
مشهماننيئآ  اورطرح استاد

و بـا))ره((در راستاي تحقق فرمان حضرت امام خميني به امور تحصيلي يادگاران گرانقدر شـاهد مبني بر لزوم رسيدگي

كه ريشه در تبار خـونين انقـالب  و متخصصاني متقي به تاكيدات مقام معظم رهبري جهت تربيت فرهيختگان مدير عنايت

ج  و مراكز آموزش عالي كشور تدوين گرديد اسالمي دارند طرح استاد مشاور هدف از تدوين اين. هت اجرا در دانشگاه ها

كه در جهـت پيـشگيري از بـروز  و تعيين روابط حاكم بين اجزاي سيستمي است ، تشكيالت ، وظايف ، تبيين اهداف طرح

و نهايتـا حمايـت منط  و ضـعيت تحـصيلي قـي مبتنـي بـر خـود بـاوري افت تحصيلي ايجاد زمينه هاي ارتقاء علمي بهبود

و متعهد دانشگاهها فعاليت مي نمايد  و مدرسين برجسته دلسوز ، با بهره مندي از ساتيد . دانشجويان شاهد

:هدف كلي

و اجتماعي دانشجويان شاهد ، فرهنگي و ايثار گر تغييـر( بهبود وضعيت آموزشي به دانشجويان شاهد دانشجويان شاهد

) يابد 

:اهداف جزئي

و رفع موانع موجود.1 و پيشگيري از بروز مشكالت آموزشي . شناسايي زمينه هاي آسيب پذيري دانشجويان شاهد

و ارزيابي مستمر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد.2 ، كنترل  هدايت

و مبتني برخودباوري دانشجويان شاهد داراي مشكل.3 و حمايت منطقي  مساعدت

آم.4 و تالش در جهت رفع آنها شناسايي عوامي غير  وزشي موثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد

 سازمان اجرايي

و زارتين.1 و ايثارگر  اداره كل امور دانشجويان شاهد

و ايثار گر دانشگاهها.2  ستادهاي شاهد

و شوراي مربوطه.3  اساتيد مشاور

ها.4 و دانشگاه  ادرات آموزش دانشكده ها

ع.5  الي بيناد شهيد انقالب اسالمياداره كل آموزش

 ادارت كل بنياد شهيد انقالب اسالمي استانها.6

 راهبردها

اين جمله بدينصورت تغيير يابد( نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از پرونده آموزشي آنها.1

)ا نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از وضعيت تحصيلي آنه: 



و رفاهي دانشجويان.2 ، عاطفي و نياز هاي تحصيلي در ادامـه(ايجاد ارتباط صميمانه براي شناسايي استعداد ها

)و هدايت تحصيلي مناسب آنها: قيد شود 

و.3 و پيگيري الزم براي كمـك بـه رشـد و امكانات تالش براي يافتن راه حل هاي مناسب در چهار چوب قوانين

ه و رفع موانع شكوفائي استعداد ، تعيين نيازها ا

:جايگاه استاد مشاور

كه عالوه بر اجراي بند.1 بر1استاد مشاور همان نقش استاد راهنماي تحصيلي مي باشد  از به موضوعات موثر

(، نيز توجه ويژه خواهد داشت3و2روند تحصيلي دانشجو مذكور در بندهاي اين جملـه بدينـصورت تغييـر.

كه عالوه بر اجراي راهبردها بـه موضـوعات مـوثر بـر رونـد استاد: يابد  ي نيز مي باشد ، استاد راهنما  مشاور

)تحصيلي دانشجو توجه ويژه خواهد داشت

، از سوي معاونت آموزشي دانشگاه بعنوان استاد راهنماي آنان نيز شـناخته.2 ستاد مشاور دانشجويان شاهد

و  ، اخذ و كليه عمليات ثبت نام و انتقال دانشجو بايـد بـه شده ، تغيير رشته ، حذف ترم حذف واحد اضطراري

. تاييد استاد مشارو برسد 

و.3 ، فرهنگي ، عاطفي ، علمي ..... استاد مشاور مسئوليت اجرايي در رفع موانع تحصيلي مانند مسائل رفاهي

د  به مراجع ذيربط پيش بيني شده به موقع مشكالت ، نقش خويش را در رفع موانع ندارد بلكه با ارجاع ر طرح

. ايفاء مي كند

و ارجاع(  ...)جمله دوم بدينصورت تغيير مي يابد بلكه با پيش بيني صحيح وضعيت دانشجو

:ويژگيهاي استاد مشاور

و هم سنخ با رشته دانشجو باشد.1 و هم رشته (عضو هيئت علمي تمام وقت : جمله بدينصورت تغيير يابـد.

