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۷۹۳۱ 

 مقدمه

شاور وارد کمختلا   های قریاهو  ها ولساوالی ،از شاهرها هاا پوهنتونکه محصالن  این داشت فرا چشمبا 

محای  جدیااد، سیسااتم درسای جدیااد، قواعااد و قااوانین چااون  ی؛دیااو باا مساااجد جد شااوند می هااا پوهنتونمحای  

 های وخواساتههاا  فرهنگگار باا ید محصاالن وجاود ،ی  آموزشاین در محادختاران و پسارا حضاورمجازا، 



 از از خاانواده، یدور و اساتقالد ،یلیتحصا رشتۀجایگاه و منزلت  ،یو اجتماع یبلوغ جسم رشد مختل ،

ه کاا شااوند میرو ه باا رو. ..و یفرهنگاا تهاااجم ،ها لیلیااهی و جمعاا ی، زنااد یخااانواد  هااای کنترد رفااتن بین

و  کماکازمناد ی  نین شارایاموفا  باا ا مقابلاۀی بارا ق عاا  د و نشاو هاا آن یباعث بروز بحران برا توانند می

مربو اااه  هاااای پوهنحی محصاااالن، مربو اااه از جملاااه معاونیااات اماااور هاااای بخشو  باشاااند می ییراهنماااا

ن امار یااست ا یهیبد. اراجه دهند به محصالن یثرک مؤمکن راه یدر ا توانند می استادان رهنما مخصوصا  

ضامن  ستادان محترم رهنماامشخص باشد و تمام ا کامال    استادان رهنما یوظا هکسر خواهد بود یم یزمان

 .ندیاقدام نما شان وظای   یدق یبه اجرا یفرد توسعۀی تالش برا

 

 فیتعر

در قساامت  ،تحصاایالت عااالی مؤسساااتاکادمیااک اعضااای کااادر علماای  هااای فعالیت الیحااۀ ۴ ماااد م اااب  

ا، ماوازین اکادمیاک و اعضای کادر علمای  با  معیارها -۴» :اعضای کادر علمی آمده است های مکلفیت

 :علمی آتی را به انجام برسانند های فعالیتتا متناسب با موق  اکادمیک شان  اند موظ احکام قانون 

 تدریس؛» 

 های علمی؛ مقاله، ترجمه و نگارش تألی  

 های علمی؛ سرویتحقی  و  

 هنمایی محصالن و اعضای کادر علمی؛ر 

 ؛ها آنترفعیات علمی ارزیابی آثار علمی سایر استادان و  ی مراحد  

 ؛قانون و سایر اسناد تقنینی و رهنمودی ،ها مقررهلوایح،  تهیۀاشتراک در  

 ؛اشتراک در محافد علمی 

 «....شوراها و مجالس مختل اشتراک در  

 :متذکره آمده است ششم الیحۀ ماد مچنان در فصد دوم ه

 :حسب آتی است ها آنوظای  اعضای کادر علمی متناسب به موق  اکادمیک  -۶»

 :وظای  اساسی استادان(  ۷

 ؛رهنمایی اعضای کادر علمی و محصالن  ب  قانون تحصیالت عالی 

آماده آن نیاز متذکره که وظای  اساسای همکااران اساتاد بیاان شاده اسات در بناد دوم  ماد در بخش دوم 

 «رهنمایی محصالن  ب  قانون»: است



 .بیان شده است ،ت بیقاتی، ساحوی و عملی با محصالن پیش برد کارهای البراتواری،: و در بند سوم

عاالی در ماورد  تحصایالت مؤسسااتاکادمیاک اعضاای کاادر علمای  هاای فعالیت الیحاۀدر فصد سوم 

کااه اعضااای کااادر علماای  انااد هایی فعالیتاکادمیااک  هااای مکلفیت» :اکادمیااک آمااده اساات هااای مکلفیت

 «.باشند میمکل   ها آن به انجام شان کادریوق  تحصیالت عالی  ب  قانون و متناسب به م مؤسسات

 لکچار و اراجاۀکه شامد  اکادمیک است های فعالیت ی از اجزاییدرسی یک های مکلفیت»: هژدهم ماد  

لکچاار، اجارای کارهااای  اراجاۀباارای  آمااد یدروس عملای م ااب  ساااعات منادرن در نصاااب درسای، 

و رهنماایی خاارن بر زاری امتحاناات  جمله مناحوی، ارزیابی درس، فعالیت صنفی عملی س –عملی 

 «.باشد میصن  جهت حد مشکالت درسی هر محصد 

اکادمیک یکی هم رهنمایی امور  تحقی  و انجام در پهلوی تدریس، اساسی استادان های مکلفیتاز براین بنا

