فصل اول«

مقدمه :
اﯾن آئين نامه در راستای ھداﯾت ھدفمند امور تحصيلی دانشجوﯾان جھت رشد و شکوفاﯾی ھر
چه بيشتر آنان با تبببن اھداف ،وظاﯾف و ساختار اجراﯾی مشخص به منظور پيشگيری از افت
تحصيلی ،فراھم کردن زمينه ھای ارتقاء علمی و رفع مشکالت آموزشی،پژوھشی،
فردی،اجتماعی،عاطفی و رفاھی دانشجوﯾان در مقاطع مختلف
تحصيلی)کاردانی،کارشناسی پيوسته،کارشناسی ناپيوسته و دکتری عمومی پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی( تنظيم شده است.
ماده  : ١تعارﯾف
 ١-١استاد مشاور :ﯾکی از اعضای ھيأت علمی دانشگاه ﯾا دانشکده است که مسئوليت
ھداﯾت تحصيلی و مشاوره ای دانشجوﯾان در مقاطع مختلف تحصيلی را در زمينه ھای
آموزشی،پژوھشی و فردی برعھده می گيرد.
 ١-٢مسئول استادان مشاور :ﯾکی از اعضاء ھيأت علمی دانشگاه ﯾا دانشکده است که
وظيفه برنامه رﯾزی و نظارت بر فعاليتھای استادان مشاور را برعھده دارد.
 ١-٣دانشجوی ھميار :دانشجوی فرھيخته و عالقه مند در مقطع تحصيلی باالتر که در
ھداﯾت تحصيلی دانشجوﯾان به استاد مشاور کمک می کند.
 ١-۴کميته مرکزی استادان مشاور :منظور کميته مرکزی استادان مشاور در سطح
دانشگاه به رﯾاست معاون آموزشی دانشگاه است که تصميم گيری در جھت اجرای آﯾين نامه
استاد مشاور را برعھده دارد.
ماده  : ٢اھداف
 ٢-١ھداﯾت و نظارت مستمر بر روند تحصيلی دانشجوﯾان
 ٢-٢شناساﯾی زمينه ھای آسيب پذﯾری و عوامل غيرآموزشی مؤثر بر وضعيت آموزشی
دانشجوﯾان و تالش در جھت رفع آنھا
 ٢-٣آشنا نمودن دانشجوﯾان با شھر محل تحصيل،واحدھای مختلف دانشگاه،مقررات و
فرآﯾندھای آموزشی و پژوھشی
 ٢-۴شناساﯾی و حماﯾت از استعدادھای درخشان و ھداﯾت دانشجوﯾان برتر
»فصل دوم«
ماده  : ٣جاﯾگاه استاد مشاور
 ٣-١استاد مشاور به عنوان اولين سطح ارتباطی دانشجو با سيستم آموزشی محسوب می
شود.
 ٣-٢استاد مشاور در زمينه مشاوره و ھداﯾت دانشجوﯾان در مسائل آموزشی )در محدوده
مقررات مربوطه( از جمله ثبت نام ،اخذ و حذف واحدھا ،حذف کليه درس ھای اخذ شده در

ﯾک نيمسال ،تغيير رشته و انتقال و ميھمانی دارای مسئوليت اجرائی بوده و ھرگونه تصميم
گيری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مشاور می باشد.
 ٣-٣استاد مشاور در حيطه ھای پژوھشی ،فرھنگی ،اجتماعی و رفاھی صرفاً نقش ھداﯾت
کننده و مشورتی دارد و می تواند نظرات کتبی خود را به معاونت پژوھشی و معاونت
دانشجوﯾی فرھنگی اعالم نماﯾد.
ماده  : ۴نحوه انتخاب استاد مشاور
 ۴-١استاد مشاور ترجيحا ً از ميان اعضای ھيأت علمی عالقه مندی به پذﯾرش مسئوليت
مشاوره و دانشجوﯾان با حداقل  ٣سال سابقه فعاليت آموزشی به پيشنھاد مسئول استادان
مشاور و تائيد معاون آموزشی دانشکده و ھيأت اجراﯾی جذب اعضای ھيأت علمی دانشگاه
با حکم رئيس دانشکده منصوب می گردد.