و هم سنخ با رشته دانشجو باشد حتي الم )قدور عضو هيئت علمي تمام وقت وهم رشته

به عنوان استاد مشاور فعاليت مي نمايند از مزاياي اساتيد مشاوردر جـاي خـود: تبصره كه دبيران ستادهايي

 بهره مند خواهند شد 

و شهدا باشد.2 به ارزشهاي انقالب اسالمي و متعهد ، دلسوز ووقـت: ادامه جمله اضـافه شـوددر( عالقمند

)كافي جهت حل مشكالت دانشجويان اختصاص دهد 

. توانايي بر قراري ارتباطات صميمانه با دانشجورا داشته باشد.3

. توانايي بر قراري ارتباطات صميمانه با دانشجو را داشته باشد.4



دا: تبصره( نشگاههاي علوم پزشكي راه حل مناسبي ارئه جهت انتخاب اسايتد مشاور دانشجويان دوره باليني

)اين تبصره حذف شود. خواهد شد 

. انتخاب اساتيد مشاور حتي االمكان از اساتيد دروس دانشجودر ترم مربوطه باشد: اضافه شود5بند.5

:نحوه انتخاب استاد مشاور

و با رعايت شراي و ايثارگر به مدت استاد مشاور به پيشنهاد دبير ستاد شاهد و 2ط ذيل توسط رئيس دانشگاه

استاد مشاور بـه پيـشنهاد دبيـر سـتاد: اين جمله بدينصورت تغيير يابد( نيمسال تحصيلي منصوب مي شود

به مدت  و و با رعايت شرايط ذيل توسط رئيس دانشگاه و موافقت كليه اعضاي ستاد و ايثار گر با نظر 2شاهد

). نيمسال تحصيلي منصوب مي شود

 دارا بودن ويژگي هاي استاد مشاور مندرج در يند فوق.1

)اولويت انتخاب با اساتيد داراي ايثارگري باشد: تبصره اضافه شود(

حتي المقدور اساتيد مشاور از بين اساتيد راهنمايي كه داراي ويژگيهاي ذكر شده مـي: اين جمله اضافه شود.(2

و و آموزش انجام شود باشند انتخاب شوند ) دراين خصوص هماهنگي بين ستاد .

و حتـي المقـدور دانـشجويان شـاهد.3 دانـشجويان شـاهد( هماهنگي با گروههاي آموزشي دانشكده مربوطـه

گر: بدينصورت تغيير يابد  و ايثار )دانشجويان شاهد

هر.4 يا5ـ15به ازاي :بد نفر دانشجو يك استاد مشاور بدينصورت تغيير مي

به:1تبصره و ايثارگر دانشگاه حداكثر دانشجويان . نفر افزايش مي يابد20در صورت ضرورت با مجوز ستاد شاهد

به تعداد دانشجويان تحت پوشـش معـادل:2تبصره ، با توجه  در صـورت حـداكثر1-3ميزان حق الزحمه اساتيد مشاور

. تعيين مي گردد واحد نظري حق الزحمه در هر نيمسال1-4دانشجو 20

به ازاي هر واحد درسي:3تبصره به دانشجويان تحـت1استاد مشاور مي بايست و  ساعت در هفته جهت مشاوره تعيين

و ستاد اعالم نمايد .پوشش

از:4تبصره و%70انتصاب مجدد استاد مشاور در صورت كسب بيش امتياز در ارزيابي عملكرد ايشان بر اساس شاخصها

ه . اي معين بالمانع خواهد بود مالك

( برابر امتياز اساتيد راهنما در نظر گرفته مي شود5/1امتياز اساتيد مشاور در ارتقاء رتبه:5تبصره در ادامه جمله اضافه.

