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 مقدمه:

تربیت و آموزش دانشجویان بسیار با اهمیت بوده تا بتوان  ، رسالتبا توجه به نقش علوم پزشکی در سالمت جامعه 

 مت کشور کرد.النیروهای جوان وبا انگیزه ای را وارد نظام س

 های اول ورود،با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، وجود مشکالت مربوط به افت تحصیلی و کاهش انگیزه در سال

بررسی ها نشان می دهند در صورتی که سیستم حمایتی آموزشی و  روحی مناسبی  بیشتر از سالهای باالتر است.

برای دانشجویان وجود نداشته باشد،دانشجویان پیوسته به دنبال راهنمایی گرفتن از دانشجویان مقاطع باالتر بدون 

و ه وی اعتماد می کنند خود شناخت کافی نسبت به رشته و در صورتی که فردی که بالگوی مناسب هستند 

 می تواند فرد را با راهنماییهای نسنجیده و غیر اصولی دچار مشکل نماید. انگیزه الزم را نداشته باشد،

منتورینگ به  طراحی و اجرای سیستم منتورینگ می باشد. یکی از راه حل های مناسب برای حل این مشکالت،

)منتی(در ابل اعتماد )منتور(یک شخص دیگر به وسیله آن یک فرد با تجربه عالقه مند و ق عنوان فرایندی که

رت یک و اغلب به صو پیشرفت شخصی و حرفه ای راهنمایی می کند یادگیری، زمینه رشد و بازنگری ایده ها،

 ، داوطلبانه و سودمند می تواند برای هر دو طرف مفید باشد.ارتباط حرفه ای طوالنی مدت

 

 اهداف:

 آنان آموزشی وضعیت ارتقای و بهبود  جهت در عالقمند دانشجویان به کمک  -1 

 از گیری بهره و دانشجویان علمی خالقیت برانگیختن  و استعداد شکوفایی برای مناسب زمینه ایجاد2

 ها( منتی ) دانشجویان دیگر به کمک و راهنمایی جهت منتورها( ) ایشان های توانمندی

 دانشجویان به روز به و مناسب آموزشی کمک و آموزشی منابع معرفی و ارائه -3

 دانشجویان میان علمی رقابت و آموزی علم روحیه برانگیختن  -4

 روانی و روحی سالمت ارتقا -5

 آموزشی های نشست و دانشکده اساتید با اندیشی هم  -6

 منتورها آموزش برای کارگاه برگزاری -7

 منتورینگ مبحث با مرتبط پژوهش و مطالعات -8

 ها منتی با ارتباط در رشته با مرتبط علمی مختلف منابع ترویج و نشر  -9

گرد مشاهده منتی دانشجویان در روحی مشکالت صورتیکه در روانی، و روحی سالمت ارتقا جهت  -10

 .نمایند تشویق دانشگاه در مستقر مشاوره مرکز به مراجعه برای را آنان د،

 بالینی و تئوری واحدهای تقویتی و تکمیلی آموزشی های دوره برگزاری -11
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 منتی - منتور جلسات برگزاری -12

 آموزشی فیلم و الکترونیکی نشریات عکس، کتاب، صورت به آموزشی محتوای انتشار و تولید  -31

 جدیدالورود دانشجویان آشنایی برای بالینی های محیط و دانشکده از بازدید اجرای و ریزی برنامه -41

 آنها ساختار با

 منتورینگ واحد اهداف با مرتبط های فعالیت کلیه درخصوص رسانی اطالع  -51

 پژوهشی و آموزشی برتر های رتبه و کوشا دانشجویان معنوی تشویق و حمایت  -61

 

 تعاریف:

 از کردن پیروی و دادن گوش طریق از منتور(که و )منتی شخص دو بین متقابل ارتباط منتورشیپ:

 گردد. می منتی رضایتمندی و ارتقاء موجب ها دستورالعمل

 

 دانشجوی به واجتماعی فرهنگی تحصیلی،عاطفی، زمینه در گنمنتوری درفرایند که دانشجویی منتور:

 ترم جویششامل:دان منتور شرایط (2سطح )منتوردهد. می راهنمایی و مشاوره خود از تر تجربه کم

 حیطه به مند ،عالقه اجتماعی و فرهنگی امور انجام به مند ،عالقه16 از باالتر معدل باال،داشتن به سه

 .انضباطی سوءپیشینه عدم و گذشته ترمهای در ترمی مشروطی سابقه هیچگونه نداشتن آموزش،

 

 و یافته حضور منتورینگ فرایند در اجتماعی و تحصیلی،عاطفی،فرهنگی زمینه در که دانشجویی منتی:

