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  مقدمه -1

دانشجویان در کنار آموزش و پژوهش تخصصی دانشگاهی، نیازمند یک بستر مناسب براي فراگیري جنبه هاي عمومی زندگی، به 
البته این بستر با بستر آموزش و پرورش قبل از دانشگاه متفاوت . ی و اجتماعی، در فرآیند رشد خود هستندویژه در حوزه هاي فرهنگ

با این حال طراحی، پیاده سازي و استقرار این بستر ، است و در آن خود مختاري و درجه آزادي دانشجو به مراتب بیشتر است
براي این منظور تهیه و تدوین شده ) هدا(دایت استاد محور دانشجویان نیازمند عطف توجه است و طرح حاضر با عنوان همناسب 

ناگفته روشن است که در این طرح دانشجویان سال اول کارشناسی جایگاه خاصی دارند و ایشان باید مراقب معنی داري دوره . است
که در چهار سال ) تربیتی علمی، هنگی،رابطین فر( طرح حاضر بر اساس طرح رفعت. گذار از دبیرستان به دانشگاه را طی نمایند

گردد در  در دانشگاه اجرا شده و با اصالحاتی در آن که عمدتاً به محوریت استاد راهنما باز می) 1392تا  1389از سال( گذشته
هیئت  یببه تصو 2/4/1393تاریخ  اجتماعی دانشگاه با اخذ نظرات دانشگاهیان تهیه شده و در -فرهنگی هاي آموزشی و معاونت

 .رئیسه دانشگاه رسیده است

  ضرورت اجراي طرح -2

از ی بخصوص دانشجویان خوابگاه دانشجوي جدیدالورود... ضرورت پیشگیري از مشکالت تحصیلی، عاطفی، ارتباطی، جسمی و  .1
 بخصوص در سال اول تحصیلدانشجویان  افزایی و مهارتبخشی آگاهی طریق 

 و همیاران مشاوران  ،راهنمادانشجوي جدیدالورود از طریق اساتید فرهنگی و اجتماعی ، دانشجویی، آموزشی هاينیازضرورت رفع  .2

  دوران دانشجوییدر طول  تعلیمدر کنار و تزکیه  تربیتضرورت توجه به  .3

 

  اهداف طرح -3
 آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، اداري و خدماتی دانشگاه  با بخش هاي مختلفدانشجویان جدیدالورود  آشنایی .1

  به ویژه حقوق و وظایف خود آگاهی دانشجویان نسبت به مقررات کلی دانشگاه و مقررات آموزشیافزایش  .2
  و ارتقاء روحیه نشاط و شادابی بین دانشجویان جدیدالورودایجاد  .3

 سیب هاي مربوطه روان شناختی و پیشگیري از آاجتماعی و  دانشجویان نسبت به مسائلهی هاي آگا ءارتقا .4

و آمادگی براي ورود به  رت دانشجویان در زمینه مهارت هاي زندگی خصوصاً مهارت هاي زندگی دانشجوییافزایش آگاهی و مها .5
 اجتماع پس از دانشجویی

 و زمینه سازي براي تهذیب آنان  دانشجویانو اعتقادي فرهنگی  ،فکريرشد  .6
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طرح ارکان  -4   

کمیته هاي اساتید راهنماي دانشکده  ،کمیته حمایت و نظارت بر طرح پشتیبان،مشاوران  ،دانشجویان جدیدالورود ،اساتید راهنما، همیاران
  . هستند که در ادامه معرفی می شوندطرح ها و دبیرخانه طرح ارکان 

دانشکده ها  توسط اعضاي هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشند که اساتید راهنما از :اساتید راهنما  4-1
داوطلبانه تعیین می ترجیحاً به صورت و با تأیید معاون آموزشی دانشگاه ) دانشکده دانشجویی - معاونین آموزشی و فرهنگی(

  .شوند
 

  :وظایف استاد راهنما - 

 و قرار دادن ساعاتی جهت مالقات با دانشجویانارتباط با دانشجویان زیر مجموعه خود  - 1

 دانشجویان زیر مجموعه خود  جتماعیرصد امور تحصیلی، فرهنگی و ا - 2

مرکز مرکز مشاوره، مرکز معارف، (جویی دانشخدمات مراکز مختلف به نسبت دانشجویان و آگاهی بخشی  اییراهنم - 3
  )...، مرکز زبان، مرکز بهداشت، تربیت بدنی، دفتر استعدادهاي درخشان وکارآفرینی، قرض الحسنه

 لویژه اساتید راهنما در طول سا کارگاه هاي آموزشی و جلسات توجیهیشرکت فعال در  - 4

و پشتیبانی سرپرست با هماهنگی  براي دانشجویان زیر مجموعه خود اجتماعیبرنامه ریزي فرهنگی و همکاري در  - 5
  دبیرخانه طرحدانشجویی فرهنگی دانشکده و 