به ترتيب: شود  ، و كشوري در5/2و2ضمنا امتياز ارتقاء اساتيد مشاور نمونه دانشگاهي  نظـر برابر امتياز اسـاتيد راهنمـا

)گرفته شود

:شرح وظايف استاد مشاور



به عنوان يك پيشتيبان و راهنماي دانشجويان شاهد ضمن ايجاد يـك)پشتيبان به حامي تغيير يابد(استاد مشاور ، همراه

، افزايش اعتماد به آينده ، اميد و شادابي انگيزه تحصيلي به ايجاد روحيه نشاط به رابطه نزديك عاطفي مي بايست نسبت

و از ايجاد وابـستگي كـاذب  و خود باوري دانشجو از طريق انجام وظايف زير نقش حمايتي خود را بهترين نحو ايفاء نفس

. خودداري نمايد 

به اشراف تغيير يابد(آشنايي.1 و) آشنايي ، مـشاوره ، رفـاهي و دستور العمـل هـاي آموزشـي به آئين نامه ها .... با كليه

و ايثارگر تغيير يابدد(دانشجويان شاهد  به دانشجويان شاهد ) انشجويان شاهد

و پـس از آن از طريـق پرونـده.2 و خانوادگي دانشجو قبل از ورود بـه دانـشگاه ، روانشناختي آگاهي از وضعيت تحصيلي

، روانشناختي: اين جمله بدينصورت تغيير يابد(تحصيلي  و خـانوادگي) در صورت موراد خاص(آگاهي از وضعيت تحصيلي

، با رعايـت محرمانـه بـودن اطالعـات مربـوط بـه و پس از آن از طريق پرونده تحصيلي دانشجو قبل از ورود به دانشگاه

)دانشجو 

به ويژگيهاي محيط تحصيلي از طريق جلسه معارفه.3 و توجيه وي نسبت به دانشگاه به دانشجو در بدو ورود توجه خاص

به سابقه تحصيلي  او در انتخاب واحدو عنايت خاص

و اضافه دروس.4 ، حذف و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد و قوانين آموزشي آشنا نمودن دانشجويان با مقررات

و تاييد آن بعنوان استاد راهنما ....و   از طريق مذاكره با آنان

ف.1 به حضور در و راهنمايي دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه تشويق ، همـايش هـا عاليت هاي فوق برنامـه

)از تشويق تا انتهاي جمله حذف شود( اردوهاي فرهنگي 

و سـوق دادن بـه سـمت: اضافه شود1-5( و داراي بنيه علمي مناسب جهت تشويق آنـان شناسايي دانشجويان مستعد

و انجام فعاليت هاي پژوهشي  )تحصيالت تكميلي

و طرحهاي پژوهش: تبصره اضافه شود و استاد مشاور رسيده باش داز پشتيباني مالي ستاد شـاهد به تاييد ستاد كه ي

. ايثارگر برخودار خواهند گرديد

و تقويت روحيه خود تصميمي.1 به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تجربيات و انتقال اطالعات  مشاوره

م.1 ، و اخراجي دانشجويان در چهـارچوب قـوانين هماهنگي با واحد هاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي شروطي

 آموزشي دانشگاه 

و برگزاري كالس تقـويتي بـراي رفـع مـشكل تحـصيلي دانـشجو بـا ، محل تحصيل ، رشته ارائه پيشنهاد تغيير گرايش

و ايثار گر دانشگاه  و استاد شاهد به موقع پيشنهاد: اين جمله بدينصورت تغيير يابد(هماهنگي ايشان ، ارائه  تغيير گرايش



و و برگزاري كالس تقويتي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو با هماهنگي ايشان ، مرخصي تحصيلي ، محل تحصيل رشته

و ايثار گر دانشگاه  )ستاد شاهد

و برنامـه ريـزي(عالوه بر جلسات معمول با دانشجو قبل از امتحانات نيم تـرم: اين بند اضافه شود.(1 جهـت راهنمـايي