تبصره  : ١حتی االمکان جنسيت و رشته تحصيلی استاد مشاور با جنسيت و رشته
تحصيلی دانشجو ھمخوانی داشته باشد و در طول تحصيل دانشجو ،استاد مشاور ثابت
بماند .جھت دانشجوﯾان دوره ھای دکتری عمومی پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی در ھر
مرحله از طول دوره تحصيل می تواند استاد مشاور جدﯾدی انتخاب شود.
تبصره  : ٢گذراندن دوره ھای آموزشی مرتبط با وظاﯾف استاد مشاور الزامی است.
 ۴-٢در زمان حضور نداشتن استاد مشاور)حداکثر به مدت  ۶ماه( استاد مشاور جانشين به
پيشنھاد استاد مشاور مربوطه و تائيد معاون آموزشی دانشکده با ھمان مسئوليتھا انتخاب
می شود .در صورتی که عدم حضور استاد مشاور بيش از  ۶ماه ادامه داشته باشد استاد
مشاور جانشين ﯾا استاد مشاور دﯾگری جاﯾگزﯾن استاد مشاور قبلی خواھد شد.
 ۴-٣در موارد ضروری مسئول استادان مشاور دانشکده می تواند از دانشجوﯾان فرھيخته و
عالقه مند به مشاوره به عنوان دانشجوی ھميار جھت کمک به استاد مشاور بھره گيرد.
 ۴-۴در صورت لزوم به پيشنھاد مسئول استادان مشاور دانشکده و تائيد کميته مرکزی
استادان مشاور دانشگاه می توان از کارشناسان مجرب و غيرھيأت علمی به عنوان دستيار
استاد مشاور استفاده نمود.
 ۴-۵رؤسا و معاونين دانشگاه ھا و دانشکده ھا و رؤسای مراکز آموزشی درمانی با توجه به
گستردگی شرح وظاﯾف خود در زمان تصدی مشاغل فوق حتی االمکان به عنوان استاد
مشاور انتخاب نشوند.
 ۴-۶انتخاب استاد مشاور دانشجوﯾان شاھد و اﯾثارگر در صورتی که تمامی مفاد اﯾن آئين نامه
را انجام دھد با رعاﯾت بند  ۴-١به عنوان استاد مشاور دانشجوﯾان غير شاھد و اﯾثارگر بالمانع
است.
»فصل سوم«
ماده  : ۵شرح وظاﯾف استاد مشاور
 ۵-١استاد مشاور باﯾد آشنا و مسلط به کليه آئين نامه ھا و دستورالعملھای
آموزشی،رفاھی،فرھنگی ،اجتماعی،پژوھشی و مشاوره باشد و به وظاﯾف و اختيارات خود

آگاه باشد.
تبصره  :دانشگاه موظف است جھت آشناﯾی استادان مشاور با موارد فوق کارگاھھای
آموزشی برگزار نماﯾد.
 ۵-٢توجه خاص به دانشجوﯾان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدھای مختلف
دانشگاه و مکانھای مختلف شھر محل تحصيل از وظاﯾف استاد مشاور است.
 ۵-٣استاد مشاور باﯾد دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشی ،پژوھشی ،دانشجوﯾی و
انضباطی در مقاطع مربوطه آشنا نماﯾد.
 ۵-۴استاد مشاور باﯾد برای دانشجوﯾان با رعاﯾت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنان پرونده
ای تشکيل دھد که حاوی اطالعات ذﯾل باشد :
الف( پرسشنامه ای که شامل اطالعات فردی  ،تحصيلی  ،خانوادگی  ،اجتماعی و اقتصادی
دانشجو باشد.
اﯾن پرسشنامه )فرم الف و ب(در روز ثبت نام اوليه توسط دانشجو تکميل شده و به استاد
مشاور تحوﯾل داده می شود.
ب( فرم وضعيت تحصيلی دانشجو که شامل خالصه اطالعات ھر نيمسال تحصيلی وی باشد.
اﯾن فرم توسط حوزه معاونت آموزشی دانشکده تکميل می گردد.
ج(تصاوﯾر کارنامه ھای پاﯾان ھر نيمسال تحصيلی دانشجو که توسط آموزش دانشکده در
اختيار استاد مشاور گذاشته می شود.
