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 : مقدمه

به منظور حمایت،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشگاه ،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و 

توانمند،در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان و شکوفایی هر چه بیشتر آنان با تبیین اهداف،وظایف و 

، فراهم کردن زمینه ارتقای علمی و رفع مشکالت  حصیلیساختار اجرایی مشخص جهت جهت پیشگیری از افت ت

آموزشی ، فردی ، اجتماعی ، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، این ساختار زیر نظر کمیته 

 استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می گردد.

 تعاریف :

توانمند ، جهت برنامه ریزی و پیگیری امور دانشکده می و منتور های   متشکل از دبیر شورای مدیریت دانشکده :_

 نفر می باشد. 7یا  5، 3بنابر تصمیم دبیر کمیته منتور شیپ دانشکده بین باشد . تعداد اعضای این شورا 

داراب که جهت راهنمایی و پشتیبانی تحصیلی ، روحی عاطفی و اجتماعی یک دانشجوی دانشکده پیراپزشکی  منتور :_

 دانشجویان جدیدالورود ، آموزش دیده است.

تمام دانشجویان نو ورود دانشکده پیراپزشکی داراب که خواهان  شرکت در طرح منتور تیپ و استفاده از یک  منتی :_

 راهنما می باشند .

 ارکان طرح منتورینگ :

ان گروههای آموزشی ، مدیرمتشکل از ریاست دانشکده ، معاون آموزشی دانشکده ،  هیات موسس منتورینگ :_

مسوول هسته دفتر استعداد های درخشان ، رییس اداره مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده ، رییس کمیته 

 استاد مشاور.

 .متشکل از رییس دفتر و کارشناس طرح منتورینگ و دبیر دانشجویی منتورینگ  دفتر منتورینگ دانشکده :_

 کمیته های مختلف دفتر منتورینگ دانشکده : _

 الف : کمیته مرکزی منتور شیپ دانشکده 
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 ب : کمیته اجرایی و روابط عمومی دانشکده 

 ج : کمیته علمی دانشکده 

 کلیات :

کمیته مرکزی منتور شیپ دانشکده پیراپزشکی داراب از تاریخ ثبت این آیین نامه دارای شخصیت حقوقی : _1ماده 

دبیر کمیته ،نماینده قانونی این کمیته خواهد بود و سایر اعضاء بسته به وظیفه محوله از سوی نماینده کمیته ، است، 

 در بخش خاص خود قرار می گیرند .

 تمامی اعضاء ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسالمی و قوانین مصوب دانشگاه می باشند . : _2ماده 

ای از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که توسط ریاست  طرح منتورینگ زیر مجموعه : _3ماده

 دانشکده نظارت و تامین بودجه می گردد.

فعالیت کمیته مرکزی منتورینگ دانشکده زیر نظر کمیته استاد مشاور دانشکده که خود جزیی از بدنه  : _4ماده 

 معاونت آموزشی دانشکده است صورت می گیرد .

فردی که بتواند دو سوم آراء را از بین میته مرکزی دانشکده به این صورت انتخاب می شود : دبیر ک :1_5ماده 

داوطلبان دبیری ، از طرف همه اعضای کمیته مرکزی دانشکده و حداقل یک نماینده از کمیته استاد مشاور به عنوان 

د مشاور به مدت حداکثر یکسال ناظر کسب کند طی حکمی با امضای معاون آموزشی دانشکده و مسوول کمیته استا

 انتخاب می شود .

 شرایط داوطلب دبیری کمیته مرکزی منتورشیپ دانشکده : :2_5ماده 

 .دارا بودن معیار های منتور  که در ادامه ذکر می شود  _1

 تایید دارا بودن توانمندی هدایت برنامه منتور شیپ در سطح دانشکده . _2

 اعضای منتور در جلسه کمیته استاد مشاور دانشکده مشخص می شوند . : _6ماده 

 وظایف دبیر کمیته مرکزی منتور شیپ دانشکده : : _7ماده 
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ل کردن چارت و ارکان به عنوان دبیران کمیته های زیر مجموعه و کام انتصاب سایر اعضای کمیته منتور شیپ _1

