
 کارشناسیدوره برای دانشجویان  "آموزشی راهنمای"استاد  ی تعیینشیوه نامه

 :دفه

شورای  42/24/93مورخ  (پیوسته و ناپیوسته) کاردانی، کارشناسی هاینامه آموزشی دوره آیین 6 یبه استناد ماده

درسی مناسب در هر ترم تحصیلی ریزی آموزش عالی و به منظور بهبود کیفیت آموزشی و ارائه واحدهای عالی برنامه

 آموختگیتحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش یراهنمای براینامه تعیین استاد راهنمای آموزشی شیوه ،به دانشجویان

  گردد.میابالغ 

 تعاریف:

 منظور دانشگاه عالمه طباطبائی است. ،هر جا از واژه دانشگاه استفاده شده است دانشگاه: 

 منظور از دوره همان دوره کارشناسی پیوسته است.  دوره:

آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول  ایهفردی است که در یکی از دوره دانشجو:

 به تحصیل است.

دو لط به امور آموزشی است که راهنمای تحصیلی دانشجو از بـت علمی آگاه و مسأـعضو هی مای آموزشی:ـراهن

 را بر عهده بگیرد.آموختگی ورود تا دانش

 های انتخاب استاد راهنمای آموزشیشرایط و ویژگی -اول فصل

 علمی انتخابی باید آگاه و مسلط به امور و قوانین آموزشی باشد. هیـأت عضو  : 1ماده 

ود( شراهنمای آموزشی تعیین میکه به عنوان ) ردر رشته آموزشی مورد نظباید  علمی انتخابی هیـأت عضو :  2ماده 

 باشد.متخصص 

 "راهنمای آموزشی"ی انتخاب استاد نحوه -دوم فصل

یک دوره )روزانه یا شبانه یا هر دو دوره(  یاندانشجو آموزشی گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و : 3ماده

ا رفرد یا افرادی  هستند، فصل اول شرایط که حائز خودعلمی هیـأتاز اعضای  آموختگید تا دانشبدو ورو زا

 .کندپیشنهاد  به دانشکده تعیین و آموزشی استاد راهنمای به عنوان

، ابالغ مربوط در دانشکده گروه آموزشی هر رشته تحصیلی از سویدر پس از معرفی استاد راهنمای آموزشی  : 4ماده

 صادر خواهد شد.رئیس دانشکده از سوی 



آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره  به منظورهایی کارگاهتواند میدانشکده  : 5 ماده

 .برگزار کند و ..... با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه

 "راهنمای آموزشی" ی پرداخت حق الزحمه استادنحوه -ومسفصل 

حداکثر یک واحد در نیمسـال برای هر اسـتاد به صورت حق حق الزحمه اسـتاد راهنـمای آموزشـی معادل :  6 ماده

 :استدر مقطع کارشناسی به شرح ذیل  التدریس )در حد سقف مجاز حق التدریس(

 واحد 5/0واحد، دانشجویان شبانه یک دوره معادل  5/0دانشجویان روزانه یک دوره معادل  -

راهنمایی تا پایان دوره ورودی یک سال را  از دانشجویان شبانه یا و روزانه دوره تواند حداکثر دوهر استاد می :1 تبصره

 کند.

 وظایف استاد راهنمای آموزشی -مچهار فصل

عناوین دروس و تعداد واحدهای درسی در اجرای دقیق  نظارت بربا هماهنگی مدیرگروه آموزشی مربوط،  : 7ماده

تحصیالت تکمیلی و شورای دانشگاه بر هر رشته با رعایت مصوبات شورای آموزشی، شورای  سرفصل مصوب

 است. عهده استاد راهنمایی آموزشی

سازمان سنجش آموزش  پس از مطالعه و بررسی کارنامه جمعی ارسالی از طرف بایدآموزشی  استاد راهنمای :8ماده

را با تعیین و آن در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی  پیش نیاز هر دانشجو را هایسهای درکشور، اولویت

 نماید. و به مدیر گروه اعالم برنامه ترمی مدون گروه تلفیق

استاد راهنمای آموزشی موظف است دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و آشنایی کامل با قوانین و  : 9ماده

با رعایت دانشجویان  هایدرسکه انتخاب برقرار سازد  تیبیو تر کندراهنمایی  ،های آموزشینامهیینآ

 .صورت گیرد بر اساس توانایی دانشجو(گروه )مدیربیشترین واحد ممکن مطابق با برنامه مدون 

ارائه  و در ایام انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان در دانشکده تمام وقت استاد راهنمای آموزشیحضور :11ماده

واحدها مورد دروس و کاهش از حذف بی ی هر ترم برای جلوگیریمشاوره الزم در زمان حذف و اضافه اضطرار

  الزامی است. زیر حد نصاب واحدهابه 

ا ای رنکته هراستاد راهنمای آموزشی باید در شروع هر ترم یک جلسه با دانشجویان یک دروه برگزار کند و  :11ماده

 .کندثر است به آنان یادآوری صیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان مؤکه در بهبود وضع تح



تحت راهنمایی و درج زمان آن پشت در اتاق محل کار در  گروهساعت راهنمایی برای هر 4 ایهفته اختصاص :12ماده

 است.شده الزامی انشکده و حضور در ساعت تعیین د

های نظارت بر فعالیت مدیر گروه آموزشی مربوط برسد. تأییدبه  باید استاد راهنمای آموزشی پیشنهادهای :13ماده 

 بر عهده مدیر گروه آموزشی است.نیز استاد راهنمای آموزشی 

به  شبا هماهنگی اداره آموز و انتخاب واحد دانشجویان تواند در بازه ثبت ناماستاد راهنمای آموزشی می :2تبصره 

د از انتخاب واح تأییدانتخاب واحد دانشجویان دسترسی داشته باشد و عدم  تأییدنظارت و  برایسما  سامانه

 .سوی ایشان خللی در روند ثبت نام ایجاد نخواهد کرد

تصویب هیات  به 23/2/92 در تاریخ ،دانشگاه پس از طرح در شورای آموزشیتبصره  4ماده و  23در این شیوه نامه 

 است.الزم االجرا  به بعد 1392مهر رسیده است و برای دانشجویان ورودی  رئیسه