د(فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره ھای انجام شده از
سوی استاد مشاور.
ه( ﯾک نسخه از گزارش وﯾژگيھای عاطفی ،فرھنگی و تربيتی دانشجو که به مرکز مشاوره
دانشگاه ارجاع داده شده است ،ھمراه با نتاﯾج معاﯾنات ،اقدامات درمانی و مشاوره ھای
انجام شده.
 ۵-۵استاد مشاور باﯾد به دانشجو در زمينه شغلی و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازی وی
برای پذﯾرش مسئوليت شغلی در آﯾنده مشاوره ھای الزم را ارائه نماﯾد.
 ۵-۶ھداﯾت و برنامه رﯾزی درسی و مشاوره دانشجوﯾان در زمينه روشھای صحيح مطالعه و
ترغيب به حضور در فعاليتھای فوق برنامه علمی و فرھنگی از وظاﯾف استاد مشاور است.
 ۵-٧کليه فرم ھای انتخاب واحد ،گواھی پزشکی ،ميھمانی ،انتقال ،جابجاﯾی،حذف و اضافه و
حذف اضطراری واحدھای درسی ،حذف کليه درسھای اخذ شده در ﯾک نيمسال می باﯾست
توسط استاد مشاور بررسی و تأئيد گردد.
 ۵-٨ارزﯾابی مداوم و شناخت وضعيت تحصيلی دانشجو در گذشته ،حال و پيگيری آن در آﯾنده
می باﯾست توسط استاد مشاور انجام گيرد.
 ۵-٩استاد مشاور باﯾد استعدادھا و تواناﯾی ھای بالقوه دانشجو را شناخته و به شکوفاﯾی
منطقی آنان کمک نموده و دانشجوﯾان موفق در زمينه ھای آموزشی ،پژوھشی و فرھنگی را

از طرﯾق مسئول استادان مشاور به مسئولين دانشکده معرفی نماﯾد.
 ۵-١٠مشاوره و انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو باﯾد توسط استاد مشاور جھت اتخاذ
تصميم مناسب و تقوﯾت روحيه خود تصميمی دانشجو انجام گيرد.
 ۵-١١استاد مشاور باﯾد مسائل و عوامل مؤثر بر روند تحصيلی دانشجو)عوامل اقتصادی،
عاطفی ،روانی ،اجتماعی و فرھنگی(را بررسی و شناساﯾی نموده و در صورت لزوم به مراکز
مربوطه ارجاع دھد و به دانشجو در جھت پيشرفت تحصيلی و جبران کاستی ھای وی کمک
نماﯾد.
 ۵-١٢استاد مشاور باﯾد به شراﯾط محيطی ،خانوادگی و تحصيلی دانشجو توجه داشته و در
صورت نياز با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکالت دانشجوﯾان مشورت نماﯾد.
 ۵-١٣استاد مشاور بنا به صالحدﯾد در زمينه مشکالت دانشجو به خانواده وی اطالع داده و در
صورت لزوم با آنان مشاوره کند.
تبصره  :الزمست در اﯾن خصوص استاد مشاور تبحر الزم را از طرﯾق گذراندن دوره ھای
آموزشی کسب نماﯾد.
 ۵-١۴استاد مشاور باﯾد مشکالت دانشجوﯾان را با ھماھنگی مسئول استادان مشاور
دانشکده به مدﯾر گروه مربوطه ﯾا معاونت آموزشی دانشکده)حسب مورد( اعالم نماﯾد.
 ۵-١۵در صورت دعوت ،استاد مشاور الزم است در جلسات دانشگاه ﯾا دانشکده)از جمله
کميسيون موارد خاص و کميته انضباطی و (...که تصميم گيری آموزشی ،رفاھی و ﯾا
انضباطی در مورد دانشجوی تحت پوشش وی صورت می گيرد ،به صورت مشورتی شرکت
کند.
 ۵-١۶استاد مشاور باﯾد دانشجوﯾان را با ھماھنگی مسئول استادان مشاور به واحدھای
مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راھنماﯾی تحصيلی دانشگاه در مواردی که نيازی به
ھمکاری و مشاوره تخصصی داشته باشند معرفی کند.
تبصره  :پيگيری پرونده ھای ارجاع شده به مراکز ذﯾربط از وظاﯾف استاد مشاور است.
