ٍ فشٌّگي

 ضًَذ.
 

  وظایف استاد راهنما: -

 ٍ لشاس دادى سبػبتي جْت هاللبت ثب داًطجَيبىاستجبط ثب داًطجَيبى صيش هجوَػِ خَد  -1

 داًطجَيبى صيش هجوَػِ خَد  جتوبػيسصذ اهَس تحصيلي، فشٌّگي ٍ ا -2

هشكض )هشكض هطبٍسُ، هشكض هؼبسف، جَيي داًطخذهبت هشاكض هختلف ثِ ًسجت داًطجَيبى ٍ آگبّي ثخطي  بييساٌّو -3
  (، هشكض صثبى، هشكض ثْذاضت، تشثيت ثذًي، دفتش استؼذادّبي دسخطبى ٍ...كبسآفشيٌي، لشض الحسٌِ

 لٍيژُ اسبتيذ ساٌّوب دس عَل سب كبسگبُ ّبي آهَصضي ٍ جلسبت تَجيْيضشكت فؼبل دس  -4

ٍ پطتيجبًي سشپشست ثب ّوبٌّگي  ثشاي داًطجَيبى صيش هجوَػِ خَد اجتوبػيثشًبهِ سيضي فشٌّگي ٍ ّوكبسي دس  -5
  دثيشخبًِ عشحداًطجَيي فشٌّگي داًطكذُ ٍ 

 ثشگضاسي جلسبت تجبدل ًظش ثب آًْب ًٍظبست ثش ػولكشد ّويبساى  -6

 ي داًطكذُ ضشكت دس جلسبت كويتِ اسبتيذ ساٌّوب -7

 

ّبي  سضتِ ّب ٍ گشايصٍ داًطجَيبى كبسضٌبسي هجشة دس بساى اص داًطجَيبى تحصيالت تكويلي ّوي :همیاران  4-2
ٍ ًيض داًطجَيبى هؼشفي ضذُ اص  دثيشخبًِ عشحهتمبضيبى فشاخَاى ػوَهي اًتخبة هي ضًَذ. هَجَد دس داًطگبُ صٌؼتي اصفْبى 

بسي هشكض هطبٍسُ ٍ خذهبت سٍاًطٌبختي ٍ دفتش دثيشخبًِ عشح ثب ّوكتَسظ كِ ) سَي داًطكذُ ّب، پس اص اًجبم هصبحجِ
 هي ضًَذ.ضَد( ثشگضيذُ  فشٌّگ ػوَهي داًطگبُ اًجبم هي

 
 شزایط السم بزای همیار: -

 )استجبعبت اجتوبػي( تَاًوٌذ دس ايجبد استجبط ثب ّوسبالى -1

 حسي ضْشت، تؼْذ ٍ هسئَليت پزيشي  -2

 هؼذل اص هيبًگيي هؼذل داًطكذُ(ًجَدى  كوتشٍ حتي االهكبى  يهطشٍعػذم )داضتي ٍضؼيت ػلوي هٌبست  -3

 ػوَهي دس ثيي داًطجَيبى ٍ داًطكذُهمجَليت داسا ثَدى  -4

 ػذم داضتي سأي كويتِ اًضجبعي -5

 اًگيضُ ٍ فشصت الصم جْت ّوكبسي ثب عشح ثَدى داسا -6
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  وظایف همیار: -

 خَد صيش هجوَػِ داًطجَيبى ثب  هستوشثشلشاسي استجبط هَثش ٍ  -1

 شٍُ صيش هجوَػِ گخَد ثِ  داًطجَيياًتمبل تجبسة  -2

 ّبي خَد ثِ استبد ساٌّوب  اسائِ هستوش گضاسش فؼبليت -3

 ضشكت دس كبسگبُ ّبي آهَصضي ثشگضاس ضذُ -4

ثب ّوبٌّگي ٍ پطتيجبًي سشپشست  ديگش ّويبساى داًطكذُاسبتيذ ساٌّوبي داًطكذُ ٍ جلسبت تجبدل ًظش ثب  ضشكت دس -5
 داًطجَيي فشٌّگي داًطكذُ ٍ دثيشخبًِ عشح

 ثب ّوبٌّگي استبد ساٌّوببسي دس ثشًبهِ سيضي فشٌّگي ٍ تفشيحي ّوك -6

  ّويبساىضشكت فؼبل دس ثشًبهِ ّبي عشاحي ضذُ ٍيژُ  -7

 

جْت پطتيجبًي اص اص هيبى هطبٍساى ري صالح هشكض هطبٍسُ ٍ خذهبت سٍاًطٌبختي چْبس ًفش  مشاوران پشتیبان: 4-3
داًطجَيبى ٍ ّويبساى هتٌبظش آًْب دس چْبس گشٍُ دختشاى خَاثگبّي، پسشاى خَاثگبّي، دختشاى غيشخَاثگبّي ٍ پسشاى 

 غيشخَاثگبّي اص سَي هسئَل هشكض هطبٍسُ ٍ خذهبت سٍاًطٌبختي تؼييي هي ضًَذ.

