دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست عمومی پوهنتون هرات
معاونیت امور محصالن
آمریت امور محصالن

رهنمود برای استادان رهنما

۷۹۳۱
مقدمه
با فرا چشمداشت اینکه محصالن پوهنتونهاا از شاهرها ،ولساوالیها و قریاههای مختلا

کشاور وارد

محای پوهنتونهااا میشااوند و باا مساااجد جدیادی؛ چااون محای جدیااد ،سیسااتم درسای جدیااد ،قواعااد و قااوانین
مجازا ،حضاور دختاران و پساران در محای آموزشای ،وجاود محصاالن دیگار باا فرهنگهاا وخواساتههای

مختل  ،رشد بلوغ جسمی و اجتماعی ،جایگاه و منزلت رشتۀ تحصایلی ،اساتقالد و دوری از خاانواده ،از
بینرفااتن کنتردهااای خااانواد ی ،زنااد ی جمعاای و لیلیااهها ،تهاااجم فرهنگاای و ...رو بااه رو میشااوند کااه
میتوانند باعث بروز بحران برای آنهاا شاوند و ق عاا بارای مقابلاۀ موفا باا ایان شارای نیازمناد کماک و
راهنماااایی میباشاااند و بخشهاااای مربو اااه از جملاااه معاونیااات اماااور محصاااالن ،پوهنحیهاااای مربو اااه
مخصوصا استادان رهنما میتوانند در این راه کمک مؤثری به محصالن اراجه دهند .بدیهی است ایان امار
زمانی میسر خواهد بود که وظای

استادان رهنما کامال مشخص باشد و تمام استادان محترم رهنماا ضامن

تالش برای توسعۀ فردی به اجرای دقی وظای شان اقدام نمایند.

تعریف
م اااب ماااد  ۴الیحااۀ فعالیتهااای اکادمیااک اعضااای کااادر علماای مؤسسااات تحصاایالت عااالی ،در قساامت
مکلفیتهای اعضای کادر علمی آمده است -۴« :اعضای کادر علمای با معیارهاا ،ماوازین اکادمیاک و
احکام قانون موظ اند تا متناسب با موق

اکادمیک شان فعالیتهای علمی آتی را به انجام برسانند:

«تدریس؛
تألی  ،ترجمه و نگارش مقالههای علمی؛
تحقی و سرویهای علمی؛
رهنمایی محصالن و اعضای کادر علمی؛
ارزیابی آثار علمی سایر استادان و ی مراحد ترفعیات علمی آنها؛
اشتراک در تهیۀ لوایح ،مقررهها ،قانون و سایر اسناد تقنینی و رهنمودی؛
اشتراک در محافد علمی؛
اشتراک در شوراها و مجالس مختل »....
همچنان در فصد دوم ماد ششم الیحۀ متذکره آمده است:
« -۶وظای

اعضای کادر علمی متناسب به موق

 ) ۷وظای

اساسی استادان:

اکادمیک آنها حسب آتی است:

رهنمایی اعضای کادر علمی و محصالن ب قانون تحصیالت عالی؛
در بخش دوم ماد متذکره که وظای

اساسای همکااران اساتاد بیاان شاده اسات در بناد دوم آن نیاز آماده

است« :رهنمایی محصالن ب قانون»

و در بند سوم :پیش برد کارهای البراتواری ،ت بیقاتی ،ساحوی و عملی با محصالن ،بیان شده است.
در فصد سوم الیحاۀ فعالیتهاای اکادمیاک اعضاای کاادر علمای مؤسساات تحصایالت عاالی در ماورد
مکلفیتهااای اکادمیااک آمااده اساات« :مکلفیتهااای اکادمیااک فعالیتهاییانااد کااه اعضااای کااادر علماای
مؤسسات تحصیالت عالی ب قانون و متناسب به موق

کادریشان به انجام آنها مکل

میباشند».

ماد هژدهم« :مکلفیتهای درسی یکی از اجزایی فعالیتهای اکادمیک است که شامد اراجاۀ لکچار و
دروس عملای م ااب ساااعات منادرن در نصاااب درسای ،آمااد ی باارای اراجاۀ لکچاار ،اجارای کارهااای
عملی – ساحوی ،ارزیابی درس ،فعالیت صنفی عملی منجمله بر زاری امتحاناات و رهنماایی خاارن
صن

جهت حد مشکالت درسی هر محصد میباشد».