 برگزاري جلسات تبادل نظر با آنها ونظارت بر عملکرد همیاران  - 6

 ي دانشکده شرکت در جلسات کمیته اساتید راهنما - 7

  

هاي  رشته ها و گرایشو دانشجویان کارشناسی مجرب در اران از دانشجویان تحصیالت تکمیلی همی :همیاران  4-2
و نیز دانشجویان معرفی شده از  دبیرخانه طرحمتقاضیان فراخوان عمومی . انتخاب می شوندموجود در دانشگاه صنعتی اصفهان 

اري مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی و دفتر دبیرخانه طرح با همکتوسط که ( سوي دانشکده ها، پس از انجام مصاحبه
  .می شوندبرگزیده ) شود فرهنگ عمومی دانشگاه انجام می

  
 :شرایط الزم براي همیار - 

 )ارتباطات اجتماعی( توانمند در ایجاد ارتباط با همساالن - 1

 حسن شهرت، تعهد و مسئولیت پذیري  - 2

 )معدل از میانگین معدل دانشکدهنبودن  کمترو حتی االمکان  یمشروطعدم (داشتن وضعیت علمی مناسب  - 3

 عمومی در بین دانشجویان و دانشکدهمقبولیت دارا بودن  - 4

 عدم داشتن رأي کمیته انضباطی - 5

 انگیزه و فرصت الزم جهت همکاري با طرح بودن دارا - 6
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  :وظایف همیار - 

 خود زیر مجموعه دانشجویان با  مستمربرقراري ارتباط موثر و  - 1

 روه زیر مجموعه گخود به  دانشجوییانتقال تجارب  - 2

 هاي خود به استاد راهنما  ارائه مستمر گزارش فعالیت - 3

 شرکت در کارگاه هاي آموزشی برگزار شده - 4

با هماهنگی و پشتیبانی سرپرست  دیگر همیاران دانشکدهاساتید راهنماي دانشکده و جلسات تبادل نظر با  شرکت در - 5
 دانشجویی فرهنگی دانشکده و دبیرخانه طرح

 با هماهنگی استاد راهنمااري در برنامه ریزي فرهنگی و تفریحی همک - 6

  همیارانشرکت فعال در برنامه هاي طراحی شده ویژه  - 7

  

جهت پشتیبانی از از میان مشاوران ذي صالح مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی چهار نفر  :مشاوران پشتیبان 4-3
دانشجویان و همیاران متناظر آنها در چهار گروه دختران خوابگاهی، پسران خوابگاهی، دختران غیرخوابگاهی و پسران 

 .غیرخوابگاهی از سوي مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تعیین می شوند

 
 :وظایف مشاوران پشتیبان - 

 ود در حوزه سالمت و بهداشت روانحمایت محتوایی از همیاران مرتبط با گروه خ - 1

 ارائه مشاوره به دانشجویان مرتبط با گروه خود که از سوي اساتید راهنما یا همیاران مرتبط به وي ارجاع شده اند - 2

 برگزاري جلسات اجتماع محور با محوریت آسیب هاي اجتماعی - 3

 حضور در جلسات تبادل نظر جهت بررسی مشکالت و روند اجرایی طرح - 4

 

دانشجویان  دانشگاه صنعتی اصفهان مقطع کارشناسی سال اولکلیه دانشجویان  :ان جدید الوروددانشجوی 4-4
که بر اساس رشته و گرایش تحصیلی و با توجه به بومی یا خوابگاهی بودن با همیاران هم جنس شوند  جدیدالورود محسوب  می

 .مرتبط می شوند

 طرح  حمایت و نظارت برکمیته   4-5

  :  ونظارت بر طرحکمیته حمایت اعضاي 
مدیر کل . 4  اجتماعی -مدیر برنامه ریزي فرهنگی .3آموزشی  مدیر کل. 2) رئیس کمیته(اجتماعی دانشگاه  - معاون فرهنگی. 1

نفر  یک. 7 دانشکده هادانشجویی  - فرهنگینفر از سرپرستان یک . 6نماینده مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی . 5 دانشجویی
یر بعنوان د بهطرح مسئول دبیرخانه  .9) یک نفر آقا و یک نفر خانم(  دو نفر از اساتید راهنما. 8 شی دانشکده هااز معاونین آموز

  جلسه
 ،گاهدانشدانشجویی  - فرهنگیتوسط شوراي سرپرستان  6بند عضو انتخاب توسط معاون دانشجویی دانشگاه،  5انتخاب عضو بند 

  .صورت می گیردگاه دانشتوسط معاون آموزشی  8انتخاب اعضاي بند  و توسط شوراي آموزشی 7بند عضو انتخاب 
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  :حمایت و نظارت بر طرح  شرح وظایف کمیته

