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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 (ویژه دانشجویان غیرتحصیالت تکمیلی)نامۀ اجرایی استاد راهنمای تحصیلی  شیوه

  
 

 مقدمه:  

یخته و تربیت نیروی انسانی فره سازمانی های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی ودر جهت نیل به اهداف کالن دانشگاه شامل تحقق باالترین شاخص

 ، به شرح زیر تدوین شده است.حیدریهدانشگاه تربت اجرایی استاد راهنمای آموزشی نامۀشیوه و مؤثر،

  
 تعریف

 و مسلط به امور آموزشی دانشگاه است که به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی و حکم رئیس گروه یعلمئتیهعضو استاد راهنمای آموزشی  :1ماده 

، مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و یا کارشناسی را / معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاهدانشکده

 گیرد.تحصیلی بر عهده می نهیدرزم

  
 تکالیف استاد راهنما

 باشد:استاد راهنما موظف به انجام امور زیر می :2ماده 

 .تسلط بر آخرین قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه -1

 .های آموزشی مشاوره اولیهشرکت در دوره -2

 آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی. -3

 آشنا کردن دانشجو با سرفصل دروس، ماهیت دروس تخصصی و اهمیت هر درس. -4

 برگزاری یک نشست اولیه با دانشجویان تحت سرپرستی در شروع تحصیل. -5

 ها.های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنشناخت نسبت به استعدادها و توانایی -6

 ریزی درسی.نظر مشورتی به مدیر گروه جهت هدایت برنامه هارائ -7

 های زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه.خدمات راهنمایی به دانشجویان در بازه هارائ -8

 و تغییر رشته. اضطراری، میهمانی، انتقال، حذف درستکهای انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف کلیه فرم اولیه ییدأت -9

طرح در گروه، اطالع به خانواده )فت تحصیلی محسوس انجام اقدام مناسب ارصد و پایش وضعیت تحصیلی دانشجو و در صورت  -11
 .(...به مرکز مشاوره و ارجاع دانشجو،

 مراقبت بر اطالعات محرمانه دانشجو. -11

 .به مدیر گروه و ممتاز معرفی دانشجویان موفق -12

 ساعت حضور جهت راهنمایی دانشجویان تحت سرپرستی در برنامه هفتگی. 2درج  -13

 های مختلف رشته.و نحوه ادامه تحصیل در گرایش یریاشتغال پذافزایش توان  نهیدرزمهای الزم به دانشجو ارائه راهنمایی -14
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 حقوق استاد راهنما: 3ماده 

 گیرد:خدمات راهنمایی دانشجویان حقوق زیر به استاد راهنما تعلق می یدرازا

دانشگاه لحاظ به  شدهارائهساعت حضور در برنامه  2واحد درسی به ازای  2معادل نیمسال تحصیلی دو الزحمه استاد راهنما در هر حق -1

 .خواهد شد

 منظور یعلمئتیهاعضای  ءنامه ارتقاآئین 4ماده  13اسبه امتیاز بند نامه مربوط به نحوه محامتیاز اجرایی استاد راهنما بر اساس شیوه -2

 خواهد شد.

  
 نحوه امتیازدهی به استاد راهنما: 4ماده 

و پژوهشی زشی آمو دانشکده به معاون رئیست و کیفیت عملکرد و انجام وظایف مربوطه به تأیید یبه اساتید راهنما بر اساس کم شدهدادهامتیازات 

 شود.منعکس میدانشگاه 

  
 شرح وظائف مدیر گروه آموزشی در خصوص اساتید راهنما :5ماده 

 تحصیلی. هرسالمتناسب دانشجویان بین اساتید راهنما در شروع  متقسی -1

 ها و مقررات آموزشی، پژوهشی و رفاهی مرتبط و ارسال آن به کلیه اساتید راهنما جهت اطالع و اجرا.نامهدریافت کلیه آئین -2

 های اساتید راهنما.بر نحوه فعالیتنظارت  -3

 / معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاهدانشکده رئیسارزیابی اساتید راهنما و ارائه نتایج آن به  -4

 درخواست تشویق اساتید راهنمای موفق بر اساس ارزیابی -5

  
 8848-8842 اولبه تصویب رسید و از نیمسال  47/43/8848مورخ  حیدریهتربت دانشگاه سهیرئئتیهماده در جلسه  5نامه مشتمل بر این شیوه

  باشد.می االجراالزم حیدریهتربتآموزشی دانشگاه های گروهبرای کلیه 

 

 

 