بنابراین از مکلفیتهای اساسی استادان در پهلوی تدریس ،تحقی و انجام امور اکادمیک یکی هم رهنمایی
محصالن است که م اب به لوایح و اصود پذیرفتهشد پوهنتون شرح مختصاری از وظاای

اساتاد رهنماا

در زیر بیان میشود و از استادان محترم رهنماای محصاالن خواساته میشاود تاا حاین رهنماایی محصاالن
نکات آتی را فراچشم داشته باشند:
اساااتاد راهنماااا یکااای از اعضاااای هیجااات علمااای پاااوهنحی اسااات کاااه مساااؤولیت هااادایت تحصااایلی و
راهنمااایی دانشجوی اان را در مقااا ت تحص ایلی مختلا

در زمینااۀ مش اکالت آموزش ای ،پژوهش ای و

فردی بر عهده می یرد؛
ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی محصد در ذشته ،حاد و پیگیری آن در آینده؛
شناخت نسبت به استعدادها و تواناییهای بالقو محصد و کمک به شکوفایی من قی آنها؛
آشنا کردن محصد با مقررات و ضاواب آموزشای ،پژوهشای ،داناشجاویی و انضابا ی در مق ات
مربو ه؛
اراجااۀ راهنماییهااای الزم بااه دانااشجااو در زمینااۀ شااغلی و نحااو ادامااۀ تحص اید و آمادهسااازی وی
برای پذیرش مسؤولیت وظیفهیی در آینده؛
هدایت برنامهریزی درسی؛
تأیید تماام فرمهاای انتخااب برناماههای درسای ،تبادیلی ،تاأجیلی ،اداماۀ تحصاید ،حاذ

و اضاافه و

کریدتها و...؛
بررسی و ریشهیابی زمینههای احتمالی افت تحصیلی و کمک به محصد جهات پیشارفت تحصایلی
و جبران کاستیها؛

توجه به استرسهای محی ی ،خانواد ی و تحصیلی و در صورت نیاز ارجاا باه مراکاز مشااوره
ش یری از بروز مشکالت جدی؛
جهت پی 
معرفی محصالن نخبه و موف در زمینههای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی باه شاورای محصاالن
نخبه ،ریاست پوهنحی و معاونیت امور محصالن؛
معرفی محصالن از ری ریاست پوهنحی به بخشهای مختل

دانشگاه از جمله مرکاز مشااوره

در مواردی که نیاز به همکاری ،راهنمایی و مشاور تخصصی داشته باشند؛
ا ال به خانواد دانشجو در زمینۀ مشکالت وی و مشاوره با آنان در صورت لزوم؛
مشورت با صاحب نظران و کارشناسان مساجد مربو به مشاکالت داناشجویاان باه منظاور یاافتن
مناسبترین شیو کمک به ایشان و اساتفاد بیشاتر از شایوهها و ابزارهاای تواناییهاای خاود بارای
انجام صحیح وظای

محوله؛

انتقاد مشکالت محصالن به پوهنحی مربو ه جهت رفت مشکد؛
حضااور مفی اد بااه ماادت حااداقد  ۷ساااعت باارای هاار  5نفاار محصااد در هفتاه (برنامااۀ آن باار اساااس
ساعتهای درسی محصالن تحت پوشش ،با هماهنگیهای قبلی صورت یرد ،به نحاوی کاه حتای
االمکان با برنامههای دیگر محصالن تداخد نداشته باشد)؛
بررسی و تحلید وضعیت تحصیلی محصالن بار اسااس فرمهاای تکمیاد شاده ،مشخصاات فاردی و
تحصیلی آناان و بررسای از وضاعیت عاا فی و تربیتای داناشجاو و ثبات تماام ا العاات باه دسات
آمده ،بهصورت محرمانه در دوسیهیی که به این منظور برای هر محصاد در پاوهنحی ایجااد شاده
است؛
تهیاااۀ ااازارش عمااادکرد در پایاااان هااار سمساااتر تحصااایلی و اراجاااه باااه مساااؤود پاااوهنحی بااارای
بررسیهای بیشتر؛
شرکت در جلسات اساتادان راهنماای پاوهنحی باه ور مااهوار کاه توسا ریاسات پاوهنحی بر ازار
می ردد؛
تسل بر قوانین ،مقررات ،لوایح و رزالعمدهای نافذه و آ اهی کامد از وظای
رعایت محرمانهبودن ا العات مربو به محصالن.
برای رسیدن به این اهداف کارهای زیر باید صورت گیرد:

و اختیارات؛

 -۷قبد از آغاز هر سمساتر تحصایلی برناماۀ حضاور اساتادان راهنماا باا توجاه باه برناماۀ درسای داناش-
جویان تحت پوشش هر استاد تنظیم شده و به ریاست پوهنحی تحوید می ردد ،اساتاد راهنماا موظا

اسات

به جزء ایام تع یالت یا رخصتی در بقیه ود ساد جهت پاسا اویی باه مشاکالت محصاالن مربو اه در
ساعات مشاوره در اتا خود یا محد مشخصشده حضور داشته باشند.
-2
ال

توس استاد راهنما برای محصالن دوسیهیی تشکید میشود که باید حاوی ا العات آتی باشد:
– پرسش نامهیی که شامد معلومات فردی ،تحصیلی ،خانواد ی ،اجتماعی و اقتصادی دانشجاو باشاد

