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بهداشت اساتید مشاور دانشکده تقویم اجرایی   

 

استاد مشاور عملکرد تاریخ پیشنهادي  ردیف 
انتخاب واحدتا زمان  انشجویان جدید تحت پوشش از مدیر گروه دریافت اسامی د   

 
1 

برنامه مشاوره با دانشجویان به مسئول اساتید مشاور دانشکده اسامی و ارسال هفته بعد از شروع ترم 3  3 

 2 نصب برنامه ساعت مشاوره با دانشجویان جنب دفتر کار هفته بعد از شروع ترم 3

در ترم قبل تحت پوشش انبررسی کارنامه دانشجوی هفته بعد از شروع ترم3  
 )ویژه دانشجویان آسیب پذیر وترم دوم ورودیهای جدید(

 

4 

تحت پوشش ورودیهای جدید برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان هفته بعد از شروع ترم3  5 

دانشکده( و ارسال به مسئول اساتید مشاور 9تکمیل  فرم برگزاری جلسه معارفه)فرم شماره   هفته بعد از شروع ترم 2  9 

یک ماه بعد از شروع ترم حداکثر ( و نگهداری آن در   1شماره  فرم ج(وای الف و ب وتکمیل فرم های مربوط به مشخصات دانشجویان تحت پوشش )فرم ه 
جهت بازدید های دوره ای بایگانی مربوط به استاد مشاور   

 

7 

ترم و اواخرسط اوا دارای غیبت بیش از حد مجازبه اداره آموزش  جهت اقدام مقتضی تحت پوشش اعالم لیست دانشجویان   
 

8 

هفته مانده به شروع ترم جدید 3 های الزموپیگیری طبق دستورالعمل اجرایی ارسال  اسامی دانشجویان آسیب پذیر به مسئول اساتید مشاور دانشکده   
 

6 

مجاری ذی ربطبه  ودر صورت لزوم ارسال سوم(تا رتبه اول ممتاز) دانشجویانشناسایی  اواخر نیمسال اول و دوم  
 

11 

                        اواخر نیمسال دوم
)حداکثر اول مرداد ماه هر سال (    

ودر  تر تحصیلیجهت ارتقائ به مراحل باال استعداد درخشاناستفاده از تسهیالت  مشمول فارغ التحصیلدانشجویان  شناسایی
ربطمجاری ذی به  صورت لزوم ارسال  

11 

بت و تقلب و ...(بر گزاری جلسه گفتگوی عمومی با دانشجویان با تاکید بر آیین نامه های آموزشی مرتبط با امتحانات ) غی  هفته مانده به امتحانات 1  
 

31  

ترم در طول ص اساتید مشاور و بایگانی در زونکن مخصو( 3)فرم شماره و فرم های مشاوره (4)فرم شماره مراجعات دانشجویان تکمیل فرم 
بازدید جهت   

 

21  

به مسئول اساتید مشاور دانشکده وارسال( 5مشاور)فرم شماره تکمیل فرم عملکرد اساتید ماهیانه وگزارش کلی پایان ترم  
 

41  

 


