باسمه تعالي
آئين نامه و شرح وظايف استاد راهنمای آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی

به استناد ماده  71آيين نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی
(سند شماره عتف_آ_ 1172دفتر برنامه ريزی آموزش عالی وزارت عتف -
جلسه  499مورخ  ) 7922/29/20به منظور راهنمايی تحصيلی و بهبود
کيفيت آموزشی و همچنين ارايه واحدهای درسی مناسب در هر نيمسال
تحصيلی به دانشجويان آيين نامه و شرح وظايف استاد راهنمای آموزشی
به شرح زير جهت اجرا از نيمسال تحصيلی اول  7922ابالغ می گردد.
فصل اول
تعاريف و اهداف

 )7استاد راهنمای آموزشی :عضو هئيت علمي مسلط به محتوا رشته تحصيلی
و آگاه به مقررات آموزش است که به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده
و حكم رئيس دانشكده برای راهنمايی تحصيلی دانشجويان از آغاز
ورود به دانشگاه تا دانش آموختگی تعيين می شود.
 )1استاد راهنمای آموزشی فرد متخصص در رشته تحصيلی بوده که زير
نظر معاون آموزشي دانشكده در زمينه مشكالت آموزشي ،پژوهشي و
فردي دانشجو و با عالقمندی به پذيرش مسئوليت مشاوره تحصيلی
دانشجويان به واسطه برقراري ارتباط نزديك و سازنده با دانشجو
به فعاليت می پردازد.
فصل دوم
مسئوليت ها و ظايف استاد راهنماي آموزشی:

پژوهشي،
 )7آشنا نمودن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي،
دانشجويي و انضباطي و نظارت مستمر بر حسن اجرای دقيق مقررات
آموزشی با توجه به آيين نامه های آموزشی ،تعداد واحدهای درسی
و رعايت شئونات آموزشی توسط دانشجو.
 )1نظارت مستمر بر پيشرفت تحصيلي دانشجو طبق برنامه هاي درسي
پيشنهادي آموزش دانشكده و تبيين مشكالت ناشي از عدم جديت دانشجو
در اين امر.
 )3اهتمام به شناسايي ويژگي ها و شرايط دانشجويان (انگيزه ها،
ويژگی های فردي و استعداد) و ارائه مشاوره و كمك هاي ممكن در
جهت بهبود شرايط تحصيلي ،كشف و پرورش استعدادهاي علمي و كاري
آنها.
 )9آشنايی و تسلط به كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي
و آگاهي كامل از وظايف و اختيارات.
 )5ارائه راهنمايي الزم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه
تحصيل و آماده سازی پذيرش اجتماعی برای مسئوليت های شغلي در
آينده
 )0بررسي پرونده تحصيلي دانشجو به طور مداوم با كمك آموزش دانشكده
از نظر انتخاب واحد مناسب ،كارنامه تحصيلی -ميانگين نمرات و
احكام تشويقي و يا احكام كميته انضباطي دانشجويان و دريافت چك
ليست و كارنامه تحصيلي از دانشجويان در هر نيمسال.
 )7تأييد كليه فرم هاي انتخاب واحد (با توجه به برنامه مدون
دانشکده ،توانايی فردی دانشجو و پيشنهاد و تعيين سقف واحد
برای دانشجويان موفق يا مشروط و مشکل دار) ،گواهي پزشكي،
ميهماني ،انتقال ،جابجايي ،حذف ،اضافه و حذف اضطراري واحدهاي
درسي.

