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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 معاونت آموزشي

 دبيرخانه كميته مركزي اساتيد مشاور

 صورتجلسه كميته مركزي

 30/12-30/14 ساعت 24/12/94جلسه كميته مركزي اساتيد مشاور دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 

در محل دفتر معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه پس از خوش آمدگويي رياست جلسه، 

جناب آقاي دكتر اسكندري، گزارش دبير كميته مركزي اساتيد مشاور در خصوص موارد زير به سمع و 

 نظر اعضا رسيد:

نتيجه برگزاري جلسات هم انديشي دبير كميته مركزي با مسئولين اساتيد مشاور دانشكده ها در  -1

 رابطه با نقاط قوت و ضعف اجراي فرايند مشاوره و ارائه راه كارهاي اصالحي

نتيجه برگزاري جلسات هم انديشي دبيركميته مركزي با اداره مشاوره دانشگاه در رابطه با بهبود  -2

تعامل ميان معاونت آموزشي دانشكده ها، اساتيد مشاور و اداره مشاوره و نيز برگزاري كارگاه 

 آموزشي ويژه اساتيد مشاور

 در دي "تعامل مؤثر با دانشجويان"نتيجه برگزاري كارگاه آموزشي ويژه اساتيد مشاور با عنوان  -3

  با همكاري گروه روان شناسي باليني مركز شهيد بهشتي 94و اسفند ماه 

سپس با توجه به نظرات مطرح شده از سوي اعضا، موارد زير به تصويب كميته مركزي اساتيد مشاور 

 دانشگاه رسيد:

مقرر شد به منظور بررسي و پيگيري اجراي مناسبتر فرايند مشاوره جلسات هماهنگي با حضور  -1

 مسئولين دانشگاه، دانشكده ها و اساتيد مشاور در محل دانشكده ها برگزار شود.

مقرر گرديد اجراي فرايند مشاوره بر مبناي اهداف ذكر شده در آيين نامه استاد مشاور و  -2

 همچنين شرح وظايف اساتيد مشاور و مسئولين اساتيد مشاور صورت پذيرد.
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، 94-95مصوب شد مبناي محاسبه و تأييد پرداخت حق التدريس مشاوره از نيمسال دوم  -3

 2 و 1شاخص هاي عملكردي اساتيد و مسئولين اساتيد مشاور دانشكده ها طبق جداول 

 صورتجلسه و بر پايه مستندات ثبت شده صورت گيرد.

مقرر شد فرم هاي ضروري مرتبط با بند فوق الذكر توسط كميته مركزي تهيه و پس از تصويب  -4

 در اختيار دانشكده ها قرار داده شود.

 و 5/1حداكثر واحد حق التدريس قابل پرداخت براي اساتيد مشاور در هر نيمسال تحصيلي  -5

 واحد، مطابق مستندات و گزارش دانشكده خواهد بود كه در 3براي مسئولين اساتيد مشاور 

 كميته مركزي اساتيد مشاور دانشگاه بررسي و به تصويب خواهد رسيد.

 : شاخص هاي عملكردي پيشنهادي براي اساتيد مشاور1جدول 

  مستندات  ارزش  شاخص رديف

1  
بررسي و تأييد به موقع برگه هاي انتخاب 

 واحد دانشجويان
  گزارش آموزش دانشكده  % 10

2  
ارائه مشاوره صحيح و تأييد برگه هاي 

  انتخاب واحد
15%  

درخواست دانشجو در شوراي 
  آموزشي دانشكده

3  
بررسي كارنامه هاي ترم قبل و ارائه نظرات 

 ارشادي
25%  

گزارش استاد مشاور به مسئول 
 مشاور و/ يا ارزشيابي اساتيد

  دانشجو

4  
مشاوره و ارجاع صحيح و به موقع دانشجو 

  به اداره مشاوره دانشگاه
10 % 

 و/يا تأييد اداره مشاوره دانشگاه
  مسئول اساتيد مشاور دانشكده

5  
 با برگزاري جلسات گروهي و انفرادي

  دانشجويان
20 % 

/صورتجلسه/ارزشيابي ارائه گزارش
  دانشجو

  ارائه گواهي/تأييد كميته مركزي % 10  شركت فعال در كارگاه هاي آموزشي مرتبط  6

7  
شركت در جلسات هماهنگ شده در 

دانشكده توسط مسئول اساتيد مشاور و 
  معاون آموزشي

10%  
صورتجلسه/تأييد مسئول اساتيد 

  مشاور
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شاخص هاي عملكردي پيشنهادي براي مسئول اساتيد مشاور : 2جدول 

  مستندات  ارزش  شاخص  رديف

  %30   جلسات هماهنگي در دانشكدهبرگزاري  1
ارائه صورتجلسه به معاون 

  آموزشي دانشكده

2  
شركت در جلسات كميته مركزي و هم 

  انديشي
  صورتجلسات مربوط  20%

3  
شركت فعال در كارگاه هاي آموزشي 

  (يك بار)
10%  

ارائه گواهي/تأييد كميته 
  مركزي

4  
بررسي ارزشيابي دانشجو از استاد 

  مشاور
20%  

 گزارش و مستندات به ارائه
  معاون آموزشي دانشكده

5  
ارزيابي عملكرد و تهيه گزارش اساتيد 

  مشاور
20%  

ارائه گزارش و مستندات به 
  معاون آموزشي دانشكده

 

 94-95 و اول 93-94مقرر گرديد پرداخت حق التدريس اساتيد مشاور در نيمسال هاي دوم  -6

 و بر اساس گزارش مسئولين اساتيد 29/8/93طبق مصوبات پيشين شوراي دانشگاه، مورخ 

 مشاور و معاونين آموزشي دانشكده ها مورد بررسي و پرداخت قرار گيرد.

مقرر شد كارگاه هاي آموزشي ويژه اساتيد مشاور با موضوعات اختصاصي و با همكاري اداره  -7

مشاوره و گروه هاي آموزشي دانشگاه (روانشناسي باليني، روانشناسي و روانپزشكي) توسط 

 معاونت آموزشي دانشگاه برگزار گردد.

 حاضرين در جلسه:

 آقاي دكتر مهدي اسكندري: معاون آموزشي دانشگاه و رئيس جلسه -1

 آقاي دكتر مهران محسني: معاون فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه -2

 آقاي دكتر مهران محمديان فضلي: دبير كميته مركزي اساتيد مشاور دانشگاه -3

 خانم ندا محمدبيگي: مدير اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه -4
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 خانم دكتر اكرم ميرزاپور: مدير امور آموزشي دانشگاه -5

 خانم دكتر فاطمه جعفري: معاون آموزشي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي -6

 آقاي دكتر سعيد رضايي: معاون آموزشي دانشكده داروسازي -7

 آقاي دكتر محمدرضا دين محمدي: معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي -8

 آقاي ميثم ابراهيمي: معاون آموزشي دانشكده پرستاري ابهر -9

 آقاي دكتر رضا واحدي: معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي -10

 آقاي دكتر علي بهروزي: مسئول اساتيد مشاور دانشكده بهداشت و پيراپزشكي -11