 ۵-١٧استاد مشاور باﯾد در گردھماﯾی و کارگاه ھای توجيھی و آموزشی و جلسات مربوط به
استادان مشاور شرکت کند.
 ۵-١٨استاد مشاور باﯾد در جلسات ماھانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و مسئول
استادان مشاور در ھر نيمسال تحصيلی تشکيل می گردد شرکت کند.
 ۵-١٩استاد مشاور باﯾد در پاﯾان ھر نيمسال تحصيلی گزارش عملکرد خود را تھيه و به
مسئول استادان مشاور دانشکده ارائه نماﯾد.
ماده : ۶
مسئوليت مشاوره دانشجوﯾان ميھمان با استاد مشاور دانشگاه مبدأ است.
تبصره  :در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مشکالت اﯾن

دانشجوﯾان رسيدگی خواھد کرد.
ماده : ٧
کليه دانشجوﯾان انتقالی اعم از دانشجوﯾان انتقال از خارج و ﯾا از داخل در طول تحصيل در
دانشگاه مقصد ھمانند دانشجوﯾان ھمطراز خود از خدمات استاد مشاور بھره مند خواھند
شد.
ماده : ٨
حتی االمکان دانشجوﯾان غيراﯾرانی تحت پوشش ﯾک استاد مشاور باشند.
تبصره  :دانشگاھھاﯾی که تعداد دانشجوﯾان غيراﯾرانی آنھا بيشتر از سقف مجاز است تابع
تبصره ماده  ١۴اﯾن آئين نامه ميباشند.
»نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور«
ماده : ٩
حضور استاد مشاور در دانشکده از ﯾک روز قبل از ثبت نام تا ﯾک روز پس از آن و ھمچنين در
روزھای حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدھای درسی الزامی است.
ماده : ١٠
ساعات و محل مالقات با دانشجوﯾان باﯾد از ابتدای ھر نيمسال مشخص گردد و استاد مشاور
باﯾد به مدت حداقل  ١ساعت به ازای ھر  ۵دانشجو در ھفته حضور مفيد داشته باشد.
ماده : ١١
به ازای ھر دانشجو معادل  ٠/١واحد درسی نظری در ھر نيمسال تحصيلی در وظاﯾف
آموزشی استاد مشاور منظور خواھد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائيد مسئول
استادان مشاور دانشکده و معاون آموزشی دانشکده می باشد.
تبصره  :واحدھای مذکور بدون احتساب واحد موظف آموزشی و تمام وقتی عضو ھيأت
علمی به صورت حق التدرﯾس پرداخت خواھد شد.
ماده : ١٢
به ازای ھر  ١٠دانشجو در ھر سال تحصيلی  ٢٠امتياز اجرائی جھت ارتقاء )طبق ماده ٣آئين
نامه ارتقای اعضای ھيأت علمی( منظور خواھد شد.
ماده : ١٣
امتيازات داده شده به استاد مشاور براساس عملکرد و انجام وظاﯾف مربوطه با نظر مسئول
استادان مشاور و تائيد معاون آموزشی دانشکده جھت لحاظ در سابقه آموزشی استاد
مشاور ،به معاونت آموزشی دانشگاه منعکس خواھد شد.

ماده : ١۴
تعداد دانشجوﯾان مرتبط با ھر استاد مشاور)ﯾا استاد مشاور جانشين در غياب استاد
مشاور(حداکثر  ١۵دانشجو )به ازای ھر  ۵دانشجو  ٠/۵واحد درسی(در ھر نيمسال تحصيلی
خواھد بود که ترجيحاً از ميان ورودی ھای ﯾک سال تحصيلی برگزﯾده می شوند.
تبصره  :در شراﯾط خاص ،دانشکده می تواند تعداد دانشجوﯾان را به حداکثر تا  ٣٠نفر افزاﯾش
دھد.
ماده : ١۵
چنانچه استاد مشاور بخشی از وظاﯾف مندرج در ماده  ۵را اجرا نکند ،به ھمان ميزان از
امتيازات وی کسر خواھد شد.
ماده : ١۶
در صورتی که استاد مشاور به تشخيص مسئول استادان مشاور در اجرای وظاﯾف محوله
قصور بارز داشته باشد ،با نظر و حکم رئيس دانشکده از اﯾن مسئوليت خلع خواھد شد.