و پايان ترم)زشي آمو و نتـايج را بـه سـتاد) جهت ارزيابي(و پس از اعالم نتايج با دانشجويان مالقـات داشـته باشـند

. گزارش نمايند 

و ارسـال بـه: اين بند اضافه شود.(1 بررسي مستمر وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش در هر نميسال تحصيلي

به ويژه در خصوص  به ستاد و ارئـه راهكارهـاي الزم جهـت موقع گزارشات كه در معرض خطر مي باشـند دانشجوياني

و ايثار گر در هر نيمسال تحصيلي  به ستاد شاهد و افت تحصيلي بصورت كتبي  جلوگيري از مشروطي

و مشكالت غير آموزشي.1 و فرهنگـي(شناسائي مسائل ، اجتمـاعي ، روانـي ف عاطفي مـوثر بـر سـير) عوامل اقتصادي

و ايثارگر دانشگاه تحصيلي  و ستاد شاهد به شوراي اساتيد مشاور و پيشنهاد و ارئه گزارش  دانشجو

در.1 و روانشناسي بنياد شهيد انقالب اسـالمي به مراكز مشاور به منظور معرفي دانشجو و ايثارگر هماهنگي با ستاد شاهد

 صورت نياز 

 شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده.1

و ايثارگر دانشگاه شركت در گرده.1 و كارگاههاي توجيهي ستاد شاهد  مائي

و دستور العمل ها بـه شـوراي اسـاتيد.1 ، قوانين و مبتني بر تجارب در تغيير روشها و ارئه پيشنهادات سازنده اعالم نظر

و ايثارگر دانشگاه  و ستاد شاهد  مشاور دانشكده

يا.4 كه داراي مشورطي ترم اول مش2دانشجوياني در ترم اند2روطي : بدين صـورت تغييـر يابـد4بند( سال اخير بوده

كه در ترم گذشته داراي مشروطي بوده اند براي در2دانشجوياني ، بعد از موفقيت  تـرم بـا تـشخيص اسـتاد2 ترم آتي

و ستاد مي توانند از طرح خارج گردند . مشاور

با.5 كه در معرض خطر كسر سنوات تحصيلي مي  شند دانشجويان

به نظر مركز مشاوره دانشگاه دانشكده مي بايست استا مشاور داشته باشند.6 كه بنا .كليه دانشجوياني

و.7 ، آموزشـي ، روانـشناختي به شرايط خاص فرهنگـي و ايثارگر بنا و .... پذيرش ساير دانشجويان شاهد بنـا بـه نظـر

و با ذكر علت مي باشد و ايثار گر . تشخيص دبير ستاد شاهد

8)  دانشجويان انتقالي در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند دانشجويان: اضافه شود8بند.

).جديدالورود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد

:شرايط وظايف دفاتر ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه



، امك.1 و قوانين و اختيارات استاد مشاور انات تسهيالت ويژه تحصيلي بـه دانـشجويان اطالع رساني در خصوص وظايف

و بروشور  ، اردوهاي دانشجويي  شاهد از طريق برگزاري جلسات معارفه ،گردهمايي

و اطالعـات.1 ، سـاير اطالعـات آموزشـي ، كارنامـه دانـشگاهي تشكيل پرونده تحصيلي شامل سوابق قبل از دانـشگاه

ش و عاطفي دانشجويان ، روحي ، خانوادگي  اهد با همكاري بنياد شهيد استان شخصيني

و.1 به معاونـت آموزشـي و ارسال رونوشت حكم به همراه اسامي دانشجويان تحت پوشش عقد قرار داد با اساتيد مشاور

و بنياد شهيد استان   دانشجويي

و اطالعات دانشجويان شاهد به ساتاد مشاور.1  ارئه آئين نامه ها

به مراكز مش به معرفي دانشجوي شاهد و بنياد شهيد استان جهت مشاوره ودرمان تخصصي بنا و روانشناسي دانشگاه اوره

 توصيه استاد مشاور 

و دانشگاه.1 و روان شناسي بنياد شهيد  فراهم آوردن زمينه مناسب جهت تبادل اطالعات حرفه اي بين مراكز مشاوره

