
 بسمه تعالی

 

 مرکز منتورینگ دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اساسنامه

 .به تصویب رسیده است 52/5/69مورخه این اساسنامه در دویست و نود و ششمین شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 ارکان برنامه منتورینگ دانشجوئی -1

 منتورینگ مرکز 1.1

 منتورینگ  مرکزمسئول  1.1.1

 منتورینگ مرکزشورای مدیریت  1.1.1

 مدیر دانشجوئی مرکز منتورینگ 1.1.1

 منتورها 1.1

 منتی ها 1.1

 مرکز منتورینگ -2

 تعریف 1.1

زیرمجموعه ای از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که هدف راهنمایی ( نامیده می شودکه من بعد مرکز )ورینگ مرکز منت

. اجتماعی را در بر می گیرد –دانشجویان و پشتیبانی از آنان در دوره تحصیل شکل گرفته است و حیطه های حمایت تحصیلی و روحی 

 .مرکز منتورینگ دانشجوئی در دانشکده های تابعه زیر نظر معاون آموزشی آن دانشکده می باشد

 اهداف 1.1

 .کمک به دانشجویان عالقمند به بهبود و ارتقای وضعیت آموزشی آنان می باشد مرکزهدف اصلی  1.1.1    

استعداد و برانگیختن خالقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های ایشان  ایجاد زمینه مناسب برای شکوفایی 1.1.1    

 جهت راهنمایی و کمک به دیگر دانشجویان

                                                 ارائه و معرفی منابع آموزشی و کمک آموزشی مناسب و به روز به دانشجویان 1.1.1    

 برانگیختن روحیه علم آموزی و رقابت علمی میان دانشجویان 1.1.2         

 ارتقا سالمت روحی و روانی 1.1.2         

 فعالیت های مرکز منتورینگ 1.1

 هم اندیشی و نشست های آموزشی 1.1.1     

 برگزاری کارگاه برای آموزش منتورها 1.1.1     

 مطالعات و پژوهش مرتبط با مبحث منتورینگ 1.1.1     

 نشر و ترویج منابع مختلف پزشکی در ارتباط با منتورینگ 1.1.2     

 ، آنان را برای مراجعه بهمنتی مشاهده گردد مشکالت روحی در دانشجویان یکهدر صورت ،جهت ارتقا سالمت روحی و روانی 1.1.2     

 .مرکز مشاوره مستقر در دانشکده تشویق نمایند

 آموزشی تکمیلی و تقویتیبرگزاری دوره های  1.1.2     

 منتی -برگزاری جلسات منتور  1.1.2     



 برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها بعد از کسب مجوز از واحدهای مرتبط 1.1.2     

 تولید و انتشار محتوای آموزشی به صورت کتاب، نشریات الکترونیکی و فیلم آموزشی 1.1.2     

 اع به مشاوره تخصصی در موراد خاصارج 1.1.12     

 برنامه ریزی و اجرای بازدید از دانشکده و گروهها برای دانشجویان جدیدالورود 1.1.11     

 اطالع رسانی درخصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف مرکز منتورینگ 1.1.11     

 ی برتر آموزشی و پژوهشیحمایت و تشویق مادی و معنوی دانشجویان کوشا و رتبه ها 1.1.11     

 اجزای مرکز منتورینگ 1.2

 مسئول مرکز منتورینگ 1.2.1    

 تعریف 1.2.1.1           

 .مسئول مرکز منتورینگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که مسئولیت مرکز را به عهده دارد

 

 انتخاب 1.2.1.1      

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که عالقمند به انجام امور تحصیلی باشند به برای مسئول مرکز منتورینگ از میان 

 .پیشنهاد ریاست و معاون آموزشی هر دانشکده و حکم معاون آموزشی دانشگاه به مدت دو سال منصوب می گردد

 وظایف 1.2.1.1      

 سالصدور حکم انتصاب منتورها برای مدت یک  1.2.1.1.1            

 منتورینگمرکز ی مرکزهماهنگی برون  1.2.1.1.1            

 تالش برای تامین منابع مورد نیاز مرکز منتورینگ 1.2.1.1.1            

 معرفی مدیر دانشجوئی به معاون آموزشی دانشکده 1.2.1.1.2            

 شرکت در جلسات آموزشی دانشکده 1.2.1.1.2            

 شورای مدیریت 1.2.1    

 تعریف 1.2.1.1          

عضو علی البدل  1عضو اصلی از دانشجویان منتور و  2شورای مدیریت شامل یک عضو هیئت علمی به عنوان مسئول، مدیر دانشجوئی، 