»فصل چھارم«
جاﯾگاه و وظاﯾف مسئول استادان مشاور
ماده : ١٧
مسئول استادان مشاور ھر دانشکده به پيشنھاد معاون آموزشی دانشکده ،طی حکمی از
طرف رﯾاست دانشکده ،به مدت  ٢سال منصوب و زﯾر نظر معاون آموزشی دانشکده فعاليت
می کند.
تبصره  : ١تغيير مسئول استادان مشاور دانشکده از سمت خود با پيشنھاد معاون آموزشی
دانشکده توسط رﯾاست دانشکده می باشد.
تبصره  : ٢انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بالمانع است.
ماده : ١٨
مسئول استادان مشاور باﯾد دارای حداقل  ٣سال سابقه خدمت در سمت استاد راھنما و ﯾا
استاد مشاور باشد.
تبصره  :افرادی که عالوه بر  ٣سال سابقه خدمت در سمت استاد راھنما و ﯾا استاد مشاور
در گذشته دارای سوابق اجراﯾی نيز بوده اند ،در اولوﯾت انتخاب سمت مسئول استادان
مشاور قرار می گيرند.
ماده : ١٩
مسئول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعاليتھای استادان مشاور در صورت تائيد
معاون آموزشی دانشکده ،از امتيازی معادل  ٣واحد درسی در ھر نيمسال تحصيلی برخوردار

می شود.
ماده : ٢٠
مسئول استادان مشاور در جلسات شورای آموزشی دانشکده بدون حق رأی شرکت می
کند.
ماده : ٢١
تقسيم دانشجوﯾان بين استادان مشاور توسط مسئول استادان مشاور دانشکده و با تائيد
معاون آموزشی دانشکده حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد ھر نيمسال تحصيلی انجام می
شود.
ماده : ٢٢
قبل از آغاز ھر نيمسال تحصيلی ،برنامه حضور استادان مشاور توسط خود آنان و با ھماھنگی
مسئول استادان مشاور ،با توجه به برنامه کالسی دانشجوﯾان تحت پوشش ھر استاد تنظيم
شده و به مسئول استادان مشاور دانشکده تحوﯾل می گردد.
ماده : ٢٣
مسئول استادان مشاور دانشکده پس از اخذ برنامه استادان مشاور کليه گروھھای تحت
پوشش ،طی اطالعيه ای با ھمکاری اداره آموزش دانشکده اﯾن برنامه را به اطالع دانشجوﯾان
دانشکده می رساند .نظارت بر اجرای اﯾن برنامه برعھده مسئول استادان مشاور دانشکده
می باشد.
ماده : ٢۴
در پاﯾان ھر نيمسال تحصيلی فرم گزارش عملکرد تکميل شده توسط استادان مشاور ھر
دانشکده ،توسط مسئول استادان مشاور دانشکده ،جمع بندی و به معاونت آموزشی
دانشکده ارسال می گردد.
ماده : ٢۵
ارزﯾابی ساالنه عملکرد استادان مشاور توسط دانشجوﯾان انجام و نتاﯾج آن از طرﯾق مسئول
استادان مشاور به معاون آموزشی دانشکده ارائه می شود.
ماده : ٢۶
نيازسنجی و ھماھنگی جھت برگزاری کارگاھھای آموزشی و توجيھی جھت استادان مشاور
اعم از مشاوره ،مھارتھای ارتباطی ،روشھای مطالعه و بررسی مشکالت آموزشی و رفتاری
دانشجوﯾان و  ...از طرﯾق مسئول استادان مشاور انجام می گيرد.
ماده : ٢٧
جلسات ھماھنگی ماھانه با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده توسط مسئول
استادان مشاور برنامه رﯾزی و برگزار می گردد.

»شرح وظاﯾف ساﯾر واحدھای ذﯾربط آموزشی«
ماده : ٢٨
ادارات آموزش دانشکده ھا الزم است به طور مداوم ترتيبی اتخاذ نماﯾند که گزارش وضعيت
تحصيلی شامل انتخاب واحد ،کارنامه و احکام تشوﯾقی و ﯾا احکام انضباطی دانشجوﯾان را به
صورت محرمانه در اختيار استاد مشاور قرار دھند .در صورت لزوم پرونده تحصيلی دانشجو با
ھماھنگی معاون آموزشی دانشکده می تواند توسط استاد مشاور بررسی شود.