 تعیین راهبردها، خط مشی ها و سیاستگذاري براي دوره هاي ساالنه طرح  - 1
 و همیاران ویژه اساتید راهنما طراحی دوره ها و کارگاه هاي آموزشی و جلسات توجیهی - 2
و تشکیل ستاد برنامه هاي استقبال، افتتاحیه و اردوي یک یا چند روزه براي دانشجویان جدیدالورود ه ریزي و برنامطراحی  - 3

 برگزاري براي اجراي این برنامه ها با محوریت دبیرخانه طرح 
 هدایت و نظارت بر کمیته اساتید دانشکده ها  - 4
 و ارائه پیشنهادات اصالحی ارزیابی طرح   - 5

  
 ي دانشکده نماکمیته اساتید راه 6- 4

  :از اساتید راهنماي دانشکده عباتند اعضاي کمیته
   دانشکده ياساتید راهنما. 2سرپرست فرهنگی دانشجویی دانشکده . 1 

و در نیمسال دوم هر دو ماه یکبار  هر ماه یکبار ،سال اولنیمدر فرهنگی دانشکده دانشجویی این کمیته با مسئولیت سرپرست 
 .تشکیل جلسه می دهند دانشجویان جدیدالورود حضور اساتید راهنمايبا 

  :  ي دانشکده اساتید راهنماشرح وظایف کمیته 
 معرفی همیاران به دبیرخانه در هنگام ثبت نام همیاران - 1

 همکاري با کمیته حمایت و نظارت براي برگزاري طرح  - 2

 ویژه آن دانشکده و بومی سازي برنامه ها تدقیق برنامه فرهنگی ابالغ شده جهت اجرا در دانشکده از طریق توجه به شرایط  - 3

 در دانشکده برگزاري جلسات تبادل نظر جهت بررسی مشکالت و روند اجرایی طرح  - 4

 همیاران طرح در دانشکده برنامه ها و ارزیابی  - 5

 

 دبیرخانه طرح  7- 4

برنامه هاي اجراي داراي نقش محوري در حسن  دانشگاه تشکیل می شود که اجتماعی -معاونت فرهنگی  در دبیرخانه طرح 
اجتماعی دانشگاه  -توسط معاون فرهنگی از بین اعضاي هیئت علمی دانشگاه طرح دبیرخانه مسئول  .استمربوط به طرح 
دبیرخانه  کارشناساجتماعی دانشگاه به عنوان  - با انتخاب معاون فرهنگی کارشناسان فرهنگیهمچنین یکی از . انتخاب می شود

  .شود تعیین می
  

  :طرحف دبیرخانه شرح وظای

 پیگیري و اجراي برنامه هاي مصوب کمیته حمایت و نظارت  .1

 فراخوان عمومی در دانشگاه براي ثبت نام همیاران  .2

 با همکاري نهادهاي مرتبطدر هر رشته و گرایش تحصیلی  ناسبهمیاران ممصاحبه و گزینش ثبت نام،  .3

  جهت آشنایی با طرح با استفاده از صاحبنظران ذیربط اساتید راهنمابرگزاري دوره هاي آموزشی و جلسات توجیهی  .4
  براي همیارانجلسات توجیهی و دوره هاي آموزشی  پیشنهاد و اجراي .5
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هر براي متشکل از یک نفر رابط همیاران برادر و یک نفر رابط همیاران خواهر دانشجویی طرح  رابطینتشکیل شوراي  .6
  دانشکده

با کمک ستاد برگزاري ردوي یک یا چند روزه براي دانشجویان جدیدالورود برگزاري برنامه استقبال، افتتاحیه و ا .7
  مطابق برنامه مصوب کمیته حمایت و نظارت 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري، دفتر ( تامین و هماهنگی محتواي فرهنگی برنامه ها از طریق مجاري ذي ربط .8
 ...)فرهنگ عمومی، مرکز مشاوره و

با همکاري ها، اعیاد، مسابقات و اردوهاي دانشجویی در طول سال  مثل جشنلف فرهنگی برگزاري برنامه هاي مخت .9
  دانشجویی دانشکده ها - سرپرستان فرهنگی 

  در طول سال اول ارزیابی از سیر اجرایی طرح  همکاري در فعالیت هاي مرتبط با .10
  

همیاران کار خود را با . ا یک استاد مرتبط می شوندهمیار ب 5ا ت 3دانشجوي ورودي جدید با یک همیار و هر  9ا ت 7؛ هر : تذکر
بودن در کنار دانشجویان ورودي جدید به هنگام ثبت نام آغاز می کنند و با ایجاد، حفظ و تعمیق رابطه با آنها و همچنین مرتبط 

. ر این عزیزان ایفا کنندکردن آنها با اساتید راهنما نقش خود را در پیشگیري از آسیب هاي احتمالی و کمک به پیشرفت سریع ت
براي صمیمانه تر شدن ارتباطات، اردویی یک یا چند روزه پس از ثبت نام و قبل از شروع ترم با حضور اساتید راهنما، همیاران و 

  .شوددانشجویان ورودي جدید برگزار می 


