انتظارات متقابل اساتيد مشاورودانشجويان كارشناسي
*وظايف اساتيد مشاور تحصيلي:

 -1ارسيبثي يذأو ٔضؼيت تحصيهي داَشجٕ
 -2شُبخت َظجت ثّ اطتؼذادْب ٔتٕاَبيي ْبي داَشجٕ
 -3ارائّ راًُْبيي السو ثّ داَشجٕدر سييُّ ْبي يختهفَ ،حِٕ ادايّ تحصيم ٔ آيبدِ طبسي ثزاي پذيزع يظٕنيت
ْبي حزفّ اي در آيُذِ.
 -4ارسشيبثي رَٔذپيشزفت تحصيهي ٔ در صٕرت َيبساَجبو يذاخالت السو
 -5تبييذ كهيّ فزو ْبي اَتخبة ٔاحذ ،گٕاْي پششكي ،ييًٓبَي ،اَتقبل ،جبثجبيي ،حذف ٔاضبفّ
 -6تكًيم دقيق فزو ْبي يزثٕط ثّ جهظبت يشبٔرِ

*وظايف داوشجويان :

-

ثزَبيّ حضٕر ْفتگي اطتبد راًُْبي خٕد راجٕيب شَٕذ.

-

دراثتذاي ْزتزو تٕافق َبيّ يشبٔرِ را ثب اطتبد خٕد ايضبء كُُذ.

-

َظز اطتبد يشبٔردر يٕرد ْز تصًيى گيزي آيٕسشي تبثيز گذار اطت ،نذا السو اطت دريٕرد يظبيم تحصيهي يب
ْز يٕردي كّ يي تٕاَذ ثز رَٔذ تحصيهي تبثيز گذارد ،ثب ايشبٌ صحجت شٕد.

-

اطتبد يشبٔرخٕد رااس غيجت غيز يٕجّ ،ثيًبري ْٔز گَّٕ يشكم ثّ ٔجٕد آيذِ يغهغ طبسيذ.

-

اطتبد يشبٔرثزاطبص قٕاَيٍ ٔيقزرات آيٕسشي داَشگبِ يظبيم شًب را پيگيزي ٔثزرطي يي كُذ ،نذا اَتظبرشًباس
ايشبٌ ثبيذ ثزاطبص يٕارد يذكٕر ثبشذ.

-

يغبنؼّ آييٍ َبيّ ْبي آيٕسشي ٔ داَشجٕيي -فزُْگي يي تٕاَذ در پيشگيزي اسثزٔس يشكم كًك كُُذِ ثبشذ.

-

تبريخ ْبي اػالو شذِ تٕطظ ادارِ آيٕسع در يٕرد شزٔع تزو،اَتخبة ٔاحذ  ،حذف ٔ اضبفّ َٓبيي را ثخبعز ثظپبريذ.

-

درَٓبيت درصٕرت ٔجٕد يشكم يب ْز گَّٕ طٕال ايٍ جبَت ثّ ػُٕاٌ يظئٕل اطبتيذ يشبٔرٔ راًُْبي تحصيهي
داَشكذِ پبطخگٕي شًب ْظتى.
فبعًّ رحيًي كيبٌ
يظئٕل اطبتيذ راًُْبي تحصيهي ٔ يؼبَٔت داَشجٕيي -فزُْگي داَشكذِ

برخي وكات مهم آئيه وامه استاد مشاور ( به تاريخ  -88/4/8شماره /679051آ)

ماده  : 7ػالِٔ ثز تكًيم فزيٓبي يزثٕط ٔ تٓيّ پزَٔذدِ ٔيژِ ْز داَشجٕ ثبيذ يظبيم ٔ ػٕ ايم يٕثز ثز رَٔذ تحصيهي
داَشجٕيبٌ را ثزرطي ٔ شُبطبيي ًَٕدِ ٔ درصٕرت نشٔو ثّ يزاكش يزثٕعّ ثب ًْبُْگي يظئٕل اطبتيذ يشبٔر ارجبع دْذ
.
ماده  :0حضٕر اطتبد يشبٔر دردا َشكذِ اس يك رٔس قجم اسثجت َبو تب يك رٔس پض اس آٌ ٔ رٔسْبي حذف ٔ اضبفّ ٔحذف
اضغزاي انشايي اطت
ماده  :69طبػت ٔ يحم يالقبت ثبيذ اس اثتذاي ْز َيًظبل يشخص گزدد ٔ اطتبد يشبٔر ثبيذ ثّ يذت حذاقم يك طبػت ثّ
اساي ْز  5داَشجٕ درْفتّ حضٕر يفيذ داشتّ ثبشذ .
ماده  :66ثّ اساي ْز داَشجٕ يؼبدل ٔ 0/1احذ درطي َظزي درْز َيظًبل تحصيهي ( ثب ارائّ يظتُذات ٔ تبئيذ يظئٕل
اطتبداٌ يشبٔر ٔ يؼبٌٔ آيٕسشي داَشكذِ ) ثّ صٕرت حق انتذريض يُظٕر خٕاْذ شذ .
ماده  :61ثّ اساي ْز  10داَشجٕ درْز طبل تحصيهي  2،ايتيبس اجزايي جٓت ارتقب ( عجق يبدِ  3آئيٍ َبيّ ارتقبي
اػضبي ْئيت ػهًي )يُظٕر خٕاْذ شذ .
ماده  :67چُبَچّ اطتبديشبٔر ثخشي اس ٔظبيف يُذرج را اجزا َكُذ  ،ثّ ًْبٌ ييشاٌ اس ايتيبس ٔي كظزخٕاْذ شذ .