 

 وظایف مشاوران پشتیبان: -

 َد دس حَصُ سالهت ٍ ثْذاضت سٍاىحوبيت هحتَايي اص ّويبساى هشتجظ ثب گشٍُ خ -1

 اسائِ هطبٍسُ ثِ داًطجَيبى هشتجظ ثب گشٍُ خَد كِ اص سَي اسبتيذ ساٌّوب يب ّويبساى هشتجظ ثِ ٍي اسجبع ضذُ اًذ -2

 ثشگضاسي جلسبت اجتوبع هحَس ثب هحَسيت آسيت ّبي اجتوبػي -3

 حضَس دس جلسبت تجبدل ًظش جْت ثشسسي هطكالت ٍ سًٍذ اجشايي عشح -4

 

داًطجَيبى  داًطگبُ صٌؼتي اصفْبى همغغ كبسضٌبسي سبل اٍلكليِ داًطجَيبى  ان جدید الورود:دانشجوی 4-4
كِ ثش اسبس سضتِ ٍ گشايص تحصيلي ٍ ثب تَجِ ثِ ثَهي يب خَاثگبّي ثَدى ثب ّويبساى ّن جٌس ضًَذ  جذيذالَسٍد هحسَة  هي

 هشتجظ هي ضًَذ.

 طزح  حمایت و نظارت بزكمیته   4-5

 ًٍظبست ثش عشح:  كويتِ حوبيت اػضبي 
. هذيش كل 4  اجتوبػي -هذيش ثشًبهِ سيضي فشٌّگي .3آهَصضي  . هذيش كل2اجتوبػي داًطگبُ )سئيس كويتِ(  -هؼبٍى فشٌّگي. 1

ًفش  يك. 7 داًطكذُ ّبداًطجَيي  -فشٌّگيًفش اص سشپشستبى يك . 6ًوبيٌذُ هشكض هطبٍسُ ٍ خذهبت سٍاًطٌبختي . 5 داًطجَيي
يش ثػٌَاى د ثِعشح هسئَل دثيشخبًِ  .9) يك ًفش آلب ٍ يك ًفش خبًن(  دٍ ًفش اص اسبتيذ ساٌّوب. 8 ي داًطكذُ ّباص هؼبًٍيي آهَصض

 جلسِ
 ،گبُداًطداًطجَيي  -فشٌّگيتَسظ ضَساي سشپشستبى  6ثٌذ ػضَ اًتخبة تَسظ هؼبٍى داًطجَيي داًطگبُ،  5اًتخبة ػضَ ثٌذ 

 صَست هي گيشد.گبُ داًطتَسظ هؼبٍى آهَصضي  8ًتخبة اػضبي ثٌذ ا ٍ تَسظ ضَساي آهَصضي 7ثٌذ ػضَ اًتخبة 
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 حمایت و نظارت بز طزح : شزح وظایف كمیته

 تؼييي ساّجشدّب، خظ هطي ّب ٍ سيبستگزاسي ثشاي دٍسُ ّبي سبالًِ عشح  -1

 ٍ ّويبساى ٍيژُ اسبتيذ ساٌّوب عشاحي دٍسُ ّب ٍ كبسگبُ ّبي آهَصضي ٍ جلسبت تَجيْي -2

ٍ تطكيل ستبد ثشًبهِ ّبي استمجبل، افتتبحيِ ٍ اسدٍي يك يب چٌذ سٍصُ ثشاي داًطجَيبى جذيذالَسٍد سيضي  ٍ ثشًبهِعشاحي  -3
 ثشگضاسي ثشاي اجشاي ايي ثشًبهِ ّب ثب هحَسيت دثيشخبًِ عشح 

 ّذايت ٍ ًظبست ثش كويتِ اسبتيذ داًطكذُ ّب  -4

 ٍ اسائِ پيطٌْبدات اصالحي اسصيبثي عشح   -5

 
 ی دانشكده ماكمیته اساتید راهن 4-6

 اص: اسبتيذ ساٌّوبي داًطكذُ ػجبتٌذ اػضبي كويتِ
  داًطكذُ ي. اسبتيذ ساٌّوب2. سشپشست فشٌّگي داًطجَيي داًطكذُ 1 

ٍ دس ًيوسبل دٍم ّش دٍ هبُ يكجبس  ّش هبُ يكجبس ،سبل اٍلًيودس فشٌّگي داًطكذُ داًطجَيي ايي كويتِ ثب هسئَليت سشپشست 
 تطكيل جلسِ هي دٌّذ. داًطجَيبى جذيذالَسٍدحضَس اسبتيذ ساٌّوبي ثب 

 :  ی دانشكده اساتید راهنماشزح وظایف كمیته 
 هؼشفي ّويبساى ثِ دثيشخبًِ دس ٌّگبم ثجت ًبم ّويبساى -1

