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  دانشکده مهندسی و علم مواد   و دانش آموختگان یاندانشجو  یبانیطرح پشت

 

  و علم مواد  یمهندس : دانشکده يمجر

  

  طرح  انداز چشم

ایجاد    با هدفطرح  این    ، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد  تعداد   افزایشبا توجه به  

تدوین شده    براي هدایت و حمایت موثر از ایشان در کلیه مراحل تحصیلی و شغلی آینده   زیرساخت مناسب

اعضاي هیات علمی (استاد پشتیبان)   ،. ساختار اصلی این طرحاست افراد پشتیبان در سه حوزه  اساس  ،  بر 

  .استدانش آموختگان (دانش آموخته پشتیبان) و دانشجویان (دانشجوي پشتیبان) 

  

  استاد پشتیبان 

اعضا  بانیپشت  استاد ا  لیمتما  یعلم  اتی ه  ي به  به  م  ن یبه ورود  اطالق  دوره    یگردد که چه در ط   ی طرح 

.  ند ینما ی م فایا و دانش آموختگان انیدانشجو  يرا برا بان ینقش پشت یو چه در زمان دانش آموختگ  ی لیتحص

  .شوند  یم  یمعرف دوره  يراهنما د ینقش اسات در د یاسات نیا

  

  دانش آموخته پشتیبان 

به    لیشود که ضمن تما  یدانشکده اطالق م   گانانجمن دانش آموخت   ی ازیاعضا  به   بان یپشت  آموخته  دانش

  دانش   ت یفعال  . شود  یم   خابت ان  انجمن  ره یمد   اتیه   و   دانشکده اساتید پشتیبان    توسط   طرح،  ن یدر ا  تیفعال

  ی ابیبا خارج از دانشگاه (آموزش، صنعت، کار  یتیو حما  ی ارتباط  ي ندهایفرآ  لیتسه  ي راستا  در   بان یپشت  آموخته 

  است.و ...) 



 
 

  

  دانشجوي پشتیبان 

دانشجو  بان یپشت  ي دانشجو دانشکده    انیاز  اسات  استمنتخب  با  تعامل  در    مسئولیت   .است  بانیپشت  د یکه 

فضاي دانشجویی    با شرایط و  تحت پوششدانشجویان    نمودن  سازگارایجاد بستري در جهت    دانشجوي پشتیبان 

ایشان راهنمایی  دانشجو    و همچنین  به یک  مربوط  امور مختلف  است  است.در  با    دانشجوي پشتیبان الزم 

چارت، راهکارهایی براي بهتر مطالعه کردن  متعددي را در راستاي معرفی    ، برنامه هاي پشتیبان  اساتید   همیاري

    . دروس و ... تدارك ببینند 

  :به شرح زیر است  بانیپشت يدانشجو   طرح ییاجرا راحلم

  منتشرتوسط دانشکده    پشتیبان  دانشجویان   انتخابیک فراخوان جهت  ساالنه  :  بانیپشت  انتخاب  فراخوان  )1

د،  ثبت نام را دار  امکانمقاطع تحصیلی  تمام در    دانشکدهدر   سالدو  با سابقه بیش از    دانشجوي  ره.  شود  می

دانشجویان تحصیالت تکمیلی داوطلب الزم است دانش آموخته دوره کارشناسی دانشکده مهندسی و علم  اما  

  سوال هایی درباره معدل، سابقه فعالیت   در این فراخوان،  .مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باشند 

  پرسیده می شود.   و برنامه هاي پیشنهادي طرح پشتیبانی انگیزه از داوطلبی ،فوق برنامه  هاي

. در این انتخاب  انتخاب می شوند اساتید پشتیبان  توسط    هاپشتیبان    ،ن ااز میان داوطلب:  ها  بانیپشت  انتخاب  )2

.  مدنظر قرار می گیرد  داشجوییي  هاپشتیبان    و تنوع   تعداد   مسئله یشان و هم  مالك هاي احراز صالحیت اهم  

  داشته   ترم مشروط  باید ن  پشتیبان  . پشتیبان برگزیده می شوددانشجوي  دانشجو، یک    10به ازاي هر  حدودا  

باشد. در میان کسانی که واجد شرایط فوق هستند، سابقه فعالیت دانشجویی، عامل موثر دیگر است. همچنین  

نیز مسئله اي است که مد  و ...  شهر محل سکونت  مقطع تحصیلی،   در سال ورودي، پشتیبان  دانشجویان تنوع 

    .نظر قرار خواهد گرفت

  سال  به مدت یک   فعالیت ایشان  ، شروع منتخبهاي  پشتیبان    با اعالم لیست :  یبان یپشت  دوره   ان یو پا  آغاز  )3

می  دانشجویان می توانند مشکالت خود را با پشتیبان خود در میان بگذارند و پشتیبان نیز  رسمیت می گیرد.  

 و پیشنهادات  ، دانشجویان می توانند مشکالتهمچنینمسائل الزم را به اساتید پشتیبان انتقال دهد.  توانند  

بگذارند.   درمیان  اساتید پشتیبان  با  را مستقیماً  از دوره یکساله،  خود  دانش پس  از طرف  به  جویان پشتیبان 

هر  مجدداً فراخوان تکرار می شود. به عالوه، دانشجویان در پایان  تقدیم می شود و  گواهی پشتیبانی  دانشکده  

  ، پشتیبان خود را مورد ارزیابی قرار می دهند.  ترم

 