 .است از دانشجویان منتور

 انتخاب 1.2.1.1          

. اعضای شورای مدیریت مرکز منتورینگ از میان منتورها و کسب اکثریت نسبی آرای منتورها برای مدت دو سال انتخاب می گردند

منتورینگ می تواند در صورت عدم احراز شرایط شرکت در شورا نسبت به تعیین فرد جایگزین اقدام  مرکزالزم به ذکر است مسئول 

 .نماید

 فوظای 1.2.1.1          

 جذب دانشجویان عالقمند به منتورینگ و فعالیت های کمک آموزشی -1

 برنامه ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت های ادواری و ساالنه مرکز  -1

 برقراری ارتباط مستمر میان منتورها و منتی ها و همچنین میان منتورها و اعضای هیئت علمی گروه های -1

 زشیآمو            



 برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های خارج از دانشگاه برای فعالیت های مشترک -2

 برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح های آموزشی -2

 برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد -2

 ، تنظیم و ارائهحفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مرکز منتورینگ، تصویب هزینه های برنامه ها -2

 به طور ساالنه و ارسال آن به معاون آموزشی دانشکده مرکزگزارش های            

به مرکز منتورینگ متشکل از دانشجویان عالقمند به دریافت راهنمایی و کمک از دانشجویان باتجربه تر و دانشجویان عالقمند : 1ماده 

 .استدیگر به دانشجویان  کراهنمایی و کم

 مدیر دانشجوئی 1.2.1    

 تعریف 1.2.1.1           

ترمهای تحصیلی بیشتری پشت سر گذاشته و از  مدیر دانشجوئی مرکز منتورینگ یکی از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه است که

 .مورد تائید مسئول مرکز و معاون آموزشی دانشکده باشد یتوان مدیریت نظر تحصیلی، اخالقی و

 انتخاب 1.2.1.1      

مدیر دانشجوئی مرکز توسط دانشجویان شورای مدیریت معرفی شده و در صورت موافقت مسئول مرکز توسط معاون آموزشی دانشکده 

 .منصوب می گردد

 وظایف 1.2.1.1      

 منتورینگ و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن مرکزبرگزاری جلسات شورای مدیریت   -1

 امور حقوقی و اداری مرکز منتورینگپیگیری  -1

 منتورها -3

 تعریف 1.1

 –علوم پزشکی تبریز است که جهت راهنمایی و پشتیبانی تحصیلی و روحی به باال شاغل به تحصیل در دانشگاه  1منتور دانشجوی ترم 

 .اجتماعی دانشجویان آموزش دیده و به مدت یکسال از طریق مرکز منصوب می شود

 انتخاب 1.1

 .منتورینگ معرفی می شوند مرکزورها توسط شورای مدیریت مرکز منتورینگ جذب شده و جهت دریافت حکم به مسئول منت

 وظایف 1.1

  مرکزارتباط مداوم طی یک سال تحصیلی از شروع طرح با منتی های تعیین شده مطابق با توالی اعالم شده توسط  -1 

 منتورینگ                

  مرکزمنتی طبق دستورالعمل اعالم شده توسط  -منتورینگ و برای هر ارتباط منتو  مرکزارائه گزارش کتبی به  -1

 منتورینگ     

 منتورینگ مرکزارائه گزارش سیر منتی در انتهای هر ترم تحصیلی بر اساس دستورالعمل اعالم شده توسط  -1

 لسات بین منتورهاشرکت در ج -2

 مه های آموزش منتورهاشرکت در برنا -2

 منتی ها -2

 تعریف 2.1



دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که بصورت داوطلبانه جهت عضویت در طرح منتورینگ ثبت نام می کنند در طی دوره تحصیل 

منتورینگ قرار می  مرکزاجتماعی در ارتباط با منتورهای معرفی شده توسط  –جهت اخذ راهنمای و پشتیبانی در زمینه تحصیلی و روحی 

 .گیرند

 انتخاب منتی ها 2.1

بعد از بررسی اطالعات اولیه توسط معاون آموزشی و . منتی ها بصورت داوطلبانه بعد از معرفی از طریق فرم ثبت نام اسم نویسی می کنند

 .منتورینگ، منتی های متناسب با تعداد منتورها انتخاب می شوند مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




