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مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و با عنایت به ( ره)در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی 

 ،ت مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقالب اسالمی دارندتاکیدا

هدف از تدوین این طرح، . ه استگردید و ابالغ  طرح استاد مشاور جهت اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین

 ،حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلیتبیین اهداف، وظایف، تشکیالت و تعیین روابط 

بهبود وضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد، با بهره  ،ایجاد زمینه های ارتقاء علمی

 . دلسوز و متعهد دانشگاهها فعالیت می نماید ،ساتید و مدرسین برجستها مندی از

  : هدف کلی

 و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بهبود وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد 

 : اختصاصی اهداف 

 برقرار ی ارتباط مناسب با دانشجویان شاهد و ایثارگر  -1

 با دانشجویان شاهد و ایثارگرمشاوره  ارتقائ اثربخشی -2

 و ایثارگر ویان شاهد شناسایی زمینه های آسیب پذیری دانشج - 3

 . پیشگیری از بروز مشکالت آموزشی و رفع موانع موجود-4

 آموزشی و غیر آموزشیدارای مشکل  و ایثارگر حمایت منطقی و مبتنی برخودباوری دانشجویان شاهد -5

 و ایثارگر غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد  لعوام شناسایی  - 6

 

 (:A4صفحه  3ثر در حداک) روش اجراء

بررسی های اولیه و بازخورد های ارائه شده از سوی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نشان می داد که فرآیند 

شاهد  بررسی وضعیت مشاوره دانشجویانبا عنوان ی ا همطالعلذا  .دارد و تحولارتقا مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه نیاز به 

 : برخی از  نتایج طرح مذکور به شرح زیر بود  که انجام شد 78در بهمن ماه سال  و ایثارگر

 %55  مونثدانشجویان  -%  44 ذکردانشجویان  م : دهندگان پاسخدرصد -

 .در رشته پرستاری مشغول به تحصیل بودند % 64بیشترین پاسخ دهندگان با  -

 .پاسخ دهندگان را به خود اختصاص دادند بیشترین درصد % (57جمعاٌ )  %25هریك با  6و  4دانشجویان ترم  -

 .ودندبسال  24 تا 45 یسن در محدوده44از نظر سنی پاسخ دهندگان  -

 : پاسخ دهندگان مالك خود را برای مراجعه به صورت زیر اعالم نمودند  -



 

 بدون جواب  مخالفم نظری ندارم موافقم مالك

   %47 %72 بروز مشکالت

 %6  %42 %72 امکان دسترسی به استاد مشاور 

   %6 %54 مراجعه حضوری 

 %6  %42 %72 تماس تلفنی 

   %42 %77 نوع برخورد استاد مشاور با دانشجو

   %42 %77 آگاهی استاد مشاور از مقررات و آئین نامه های آموزشی 

   %24 %86 میزان صمیمیت وی با دانشجو 

  %6 %53 %44 رشته تحصیلی استاد مشاور 

   %47 %72 میزان حضور وی در دانشگاه 

   %42 %77 حضور استاد مشاور در ستاد شاهد

  %42 %55 %25 حضور استاد مشاور در بیمارستان 

  %6 %53 %44 حضور استاد مشاور در سازمان مرکزی دانشگاه 

 

حضور ، %(54)امکان مراجعه حضوری  ،جعه دانشجویان شاهد و ایثارگر به اساتید مشاوربیشترین مالك برای مرافوق، جدول بر اساس 

. می باشد( %44دانشگاه ، %77ستاد شاهد )است که مشروط به حضور در محل دانشگاه  (%72) و قابلیت دسترسی %(77) در ستاد

از پاسخ دهندگان % 44تنها  .کارآموزی بودند طیمحو  پاسخ دهندگان مخالف با حضور اساتید مشاور در بیمارستان% 84همچنین 

 نیز در این خصوص نظری نداشتند% 53اساتید مشاور هم رشته خود بودند، هرچند  موافق مراجعه به

 : به  شرح زیر بود نیز بیشترین مشکالت عنوان شده دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرفی، 

 %33مشکالت درسی    -

 %  43مشکالت خوابگاه    -

 %      45....    مقررات آموزشی مربوط به اشتغال و انتخاب واحد و    -

 % 42مشکالت مالی  -

 %  5مشکالت خانوادگی    -

 %   8(  روابط با سایر دانشجویان ) مشکالت اجتماعی  -

 % 43دوری از خانواده    -

 %         2ناهماهنگی با محیط دانشگاه     -

می باشد، اگر چه بیشترین مشکالت اعالم شده از سوی دانشجویان، مشکالت درسی  که ها نشان می دهد مقایسه درصدبه طور کلی، 

مالك همخوانی رشته تحصیلی اساتید مشاور با رشته دانشجو کمتر مورد نظر دانشجویان بوده است و دانشجویان به عواملی نظیر 

با دانشجو،  استاد  مقررات و آئین نامه ها و صمیمیت  ی استاد مشاور ازمیزان آگاه، نوع برخورد، حضور مستمر استاد در ستاد شاهد



همزمان با ثبت نام دانشجویان شاهد، اساتیدی که بیشتر ( اول سالنیم) 4377لذا از ابتدای ترم مهرماه  .بیشتر اهمیت قائل هستند

، مجددا از 77-75در پایان نیمسال اول . ل گردیدتطابق  با مالك فوق داشتند، به دانشجویان معرفی و شرایط انجام مشاوره تسهی

 .دانشجویان شاهد و ایثارگر در این خصوص نظرسنجی شد

 : پیامد های اجرای فرآیند  یانتایج 

استاد مشاور خود را می % ( 54) اد که درصد باالیی از پاسخ دهندگان دن شانبررسی نتایج پس از مداخله و تغییر فرآیند مشاوره، 

از پاسخ دهندگان جهت رفع مشکل به % 55همچنین . ه عمدتا حاصل مداخالت ستادی و رابطین دانشجویی بوده استشناختند ک

اعالم % 27اعالم نمودند که مشکل شان به صورت کامل حل شده، % 57ستاد شاهد دانشگاه مراجعه نموده بودند که از این تعداد 

میزان رضایت مندی . از پاسخ دهندگان در زمان بررسی هنوز مشکل داشتند %44نمودند که مشکل آنها تا حدودی حل شده است و 

تامیل دانشچویان به سمت استاد مشاوری است که در ستاد شاهد است، بدین معنا که % 52و ایثار گر از روند فعلی دانشجویان شاهد 

رشته تحصیلی استاد مشاور جنذان . ن صمیمی باشدحضور داشته باشد،به آیین نامه ها و مقررات دانشگاهی آشنا بوده و با دانشجویا

 . مدنظر دانشجویان نبوده است

      (:بخش ، دانشکده ، دانشگاه ،کشوری ، بین المللی ) سطح اثرگذاری 

      کشوری   

                                                                                                                

 : نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند 

میزان آگاهی استاد مشاور  ،نوع برخورد ،عواملی نظیر حضور مستمر استاد در ستاد شاهدنظر می رسد انتخاب استاد مشاور بر مبنای ه ب

. با رشته تحصیلی دانشجویان داردستاد مشاور ا مقررات و آئین نامه ها و صمیمیت وی با دانشجو ارجحیت بر تطابق مدرك تحصیلی از

  .همرا ه باشد نیز ممکن است تغییر اساتید مشاور فعلی با اساتید مشاور جدید واجد شرایط با محدودیت هائی هرجند