7بنـد(شده در رابطه با وضعيت دانـشجويان شـاهد اخذ گزارش ماهيانه از اساتيد مشاور بر اساس فرم هاي مشخص.1

و ايثارگر تحت پوشش بـر اسـاس: بدينصورت تغيير يابد و اطالعات دانشجويان شاهد ، آمار تهيه گزارش عملكرد طرح

و ايثار گـر وازات)2و1(فرمت هاي مربوطه  و ارائه آن به اداره كل امور دانشجويان شاهد و در پايان هر نميسال تحصيلي

و امور ايثارگران استان )بنياد شهيد

 در اختيار قرار دادن مكان مناسب با امكانات الزم جهت اساتيد مشاور در صورت امكان.1

به بنياد شهيد استان.1  ارسال خالصه گزارش وضعيت دانشجويان شاهد در پايان هر نيمسال

و در صـورت پيگيري گزارشات واصله در خصوص مسائل معيشتي ،عاطفي. 10 ، اجتماعي وفرهنگـي دانـشجويان ، روحي

به بنياد شهيد استان  نياز ارجاع

و روش مطالعه ويژه اساتيد مـشاور. 11 و آئين نامه ها و توجيهي در خصوص اصول مشاوره برگزاري كارگاههاي آموزشي

و ساير عوامل مرتبط با طرح استاد مشاور   مشاور دانشجويان

و معيشتي در بنياد شهيد انقالب اسالمي آشنايي با سياست. 16 ، رفاهي و ظرافيتهاي موجود خدمات فرهنگي  هاي كالن

ئه گزارش عملكرد بر اساس فرمهاي مربوطه در پايان هر نيمسال تحصيلياار. 17

: ساتيد مشاوراشوراي

:شوراي اساتيد مشاور دانشكده

و دانشجو: اعضاء ـ معاونين آموزشي و ايثارگر در دانشگاه رياست دانشكده ـ دبير ستاد شاهد  يي دانشكده

:تبصره



:دبير شورا

و ايثارگر دانشگاه و يا يكي از اساتيد مشاور دانشكده با نظر دبير ستاد شاهد و ايثارگر  دبير ستاد شاهد

:شرح وظايف شوراي اساتيد مشاور دانشكده

آم.1 و تالش براي حـل مـشكالت وزشـي دانـشجويان در سـطح دانـشكده بررسـي تكميـل بررسي گزارشهاي واصله

و ايثارگردانشگاه  به ستاد شاهد و ارجاع  پيشنهادهاي واصله

، ادامـه:اين تبصره اضافه شود( به تغيير وضعيت آموزشي دانشجو اعم از تغيير رشته تغيير محل تحـصيل در صورت لزوم

و  آم.... تحصيل در مقطع پائينتر به معاونت و دانشگاه معرفي نماينددانشجو را )وزشي .

:تقويم تشكيل جلسات

. جلسات شورا حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود

:شوراي اساتيد مشاور دانشگاه.2

و ، يكي از جلسات خود را با حضور نمانيدگان شوراي اساتيد مـشاور و ايثارگر دانشگاه درهر نيمسال تحصيلي ستاد شاهد

، جهت و دانشكده ها و مشاور و عملكرد طرح استاد و اصله . تشكيل مي هد ..... بررسي پيشنهادات

و دانشگاه به امضاي رئـيس شـورا بـوده وايـن مـصوبات جهـت كليـه: تبصره مصوبات شوراي اساتيد مشاور دانشكده

و دانشگاه الزم االجرا مي باشد  و دانشجويي دانشكده ها . معاونتهاي آموزشي

كه تحت پوشش طرح استاد مشاور قرار مي گيرندشرايط دانشجوي :اني

از( ترم اول3كليه دانشجويان جديد الورود براي: اين جمله بدين صورت تغيير يابد(كليه دانشجويان جديد الورود.1 بعد

و ستاد مي تواند از طرح خارج گردند) موفقيت در ترم سوم  .با تشخيص استاد مشاور

ك.2 تـا پايـان مرحلـه فيزيوپـاتولوژي بـراي: اين جمله اضـافه شـود(ه در ترم ارفاتي قرار مي گيرند كليه دانشجوياني