ماده : ٢٩
معاونت ھای آموزشی ،پژوھشی و دانشجوﯾی ،فرھنگی موظف ھستند که تصوﯾر کليه آئين
نامه ھا و مقررات مربوطه را جھت اطالع کليه استادان مشاور برای مسئولين استادان مشاور
ارسال کنند.
ماده : ٣٠
کليه مدﯾران گروھھای آموزشی موظفند جھت اﯾجاد ارتباط بھتر بين استادان مشاور ھر گروه و
دانشجوﯾان ،ھمکاری الزم را به عمل آورند.
ماده : ٣١
اداره مشاوره وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی نيز در سطح ستادی نسبت به تھيه و
ارائه راھکارھای مناسب و متون آموزشی و مطالعاتی برای مراکز مشاوره و مشاوری
تحصيلی دانشگاھھا و ھمچنين برگزاری کارگاھھای مرتبط با وظاﯾف استادان مشاور اقدام
نماﯾد.
ماده : ٣٢
رﯾاست دانشگاه ﯾا دانشکده علوم پزشکی الزم است حماﯾتھای الزم اداری و مالی را برای
تحقق وظاﯾف استادان مشاور فراھم آورد.
ماده : ٣٣
کميته مرکزی استادان مشاور با ترکيب ذﯾل در سطح دانشگاه تشکيل می شود.
 -١معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئيس کميته
 -٢مدﯾر امور آموزشی دانشگاه به عنوان دبير کميته
 -٣معاون دانشجوﯾی ،فرھنگی دانشگاه
 -۴معاونين آموزشی دانشکده ھا
 -۵مسئولين استادان مشاور دانشکده ھا
 -۶مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجوﯾی ،فرھنگی

ماده  : ٣۴شرح وظاﯾف کميته مرکزی استادان مشاور:
 ٣۴-١چگونگی استفاده بھينه از سياستھای کالن و ظرفيتھای موجود اداره خدمات ،در رابطه
با رفع مشکالت دانشجوﯾان توسط کميته مرکزی بررسی و ارزﯾابی می گردد.
 ٣۴-٢بررسی گزارشھای واصله از دانشکده ھا و تصميم گيری در جھت حل مشکالت مربوطه
توسط کميته مرکزی انجام می گيرد.
 ٣۴-٣ھزﯾنه مورد نياز جھت تأمين اعتبارات اجرای طرح آئين نامه استاد مشاور و پيگيری
اعتبارات مورد نياز توسط کميته مرکزی برآورد و پيشنھاد می گردد.
 ٣۴-۴جلسات کميته مرکزی حداقل ﯾک بار در ھر نيمسال تحصيلی تشکيل می گردد.
تبصره  :الزم است صورتجلسات کميته مرکزی به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارسال
گردد.
 ٣۴-۵مصوبات کميته مرکزی با رعاﯾت اجرای مواد مندرج در اﯾن آئين نامه توسط کليه دانشکده
ھا الزم االجرا است.
ماده : ٣۵
چنانچه برخی از مواد اﯾن آئين نامه نياز به دستورالعمل اجرائی داشته باشد ،دستورالعمل
مربوطه توسط معاونت آموزشی وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی تھيه و پس از
تصوﯾب در شورای عالی برنامه رﯾزی علوم پزشکی ابالغ می شود.
ماده : ٣۶
اﯾن آئين نامه مشتمل بر  ٣۶ماده و  ١۴تبصره در سی و نھمين جلسه شورای عالی برنامه
رﯾزی علوم پزشکی مورخ  ١٣٨٨/٢/٢٢به تصوﯾب رسيد و از تارﯾخ تصوﯾب ،جاﯾگزﯾن آئين نامه
استاد راھنما مصوب جلسه  ٢۵مورخ ١٣٨٢/١٢/٢٣شورای عالی برنامه رﯾزی علوم پزشکی
خواھد شد و کليه آئين نامه ھای مغاﯾر با آن ملغی می باشد.

