
 

 

 
 دانشگاه بیرجند

 حصیالت تکمیلیت معاونت آموزشی و

 
 
 

 تحصیلی )ویژه دانشجویان غیرتحصیالت تکمیلی(ی استاد راهنماۀ اجرایی مناشیوه

 

 مقدمه :

های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی وسازمانی، و تربیت نیروی انسانی فرهیخته و جهت نیل به اهداف کالن دانشگاه شامل تحقق باالترین شاخص در

 ، به شرح زیر تدوین شده است.اجرایی استاد راهنمای آموزشی نامۀ شیوهمؤثر، 

 

 عریفت

و حكم   مدیر گروه آموزشی دانشگاه است که به پیشنهاد آگاه و مسلط به امور آموزشی یكی از اعضاء هئیت علمی  ی آموزشیاستاد راهنما :1ماده 

 .گیردبر عهده میتحصیلی  را در زمینهیا کارشناسی و پیوسته ناکاردانی، کارشناسی رئیس دانشكده، مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان 

 

 استاد راهنما تکالیف 

 باشد:زیر میامور راهنما موظف به انجام استاد  :2ماده 

 دانشگاهقوانین و مقررات آموزشی آخرین تسلط بر  -1

 های آموزشی مشاوره اولیهشرکت در دوره -2

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

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

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

 ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیری آن در آینده. -6

 های بالقوه دانشجو و کمک به شكوفایی منطقی آنها.شناخت نسبت به استعدادها و توانایی -7

 ریزی درسی.هدایت برنامهارائه نظر مشورتی به مدیر گروه جهت  -8

 های زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه. ارائۀ خدمات راهنمایی به دانشجویان در بازه -9

 و تغییر رشته.، میهمانی ، انتقال، حذف اضطراری ، حذف تكدرس،حذف و اضافه های انتخاب واحد،تایید کلیه فرم -10



 

 

انجام اقدام مناسب )طرح در گروه، اطالع به خانواده دانشجو، محسوس فت تحصیلی اُرصد و پایش وضعیت تحصیلی دانشجو و در صورت  -11

 ارجاع به مرکز مشاوره و ...(

 .محرمانه دانشجومراقبت بر اطالعات  -12

 به مدیر گروهمعرفی دانشجویان موفق  -13

 گی.هفتبرنامه در  رپرستیحضور جهت راهنمایی دانشجویان تحت سساعت  2درج  -14

قبل از پایان  پیوست و ارسال آنها برای مدیر گروه آموزشی در ابتدای هر نیمسال بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس فرم -15

  حذف و اضافه.

 های مختلف رشته.در گرایش و نحوه ادامه تحصیل پذیریافزایش توان اشتغالهای الزم به دانشجو در زمینه ارائه راهنمایی -16

 
 

 حقوق استاد راهنما

 گیرد:تعلق میاستاد راهنما حقوق زیر به در ازای خدمات راهنمایی دانشجویان : 3ماده 

 التدریس دانشگاه لحاظ خواهد شد. نامۀ حقالزحمه استاد راهنما در هر نیمسال تحصیلی مطابق آیینحق -1

ناممه ارتقمای اعضمای هئیمت علممی منظمور       آئمین  41مماده   13بند امتیاز اجرایی استاد راهنما بر اساس شیوه نامه مربوط به نحوه محاسبه امتیاز  -2

 خواهد شد.

 

دانشمكده بمه معماون    ییمد معماون آمموز     أت و کیفیت عملكرد و انجام وظایف مربوطه به تامتیازات داده شده به اساتید راهنما بر اساس کمیّ: 4ماده 

 .شودآموزشی دانشگاه منعكس می

 

 مدیر گروه آموزشی در خصوص اساتید راهنماشرح وظائف 

 مدیر گروه آموزشی در خصوص اساتید راهنمای گروه وظایف زیر را بر عهده دارد: :5ماده 

 در شروع هر سال تحصیلی.دانشجویان بین اساتید راهنما متناسب تقسی   -1

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

 .های اساتید راهنمانظارت بر نحوه فعالیت -3

 ارزیابی اساتید راهنما و ارائه نتایج آن به معاون آموزشی دانشكده -4

 درخواست تشویق اساتید راهنمای موفق بر اساس ارزیابی -5

 اساتید راهنما به معاون آموزشی دانشكده تكمیل شده توسط های فرمگزار   -6

 

برای کلیه واحمدهای   97-98نیمسال دوم به تصویب رسید و از  11/10/1397ماده در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ  5نامه مشتمل بر  شیوهاین 

 باشد. آموزشی دانشگاه بیرجند الزم االجرا می

                                                           

 با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموز  عالی.ها و فعالیت : طراحی، تدوین و اجرای برنامه4ماده  13بند 1 