)دانشجويان رشته پزشكي 

كه حداقل داراي.3 تـا زمـان(در آزمون جامع علوم پايه باشـند) بار مردودي تغيير يابد1به( بار مردودي2دانشجوياني

، اضافه شود  )موفقيت در آزمون

و مسئولين ذيربط با همكاري بنياد شهيد استانبر. 12  گزاري همايش ساالنه اساتيد مشاور دانشجويان شاهد دانشگاه

و ايثار گرو اداره كل دانشجويان. 13 و پيشنهادات اصالحي در مورد طرح استاد مشاور به ستاد شاهد ارائه گزارش عملكرد

و ايثار گر وزارت متبوع   شاهد

و رفع اجراي طرح نظارت بر عملك. 14 و ارزيابي پيشرفت طرح  رد عوامل اجرايي مرتبط با طرح استاد مشاور

به مراكز مشاوره بنياد شهيد استان. 15  ارئه اطالعات درخواستي درخصوص دانشجويان شاهد



و پيگيري تامين اعتبارات مورد نياز اجراي طرح. 16  پيش بيني

 جويان شاهد بر اساس پيشنهاد استاد مشاور برگزاري كالسهاي تقويتي براي دانش. 17

و غيـر آموزشـي: تبصره و پيشنهادات استاد مـشاور بـراي بـر طـرف كـردن مـشكالت آموزشـي جهت پيگيري نظرات

به خدمت گرفته مي شوند  و ايثارگر دانشگاه ، كارشناساني در ستاد شاهد و سـاعات همكـاري. دانشجويان شاهد تعـداد

ا . جرايي طرح مشخص خواهد كرد آنان را آئين نامه

18) به امور دانشجويان تحت مشاوره افرادي: اضافه شود18بند. و دقت در رسيدگي به منظور اجراي طرح استاد مشارو

و دانشكده هاي تابعه بنـا بـه و ايثارگر و ايثارگر دانشگاه در ستاد شاهد تحت عنوان رابط استاد مشاور با نظر ستاد شاهد

و تيپ و ايفاي نقش نمايند نوع ) دانشگاههاي انتخاب .

و دانشگاهها :شرح وظايف ادارات آموزش دانشكده ها

و اساتيد مشاور.1 و ايثارگر و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز ستاد شاهد  در اختيار قرار دادن اطالعات

 شركت در جلسات شوراي اساتيد مشاور.2

و اخذ ليست دانشجويان تحت پوش.3 به استاد مشاور مربوطه و معرفي دانشجو ش هر يك از اساتيد مشاور شاهد از ستاد

 اخذ برگه انتخاب واحد دانشجو با امضاء استاد مشاور

:شرح وظايف اداره كل بنياد شهيد استان

و ايثارگر دانشگاه در ابتـداي هـر سـال: قبل از بند اضافه شود( تحـصيلي جهـت تشكيل جلسات هماهنگي با ستا شاهد

و همكاري الزم  )اجراي مطلوب طرح

و ايثـارگران واسـاتيد.1 به ستاد شـاهد ي كالن بنياد شهيد و سياست ها ، ظرفيت ها اطالع رساني در خصوص امكانات

 مشاور 

و ايثارگر.2 و فرهنگي كليه دانشجويان شاهد پذيرفته شده به ستاد شاهد به موقع پرونده آموزشي  ارسال

و ايثارگران.3  جام مدد كاري اجتماعي در زمينه حل مشكالت دانشجويان شاهد معرفي شده از طرف ستاد شاهد

و تدارك جلسات مشاوره خانوادگي با اعضاي خانواده دانشجو با هماهنگي استاد مشاور مربوطه.4  تشكيل

و كارشناس.5 و تجارب اساتيد مشاور و گردهمايي جهت تبادل نظر و دانشگاه تشكيل اردو  ان مشاوره بنياد شهيد

و.6 و نحوه تبادل استناد مالي و تعيين تقويم اعتبارات و تنظيم موافقتنامه با دانشگاه تامين اعتبارات مورد نياز اجراي طرح