 کمیته مرکزی

 مه ها در سطح دانشکده ی و یکسو بودن برنانظر بر هماهنگنظارت و اعمال  _2

 پیگیری مصوبات شورای سیاستگذاری کمیته مرکزی دانشگاه یا کمیته های زیر مجموعه در دانشکده  _3

 مدیریت جلسات کمیته مرکزی منتور شیپ دانشکده  _4

 اخذ احکام اعضای کمیته ها صدور و  پیگیری جهت  _5

برنامه ریزی جهت ارزیابی و پایش عملکرد سالیانه  منتور ها و ارسال بازخورد به کمیته استاد مشاور دانشکده در  _6

 با همکاری کمیته های زیر مجموعه 

 وظایف کمیته اجرایی و روابط عمومی :: _8ماده 

 می باشد . این کمیته مسوول هماهنگی و برگزاری مدون جلسات کمیته مرکزی به صورت ماهانه _1

 این کمیته مسوول آماده سازی گزارش جلسات برگزار شده و پیگیری مصوبات می باشد . _2

 این کمیته مسوول اطالع رسانی برنامه ها و اطالعیه ها در فضای مجازی و به صورت فیزیکی می باشد . _3

 ه می باشد .از وظایف این کمیتهمکاری با واحد روابط عمومی دانشکده جهت اطالع رسانی  _4

از مسوولیت های این کمیته می  ، هماهنگی برای آماده سازی و نصب پوستر ،بنر و کارهای گرافیکی مورد نیاز _5

 باشد.

 وظایف کمیته علمی : :_9ماده 

ملزم به بررسی ساز و کارهای مشابه در سایر دانشکده های درون استانی بوده تا فعالیت های موثر را برای دانشکده  _1

  .ومی سازی نمایدب

 انجام تحقیقات برای رفع نواقص آیین نامه دانشکده و به روز رسانی و ارتقای آن از وظایف این کمیته می باشد . _2
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با همکاری سایر اعضاء بر عهده این کمیته فرهنگی  پژوهشی ، کمک به توسعه برنامه ها در زمینه های آموزشی ، _3

 است.

مرکزی منتور شیپ دانشکده باید به امضای معاون آموزشی دانشکده و رییس کمیته  حکم دبیر کمیته: 1_10ماده 

 استاد مشاور دانشکده برسد.

حکم منتور های دانشکده باید به امضای رییس کمیته استاد مشاور دانشکده و دبیر کمیته مرکزی منتور  :2_10ماده 

 دانشکده برسد. شیپ

 نحوه انتخاب منتورها: _11ماده 

 معیارهای صالحیت: :1_11

 نیمسال با منتی  2رعایت فاصله آموزشی به میزان حداقل  _1

 عدم سوء سابقه در کمیته انظباطی دانشگاه  _2

 ثبت داوطلبانه درخواست برای شرکت در طرح منتورینگ  _3

 تاییدیه مسوول استاد مشاور ، معاون آموزشی دانشکده ورییس اداره مشاوره دانشکده  _4

 فعالیت های آموزشی پژوهشی موثر داشتن  _5

 17داشتن معدل باالی  _6

 : ساز و کار انتخاب :2_11

 برگزاری فرا خوان طرح منتورینگ یکماه پیش از آغاز هر سال تحصیلی توسط کمیته اجرایی و روابط عمومی . _1

 منتورشیپصالحیت متقاضیان توسط کمیته علمی و ارسال نتایج به کمیته مرکزی بررسی  _2

 انشکدهدبه کمیته استاد مشاور  اسامی متقاضیان تایید امور انجام شده توسط دبیر کمیته مرکزی دانشکده و ارسال _3

 بررسی و تعیین منتورها توسط کمیته استاد مشاور و ابالغ آن به دبیر کمیته مرکزی در شروع هر سال تحصیلی  _4
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به 99/ 7/11منتور شیپ و کمیته استاد مشاور قرار گرفت ومورخ مورد تایید اعضای 99/ 6/11این آیین نامه مورخ 

 .تصویب شورای معاونین دانشکده پیراپزشکی داراب رسید

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   


