
 

 

 

 

 

 شناسنامه فرآیند مشاوره تحصیلی

 فرآیند خروجی هامدارک خروجی عملیات فرآیند ورودي مدارک ورودي

  فرم گزارش مشاوره 

  فرم ثبت گزارش فردي 

  فرم گزارش عملكرد
 اساتيد 

  فرم توافق نامه 

  فرم رضايت سنجي از
 دانشجو 

  فرم ارجاع به هسته
 مشاوره 

 

 

 
 

  فرايند خدمات امور
دانشجويي و 

 فرهنگي 

  فرايند تعالي
 سازمان 

  فرايند تضمين
 كيفيت 

تقسيم دانشجويان جديدالورود هر  -1
 نيمسال بين اساتيد مشاور حائز شرايط

تنظيم گزارش عملكرد اساتيد مشاور و  -2
 ارسال به معاونت آموزشي 

 برگزاري جلسات ماهيانه استادان مشاور -3

هماهنگي و برگزاري كارگاههاي  -4
 آموزشي و توجيهي اساتيد مشاور 

ارزيابي ساليانه عملكرد اساتيد مشاور  -5
توسط دانشجويات و ارسال نتايج به 

 ژوهشي معاونت پ

تعيين استاد مشاور جايگزين به جاي   -6
اساتيد يكه در مرخصي به سر مي برند 

 يا به هر دليلي حضور ندارند.

يد بر  - عملكرد اسااااات
اسااااار نظر خواهي 

 دانشجويان 

ليسااات دانشاااجويان  -
تحت پوشش هر استاد 

 مشاور 

ساليانه  - تعداد برگزاري 
 جلسات و  كارگاهها 

فرم عملكرد )ميزان   -
 واحد(اساتيد مشاور

 

  تضمين كيفيت 

  تعالي سازمان 

  اطالع رساني 
 
 
 
 
 

 مسئول فرآيند مستندات مرتبط با اجراي فرآيند منابع

 پرسنل  -

 سخت افزار  -

 نرم افزار  -

 وب سايت  -

 محيط فيزيكي -

ايين نامه شوراي عالي برنامه ريزي مربوط  -
 به اساتيد مشاور 

 مسئول اساتيد مشاور زير نظر معاونت آموزشي -
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 دوره زمانی حدود مجاز نحوه محاسبه هاشاخص ردیف

 سالیک  40-30 نظر خواهي از دانشجو  فرم  رضايت دانشجو از عملكرد استاد مشاور  ميانگين 1

 یک نيمسال  15به  1 نسبت تعداد استاد مشاور به تعداد دانشجويان  نسبت استاد به دانشجو  2

3 
مشاركت كننده در كارگاهها و نسبت   اساتيد 

 جلسات هماهنگي به كل اساتيد
نسبت تعداد استادمشاركت نموده به تعداد 

 100*كل 
 یک نيمسال %70حداقل 

 هر نيمسال  10-8 نمره( 10چک ليست عملكرد) امتياز عملكرد استاد مشاور  4

5 
نسبت ارجاعات دانشجويان به كل دانشجويان 

 تحت مشاوره
 هر نيمسال  /كل دانشجويان تحت پوشش تعداد ارجاع

 تهیه كننده تاریخ

 مسئول اساتید مشاور

 تأیید كننده

 معاونت آموزشی خانم دكتر نجفی

 تصویب كننده

 معاونت آموزشی خانم دكتر نجفی

 