این پرسش نامه در روز ثبت نام اولیه توس محصد تکمید شده و به استاد راهنما تحوید داده میشود.
ب  -فرم وضعیت تحصیلی محصد که شامد خالصۀ معلومات در نیمساد تحصید وی میباشد.
ن  -کاپی شقههای نمرات پایان هر سمستر تحصایلی محصاد کاه توسا مادریت تدریسای در اختیاار اساتاد
راهنما ذاشته میشود.
د – فرم زارش مربو به ثبت دفعات مراجعۀ محصد به استاد راهنما ،مشاورهها و راهنماییهای انجام-
شده از سوی استاد راهنما.
 -۹بررسی دوسیۀ تحصیلی محصد به ور مداوم از نظر کریدت شیت ،احکاام تشاویقی و یاا احکاام کمیتاۀ
نظم و دسپلین محصالن و سایر موارد.
 -4حضور در جلسات پوهنحی و پوهنتون که در مورد محصاد تحات پوشاش وی تصامیم یری آموزشای،
رفاهی یا انضبا ی صورت می یرد بهصورت مشورتی الزامی است.
 -5تعداد دانشجو جهت انجام رهنمایی برای هر استاد راهنما  ۷5 -22نفر است.
 -6ب برنامۀ تنظیمشده که پیوست میباشد ،ماهی یک باار اساتاد رهنماا باا داناشجاو بایاد مالقاات داشاته
باشد و در فرم تنظیمشده باید مباحث مشاوره و محد امضای محصد مشخص شود و دانشجو هر بار پاس
از مشاوره فرم را امضا کند .در صورت عدم مراجعۀ دانشجو در دوسیۀ وی دعوت و عدم حضاور ثبات
شود.
 -۱در آغاز سمستر جلسۀ همگانی با حضور تمام محصالن ذاشته شود و اهدا
شود و حد اقد دوبار در ود سمستر جلسۀ همگانی با محصالن ذاشته شود.
شرح وظایف مسؤول اساتید راهنما:
-۷

نظارت بر نحو فعالیتهای اساتید راهنما؛

و انتظارات متقابد بیاان
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تقسیم دانشجویان بین اساتید راهنما توس مسؤود اساتید راهنما و معاون آموزشی دانشکده قباد از

شرو انتخاب واحد؛
-۹

جمااتآوری و بررسای برنامااۀ حضااور اساااتید راهنمااا بااا توجااه بااه برنامااۀ صاانفی دانااشجویاان تحاات

پوشش هر استاد؛
 -4پس از اخاذ برناماه اسااتید راهنماای کلیاه روههای تحات پوشاش ای ا العیاهیی باا همکااری معااون
دانشکده این برنامه را به ا اال داناشجویاان دانشاکده میرسااند نظاارت بار اجارای ایان برناماه باه عهاده
مسؤود اساتید راهنمای دانشکده میباشد؛
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ارزیابی اساتید راهنما توس دانشجویان و اراجۀ نتایج آن به معاون دانشکده؛
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درخواست تشوی اساتید راهنمای موف بر اساس ارزیابی؛

-۱

بر زاری جلسات هماهنگی ماهانه با همکاری معاون دانشکده؛
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دریافت کلیه آییننامهها و مقررات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی و ارساد آن به کلیاه اسااتید راهنماا

جهت ا ال و اجرا؛
-۳

بررسی فرم ماهانۀ برنامۀ مشاور دانشجویان از نظر تعداد دانشجو تحت مشاوره و جمت ساعات

مشاوره.
در ازای خدمات راهنمایی دانشجویان امتیازات استاد راهنما شامد:
-۷

به ازای هر داناشجاو معاادد  2/۷واحاد درسای در هار نیمسااد تحصایلی در وظاای

آموزشای وی

منظور خواهد شد.
 -2بااه ازای هاار  ۷2دانااشجااو در هاار ساااد تحصایلی  2امتیااز جهاات ارتقااا از ماااد  ۹آجاین نامااۀ ارتقااای
اعضای هیجت علمی منظور خواهد شد.
-۹

واحدهای مذکور اضافه بر واحد موظ آموزشی هار هیجات علمای باوده و باه صاورت ح التادریس

پرداخت خواهد شد.
 -4امتیازات دادهشده به اسااتید راهنماا بار اسااس کمیات و کیفیات عمادکارد و انجاام وظاای

مربو اه باه

تأیید معاون دانشکده به معاون محصالن دانشگاه منعکس میشود.
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در ماورد مراجعااات داناشجویاان خااارن از اروه هاار اساتاد مشاااور در صااورتی کاه واقعااا مشاکلی

وجود داشته باشد و منجر به پیگیری یا ارجا شود برای اساتید محاسبه خواهد شد.
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چنانچه استاد راهنما بخشی از وظای

را اجرا نکند باه هماان میازان از امتیاازات وی کسار خواهاد

شد .در صورتی که استاد راهنما به تشخیص مسؤود اساتید راهنما در اجرای وظای
داشته باشد با نظر و حکم رجیس دانشکده از این مسؤولیت خلت خواهد شد.

محوله قصور باارز

