
 

 01/6/0931معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز کارشناسی مقطعدانشجویان  "استاد راهنمای آموزشی"  شیوه نامه

 888مصوب جلسه  یتخصص یارشد و دکتر یکارشناس ی،/ کارشناسیکاردان یلیتحص یدوره ها ینامه آموزش ینآئ 41به استناد ماده 

و  هدایت تحصیلی ،به منظور بهبود کیفیت آموزشی و یو فناور یقاتزارت علوم، تحقو یآموزش یزیبرنامه ر یعال یشورا 03/43/89مورخ 

ارتقاء علمی، پژوهشی و فردی  کارآفرینی،بر  یمبتن یها آموزش مهارت و فراهم کردن زمینه دانشجویاننظارت مستمر بر روند تحصیلی 

از تاریخ ورود تا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  دانشجویان کارشناسی درنامه استاد راهنمای آموزشی  ، شیوهدانشجویان

 .گردد غ میالآموختگی اب دانش

مرتبط با رشته تحصیلی  اعضای هیأت علمی از زمان پذیرش، یکی از  یاندانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو .0ماده 

، راهنـمای آموزشی. و کار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند بر اساس سازتعیین و  «زشیوراهنمای آم»دانشجو را به عنوان 

 دارد. آموختگی را بر عهده  عضو هیـأت علمی آگاه و مسـلط به امور آموزشی است که راهنمای تحصیلی دانشجو از بدو ورود تا دانش

 از اعضای هیـأتهر ورودی پس از ثبت نام، یکی  کارشناسیگروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و آموزشی دانشجویان  .2ادهم

را به عنوان استاد راهنمای آموزشی تعیین و به دانشکده با حداقل سه سال سابقه تدریس در مقطع کارشناسی در دانشگاه علمی خود 

رئیس دانشکده صادر خواهد  توسطغ مربو  الپس از معرفی استاد راهنمای آموزشی در هر رشته تحصیلی از سوی گروه، اب نماید.پیشنهاد 

 .شد

 هر عضو هیات علمی تنها مجاز است که همزمان نقش استاد راهنمای آموزشی یک ورودی از دانشجویان را بر عهده داشته باشد. .0تبصره 

کرد در پایان احکام اساتید راهنمای آموزشی به مدت یک سال از آغاز شروع سال تحصیلی صادر می شود و پس از ارزشیابی عمل .2تبصره 

 هر سال تحصیلی قابل تمدید می باشد.

 کلی و استاد راهنمای آموزشی موظف است گزارش است مربوطهنظارت بر فعالیتهای استاد راهنمای آموزشی بر عهده مدیر گروه  .9ماده 

 را قبل از شروع سال تحصیلی جدید به شورای گروه ارائه نماید. آن ورودی وضعیت دانشجویان

هایی به منظور آشنایی با قوانین و مقررات کارگاه و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، در آغاز هر سال تحصیلیمعاونت آموزشی  .4ماده 

 نماید.می برگزار برای اساتید راهنمای آموزشی آموزشی، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 

های آموزشی،  نامه است دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و آشنایی کامل با قوانین و آیین الزماستاد راهنمای آموزشی  .5ماده

توانایی  وهای دانشجویان با رعایت بیشترین واحد ممکن مطابق با برنامه مدون گروه راهنمایی کند و ترتیبی برقرار سازد که انتخاب درس

 .دانشجو صورت گیرد
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زم در هر الاد راهنمای آموزشی در ایام انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان در دانشکده و ارائه مشاوره حضورتمام وقت است .6 ماده

الزامی  مشاوره به دانشجویان مشروطی و انتقالی و الزممورد دروس و کاهش واحدها به زیر حد نصاب  برای جلوگیری از حذف بی نیمسال

راهنمای  استادانصراف از تحصیل و کمیسیون موارد خاص بر عهده  حذف نیمسال، مانی،هیهمچنین تایید فرمهای، انتقالی، م .است

 .استآموزشی دانشجو 

و برگزاری جلسه معارفه  الزم است همکاری مناسب را دراساتید راهنمای دانشجویان ورودی جدید در شروع هر سال تحصیلی  .1 ماده

 یها مهارت و آشنایی دانشجویان بادانشگاه، ضوابط آموزشی، پژوهشی و دانشجویی با بخش های مختلف دانشجویان جدیدالورود آشنایی 

 .داشته باشند کارآفرینیبر  یمبتن

محل کار در  برنامه هفتگی تحت راهنمایی و درج زمان آن در دانشجویان کارشناسیساعت برای  دوای  هفتهحداقل اختصاص  .8 ماده

 .امی استدانشکده و حضور در ساعت تعیین شده الز

به ل تحصیلی ساامتیاز اجرایی در هر  دو تاحداکثر اسـتاد راهنـمای آموزشـی همکاری عضو هیات علمی دانشگاه در ایفای نقش  .3ماده 

 . محسوب می شوددانشجو در هر ورودی  41ازای حداقل 

بر اساس چارت تحصیلی  نیمسال دانشجویان جهت بررسی کارنامه و تاییدیهرا الزم دسترسی مرکز رایانه آموزش موظف است  .01ماده 

 در اختیار اساتید راهنمای آموزشی مربوطه قرار دهد. رشته

 

غ از تاریخ ابالرسیده است و  دانشگاه شورای آموزشیبه تصویب  01/6/31در تاریخ و دو تبصره ماده  01این شیوه نامه در 

 .جرا استاالم الز ناز آ و بعد 35ورودی  مقطع کارشناسی دانشجویانکلیه برای 

 