 ّوكبسي ثب كويتِ حوبيت ٍ ًظبست ثشاي ثشگضاسي عشح  -2

 يژُ آى داًطكذُ ٍ ثَهي سبصي ثشًبهِ ّب تذليك ثشًبهِ فشٌّگي اثالؽ ضذُ جْت اجشا دس داًطكذُ اص عشيك تَجِ ثِ ضشايظ ٍ -3

 دس داًطكذُ ثشگضاسي جلسبت تجبدل ًظش جْت ثشسسي هطكالت ٍ سًٍذ اجشايي عشح  -4

 ّويبساى عشح دس داًطكذُ ثشًبهِ ّب ٍ اسصيبثي  -5

 

 دبیزخانه طزح  4-7

ثشًبهِ ّبي اجشاي داساي ًمص هحَسي دس حسي  داًطگبُ تطكيل هي ضَد كِ اجتوبػي -هؼبًٍت فشٌّگي  دس دثيشخبًِ عشح 
اجتوبػي داًطگبُ  -تَسظ هؼبٍى فشٌّگي اص ثيي اػضبي ّيئت ػلوي داًطگبُ عشح دثيشخبًِ هسئَل  .استهشثَط ثِ عشح 

دثيشخبًِ  كبسضٌبساجتوبػي داًطگبُ ثِ ػٌَاى  -ثب اًتخبة هؼبٍى فشٌّگي كبسضٌبسبى فشٌّگيّوچٌيي يكي اص اًتخبة هي ضَد. 
 .ضَد تؼييي هي

 
  :طزحف دبیزخانه شزح وظای

 پيگيشي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي هصَة كويتِ حوبيت ٍ ًظبست  .1

 فشاخَاى ػوَهي دس داًطگبُ ثشاي ثجت ًبم ّويبساى  .2

 ثب ّوكبسي ًْبدّبي هشتجظدس ّش سضتِ ٍ گشايص تحصيلي  ٌبستّويبساى ههصبحجِ ٍ گضيٌص ثجت ًبم،  .3

 جْت آضٌبيي ثب عشح ثب استفبدُ اص صبحجٌظشاى ريشثظ اسبتيذ ساٌّوبثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ جلسبت تَجيْي  .4
 ثشاي ّويبساىجلسبت تَجيْي ٍ دٍسُ ّبي آهَصضي  پيطٌْبد ٍ اجشاي .5
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ّش ثشاي هتطكل اص يك ًفش ساثظ ّويبساى ثشادس ٍ يك ًفش ساثظ ّويبساى خَاّش داًطجَيي عشح  ساثغييتطكيل ضَساي  .6
 داًطكذُ

ثب كوك ستبد ثشگضاسي سدٍي يك يب چٌذ سٍصُ ثشاي داًطجَيبى جذيذالَسٍد ثشگضاسي ثشًبهِ استمجبل، افتتبحيِ ٍ ا .7
 هغبثك ثشًبهِ هصَة كويتِ حوبيت ٍ ًظبست 

)ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي، دفتش  تبهيي ٍ ّوبٌّگي هحتَاي فشٌّگي ثشًبهِ ّب اص عشيك هجبسي ري سثظ .8
 فشٌّگ ػوَهي، هشكض هطبٍسُ ٍ...(

ثب ّوكبسي ّب، اػيبد، هسبثمبت ٍ اسدٍّبي داًطجَيي دس عَل سبل  هثل جطيلف فشٌّگي ثشگضاسي ثشًبهِ ّبي هخت .9
 داًطجَيي داًطكذُ ّب -سشپشستبى فشٌّگي 

 دس عَل سبل اٍل اسصيبثي اص سيش اجشايي عشح  ّوكبسي دس فؼبليت ّبي هشتجظ ثب .10
 

ّويبساى كبس خَد سا ثب ب يك استبد هشتجظ هي ضًَذ. ّويبس ث 5ب ت 3داًطجَي ٍسٍدي جذيذ ثب يك ّويبس ٍ ّش  9ب ت 7؛ ّش تذكز: 
ثَدى دس كٌبس داًطجَيبى ٍسٍدي جذيذ ثِ ٌّگبم ثجت ًبم آغبص هي كٌٌذ ٍ ثب ايجبد، حفظ ٍ تؼويك ساثغِ ثب آًْب ٍ ّوچٌيي هشتجظ 

ش ايي ػضيضاى ايفب كٌٌذ. كشدى آًْب ثب اسبتيذ ساٌّوب ًمص خَد سا دس پيطگيشي اص آسيت ّبي احتوبلي ٍ كوك ثِ پيطشفت سشيغ ت
ثشاي صويوبًِ تش ضذى استجبعبت، اسدٍيي يك يب چٌذ سٍصُ پس اص ثجت ًبم ٍ لجل اص ضشٍع تشم ثب حضَس اسبتيذ ساٌّوب، ّويبساى ٍ 

 .ضَدداًطجَيبى ٍسٍدي جذيذ ثشگضاس هي 