 نماید. می دریافت را منتور جربهت و مهارت

 

 )منتورباشد. مطرح پژوهشی و ،آموزشی اخالقی های حیطه در که علمی هیات اعضای از یکی الگو: استاد

 (1 سطح

 

 باشدو داشته تخصص خاص، ای رشته و تحصیلی زمینه در که یعلم هیات اعضای از یکی پشتیبان: استاد

 (1 سطح )منتوردهد. انجام بتواند را الزم راهنماییهای
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 جهت شده، تعیین دانشکده ریاست توسط که یاکارشناسانی علمی هیات اعضای از یکی  کننده: هماهنگ

 نماید. می همکاری شیپمنتور طرح خصوص در الزم های هنگیهما انجام

 کار: انجام مراحل

 و الگو اساتید نظر با را امور انجام فرایند و ردهک سنجی نیاز مختلف های حوزه در ،کننده هماهنگ-1

 نماید. می تعیین مختلف های ورودی اساس بر پشتیبان

 

 دهد. می منتور فراخوان اعالم ،کننده هماهنگ-2

 

 فرم و"منتورینگ اجرای و ریزی برنامه" فرم در را منتور متقاضیان مشخصات ،کننده هماهنگ-3

 منتورینگ ارزیابی تیم در وبررسی  ارزیابی جهت و کرده ثبت"منتور اجرایی و فردی،علمی مشخصات"

 می  آموزشی گروههای مدیران و آموزشی معاونت و پشتیبان و الگو دانشکده،اساتید ریاست از متشکل که

 نماید. می رسالا ،باشد

 

 منتی، شرایط و منتور توانمندی و منتورینگ موضوع مختلف، جوانب بررسی و ارزیابی از پس-4
 نماید. می درج منتورینگ" ریزی "برنامه فرم ارزیابی نتیجه قسمت در را  نتیجه کننده هماهنگ

 

 اجرای و ریزی برنامه مراحل باشد " قبول قابل منتورینگ" ارزیابی نتیجه صورتیکه در-5
 مشروط آن نتیجه که هایی ارزیابی خصوص در منتورینگ فرایند ادامه شود. می انجام منتورینگ

 ارزیابی نتیجه بودن "رد" و باشد می منتورینگ ارزیابی تیم ،در شده ذکر شرط انجام به منوط بوده
 باشد. می آن بایگانی و منتورینگ اجرای و ریزی برنامه فرایند ادامه امکان عدم معنی به

 

 محتوا" "تدوین فرم طی تدوین و طراحی منتورینگ، ارزیابی تیم در ارزیابی نتایج اعالم از پس-6
 درخواستی" دوره اعالم " فرم طی موارد و شود می ثبت کننده هماهنگ توسط سوابق و شده انجام

 گردد. می ارسال اجرایی برنامه ایجاد راستای در

 

 شایستگی و ارتمه دانش، سازی مستند منظور به ،منتورینگ آموزشی جلسات پایان از پس-7
 از وپس شده تکمیل منتورینگ" در شایستگی و ،مهارت دانش "کسب فرم ،جلسات طی در حاصله

 گیری بهره و ثبت جهت کننده هماهنگ توسط نتایج ،ارزیابی تیم توسط حاصله توانمندی میزان تایید
 شود. می سابقه ثبت منتورینگ فرایند اثربخشی ارزیابی یندفرا انجام در
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 به منوط ایشان مجدد وانتخاب نمایند می خدمت انجام تحصیلی یکسال مدت به2 سطح منتورهای-8
 باشد. می ارزیابی تیم تایید و بعد سال فراخوان در شرکت

 

 در 1 سطح منتورهای با توانند و...می تلفن،ایمیل،حضوری طریق از اداری ساعات تمام در -9
 بگیرند. مشاوره منتی به رساندن یاری برای و بوده ارتباط

 

  پایان از پس ماه سه منتی، مهارت و دانش خصوص در منتورینگ فرایند  اثربخشی ارزیابی -10

 نامبرده اعضای حضور و کننده هماهنگ مشارکت با شده تدوین دستورالعمل طبق منتورینگ جلسات
 شود. می انجام3 مرحله در

 

 نیاز، مورد اجرایی عناوین با یهای کمیته منتورینگ، امر توسعه صورت در نیاز فراخور به -11
 نامبرده اعضای توسط آنها وظایف شرح که شود تشکیل تواند یم 2 و 1 سطح هایمنتور از متشکل

 گردد. می تدوین 3 مرحله در

 

 

 

 

 

 

 