به طرح  و سـهم تعيـين: جمله بدينصورت تغيير يابد(اطالعات دانشجويي مربوطه تامين اعتبارات مورد نياز اجراي طـرح

و اطالعات دانشجويي مربوطه به  و نحوه تبادل اسناد مالي و تعيين تقويم اعتبارات و تنظيم موافقتنامه با دانشگاه شده بنياد

)طرح 



7) سـ: اضافه شود7بند. و ايثـارگر اخذ اطالعات مورد نياز در زمينه اجراي طرح در هـر نيمـسال تحـصيلي از تاد شـاهد

)دانشگاه در فرم هاي مربوطه 

و ايثارگر وزارت :شرح وظايف اداره كل امور دانشجويان شاهد

از.1 و اصله و پيشنهادهاي اصالحي و زيربنايي جهت ارئه خدمات بهينه براساس گزارش ها و برنامه ريزي اصولي بررسي

و ايثار  ستادهاي شاهد

اس.2 و ارزيابي وارئه گزارش به اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد نظارت بر اجراي طرح  تاد مشاور

به داره كل آموزش عالي بنياد شهيد.3 و ارائه  بر آورد هزينه ساليانه اجراي طرح

، با همكاري اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد.4 و ساير عوامل اجرايي طرح  برگزاري گردهمايي ساليانه اساتيد مشاور

و اساتيد مشاور نمونه بر اساس نتايج فرم ارزشيابي با همـاهنگي اداره كـل آمـوزش.5 و ايثارگر تشويق ستاد هاي شاهد

 عالي بنياد شهيد 

و ايثارگر دانشگاهها.6  دعوت از اساتيد مشاور نمونه در گردهمايي ساليانه دبيران ستادهاي شاهد

و كاركنان.7 و كارشناسان و ايثارگر دانشگاهها بر اساس عملكرد كيفي آنها بصورت تعيين پاداش دبيران ستادهاي شاهد

و ارائه دستور العمل در اين خصوص  )اين بند حذف شود(متمركز

و ظايف اداره كل آموزش عالي  شرح

و امور ايثـارگران اسـتانها بـرا: قبل از بند اضافه شود( و ابالغ به بنياد شهيد ي هـر سـال تهيه دستور العمل اجرايي طرح

و آمـوزش ، درمـان و ايثـارگر وزارت بهداشـت و تبادل نظر اداره كل امور دانشجويان شـاهد ، پس از هماهنگي تحصيلي

)پزشكي 

و تامين اعتبارات مورد نيـاز.1 و ايثارگر وزارتين اخذ آمار دانشجويان مشمول طرح استاد مشاور از طريق ادارت كل شاهد

) حذف شود1بند(

به ادارات كل بنياد شهيد استانها تهيه.2 و ابالغ ) حذف شود2بند(دستور العمل مالي طرح

و گزارش عملكرد.3 و: اين جمله بدينصورت تغيير يابد(برنامه ريزي آموزشي بر اساس آمار اطالعات اخذ آمارو اطالعات

و بررسي آنها جهت اتخاذ تصميم و اعمال تغييرات در دستورالعملهاي گزارش عملكرد طرح از بنياد شهيد استانها ات جديد

)اجرايي آن 

و توزيع اعتبارات اجراي طرح بين ادارات كل بنياد شهيد استانها.4  تامين

5) و ايثـارگر دانـشگاهها: اضافه شود5بند. به ستاد هاي شاهد به موقع از سوي بنياد شهيد استانها نظارت بر تخصيص

و امور ايثارگران استانها پس از ارائه عملكرد از سوي ) ادارات بنياد شهيد



و ايثارگر وزارتين.6 به ادارات شاهد و سياستهاي كالن بنياد شهيد ، ظرفيتها  اطالع رساني در خصوص امكانات

شركت: اين جمله بدين صورت تغيير يابد( همكاري در برگزاري گردهمايي ساليانه اساتيد مشاور عوامل اجرايي طرح.7

و همكاري الزم در برگزاري اينگونه گردهمايي ها  و كارگاههاي اساتيد مشاور )در گردهمايي ساليانه