 )8ارزيابي كارنامه نهايي و بررسي ليست تطبيق دروس قبل از انجام
دفاعيه از پايان نامه و در آخر بررسي و تاييد صورتجلسه فراغت
از تحصيل دانشجو در زمان مقرر.
 )4بررسي و ريشه يابي زمينه هاي احتمالي افت تحصيلي و اهتمام در
تخفيف مشكالت درسي و تحصيلي احتمالي دانشجويان و ارائه
راهكارهاي مناسب جهت پيشرفت تحصيلی ،جبران كاستي ها و جلوگيري
از بروز آنها.
توجه به تنش های محيطي ،خانوادگي و تحصيلي و در صورت
)72
نياز معرفي دانشجو به مراكز ذيربط جهت مساعدت فكري و مشاوره
با رضايت و موافقت دانشجو.
معرفي دانشجويان برتر در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و
)77
فرهنگي به دانشکده جهت تشويق.
در صورت لزوم اطالع رسانی به خانواده دانشجو در زمينه
)71
مشكالت دانشجو و کسب مشاوره از آنان.
در صورت ضرورت مشورت با صاحب نظران و كارشناسان مسايل
)73
مربوط به مشكالت دانشجويان به منظور يافتن مناسب ترين شيوه كمك
به دانشجويان و استفاده مستمر از شيوه ها و توانايي هاي خود
براي انجام صحيح وظايف محوله.
انعکاس مشكالت آموزشی پيچيده دانشجويان به مدير گروه
)79
مربوطه و اداره آموزش دانشکده بر اساس مقررات.
استاد راهنما بايد در روزهای انتخاب واحد و روزهای حذف
)75
و اضافه واحد در آغاز هر نيمسال حضور تمام وقت در دانشکده
داشته باشد و به ارايه مشاوره و کمک الزم به دانشجو اهتمام
ورزد.
لزوم حضور مفيد استاد راهنما به مدت حداقل  1ساعت در
)70
هفته در دانشکده که برنامه آن بر اساس ساعات كالس دانشجويان
تحت پوشش با هماهنگي آموزش دانشکده تهيه مي شود .همچنين ساعت
و محل حضور بايد در ابتداي هر نيمسال مشخص گردد به نحوي كه با
برنامه درسی دانشجويان تداخل نداشته باشد و اطالع رسانی آن
صورت پذيرد.
استاد راهنما برای هر ورودی بايد يک جلسه دو ساعته آشنايی
)71
با دانشجويان نوورود برگزار نمايد .همچنين در صورت لزوم برای
بهبود وضعيت تحصيلی و کشف استعداد و ذوق علمی دانشجويان يک
جلسه دو ساعته در آغاز هر نيمسال برگزار نمايد.
بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان بر اساس فرم هاي
)78
تكميل شده مشخصات فردي و تحصيلي آنان و برآورد حدودي از وضعيت
عاطفي و تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطالعات بدست آمده به صورت
محرمانه در پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو تشكيل شده
است.
شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده كه در صورت لزوم
)74
توسط معاون آموزشی دانشکده اعالم و برگزار مي گردد .همچنين
شرکت در جلسات دانشگاه يا دانشكده كه در مورد دانشجوي تحت
پوشش وی تصميم گيري های آموزشي ،رفاهي يا انضباطي صورت مي
گيرد ،با امکان دعوت از سوی مراجع مربوط الزامي است.
مطالعه ،جمع بندي و انتقال نقطه نظرات دانشجويان جهت
)12
ارتقاء وضعيت آموزشي و پژوهشي به دانشكده و دانشگاه

رعايت محرمانه ماندن مشکالت و اطالعات فردی و حفظ حريم
)17
خصوصی و کرامت دانشجو توسط استاد راهنما الزامی و مورد تاکيد
می باشد.
فصل سوم
امتياز اساتيد راهنماي آموزشی:

 )7به ازای هر دو ورودی در يک سال تحصيلی (شامل ورودی مهرماه و
ورودی بهمن ماه در هر سال تحصيلی) برای دانشجويان دوره دکتری
عمومی دامپزشکی يک نفر عضو هيات علمی متخصص به عنوان استاد
راهنمای آموزشی تعيين می شود.
 )1ميزان کسری موظف استاد راهنمای آموزشی در هر نيمسال تحصيلی
معادل دو واحد درسی می باشد با تاييد حسن انجام وظايف محوله
توسط معاون آموزشی دانشکده قابل محاسبه در جدول معادل می باشد.
 )3استاد راهنمای آموزشی بعد از دريافت حکم از آغاز تا پايان هر
دوره دانشجويی مسئوليت خود را به انجام می رساند و در صورتي
كه در اجراي وظايف محوله قصور بارز داشته باشد ،با نظر و حكم
رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع خواهد شد.

