ارتماي سطح علمی َ رشد استعدادٌاي داوشجُیان از َظایف َ اٌداف اصلی ٌر
وظام آمُزشی حمسُب می گردد .تراي حتمك شایستً ایه َظیفً ،شىاخت دلیك سُاتك
حتصیلیَ ،ضعیت آمُزشی ،فرٌىگی َ معیشتی داوشجُیان امري تدیٍی است ،زیرا
تراساس ایه اطالعات ،فرد خربي (مشاَر) می تُاود در فراز َ وشیة ٌاي دَران
حتصیل ،مهچُن سرپرستی دلسُز َ یاَري مهراي تً مُلع مساعدت ٌای مفید َ سازودي
را تً اجنام رساود.
معاَوت داوشجُیی َ فرٌىگی داوشکدي جغرافیا تا ٌدف ارتماي َضعیت حتصیلي
داوشجُیان َ پیشگريي از افت حتصیلي آوان ،دفرت مشاَري َ پیشرفت حتصیلی را
راي اودازي کردي است .ایه دفرت تا هبري گیری از کارشىاس جمرب َ جتارب اساتید
راٌىما اٌداف ذیل را مد وظر خُاٌد داشت:
 .1وظارت مستمر تر رَود حتصیلی تا استفادي از پرَودي آمُزشی داوشجُیان
 .2ایجاد ارتثاط صمیماوً تراي شىاسایی استعدادٌا َ ویازٌاي حتصیلی ،رفاٌی،
َ عاطفی داوشجُیان
 .3تالش تراي یافنت راي حل ٌاي مىاسة در چارچُب قُاویه َ امکاوات َ پیگیري
الزم تراي کمک تً رشد َ شکُفایی استعدادٌا ،تأمیه ویازٌا َ رفع مُاوع
 .4ایجاد تسرت مىاسة در خصُص تعامل خاوُادي ،داوشجُ َ داوشگاي در اتعاد
رَان شىاخيت ،حتصیلي ،رفاٌي ،اوضثاطي
 -5کمک تً ارتقای حتصیلی داوشجُیان تا استفادي از رَش ٌای مشاَري فردی،
حتصیلی َ کىرتل افت حتصیلی داوشجُیان دارای مشکالت آمُزشی
-6شىاسایی دالیل افت حتصیلی داوشجُیان
 -7تدَیه تروامً ٌای پیشگیری از افت حتصیلی داوشجُیان از مجلً ترگساری
کارگاي ٌای خمتلف در زمیىً مسایل حتصیلی َ استعداد یاتی
در ایه راتطً کارشىاش دفرت آمادي دریافت وقطً وظرات َ پیشىٍادات سازودي مشا
می تاشد .مهچىیه در صُرت ترَز مشکالتی در رَود حتصیلی داوشجُ َ ویاز تً
مشاَري در سایر مسایل تا ما متاش تگیرید.
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