شرح مختصاری از وظاای  اساتاد رهنماا  شد  پوهنتون پذیرفتهه م اب  به لوایح و اصود ک محصالن است

تاا حاین رهنماایی محصاالن  شاود میو از استادان محترم رهنماای محصاالن خواساته  شود میدر زیر بیان 

 :نکات آتی را فراچشم داشته باشند

و  یلیت تحصااایت هااادایوله مساااؤکاااپاااوهنحی اسااات  یجااات علمااایاز اعضاااای ه یکااایاساااتاد راهنماااا  

و  ی، پژوهشاایالت آموزشااکمشاا نااۀزمیمختلاا  در  یلیدر مقااا ت تحصاا را انیااجو دانش ییراهنمااا

  ؛ یرد میبر عهده  یفرد

 نده؛یآن در آ یریگیحاد و پ در  ذشته، محصد یلیت تحصیداوم و شناخت وضعم یابیارز 

 ؛ها آن یمن ق ییوفاکبه ش کمکو  محصد بالقو  های تواناییشناخت نسبت به استعدادها و  

در مق ات  یو انضابا  ییجاوداناش ،ی، پژوهشایبا مقررات و ضاواب  آموزشا محصدردن کآشنا  

 مربو ه؛

 یو سااازی آمادهد و یتحصاا ادامااۀ نحااو و  یشااغل زمینااۀدر  جااودانااشالزم بااه  هااای راهنمایی اراجااۀ 

 نده؛یدر آ یی وظیفهت یولرش مسؤیپذ یبرا

 ؛یدرس ریزی برنامهت یهدا 

و و اضاافه حاذ   تحصاید، اداماۀ ،جیلیدرسای، تبادیلی، تاأ های برناماهانتخااب  هاای فرمتماام  تأیید 

 ؛...و ها کریدت

 یلیشارفت تحصایجهات پ به محصد کمکو  یلیافت تحص یتمالاح های زمینه یابی ریشهو  یبررس 

 ؛ها کاستیو جبران 



ز مشااوره کااز ارجاا  باه مرایو در صورت ن یلیو تحص ی، خانواد ی یمح های استرستوجه به  

 ؛یالت جدکاز بروز مش یری شیجهت پ

محصاالن  یباه شاورا یو فرهنگ ی، پژوهشیآموزش های زمینهموف  در  محصالن نخبه و یمعرف 

 ؛نخبه، ریاست پوهنحی و معاونیت امور محصالن

 مشااورهز کامختل  دانشگاه از جمله مر های بخشهنحی به   ریاست پویمحصالن از  ر یمعرف  

 داشته باشند؛ یتخصص مشاور و  یی، راهنمایارکاز به همیه نک یدر موارد

 و مشاوره با آنان در صورت لزوم؛ یالت وکمش زمینۀدر  جودانش خانواد ا ال  به  

افتن یاان باه منظاور یاجوداناشالت کارشناسان مساجد مربو  به مشاکمشورت با صاحب نظران و  

 یخاود بارا هاای توانایی یو ابزارهاا ها شایوهشاتر از یب اساتفاد و  به ایشان کمک شیو  ترین مناسب

   محوله؛یح وظایانجام صح

 ؛جهت رفت مشکد مربو ه الت محصالن به پوهنحیکانتقاد مش 

آن باار اساااس  برنامااۀ)ه در هفتاا محصاادنفاار  5هاار  باارایساااعت  ۷د بااه ماادت حااداقد یااحضااور مف 

 یه حتاکا یبه نحاوصورت  یرد،  قبلی های هماهنگیبا  ،تحت پوشش درسی محصالن های ساعت

 ؛(تداخد نداشته باشد گر محصالنید های برنامهان با کاالم

و  یردمشخصاات فا ،د شادهیامکت هاای فرمبار اسااس  محصالن یلیت تحصید وضعیو تحل یبررس 

دسات ه ا العاات با و ثبات تماام جاوداناش یتایو ترب یعاا فت یاز وضاع آناان و بررسای یلیتحص

جااد شاده یا هر محصاد در پاوهنحی ین منظور برایه اه بک یی دوسیهمحرمانه در  صورت به، آمده

 است؛

 یبااارا پاااوهنحید وو اراجاااه باااه مساااؤ یلیسمساااتر تحصاااان هااار یااادر پا کرد عماااد ااازارش  تهیاااۀ 

 بیشتر؛ های بررسی

بر ازار  پاوهنحیه توسا  ریاسات کا وار مااه  ور باه پاوهنحی یراهنماا ت در جلسات اساتادانکشر 

 ؛ ردد می

 ارات؛ی  و اختامد از وظایک یو آ اه نافذه های  رزالعمد، لوایح و مقررات ن،یتسل  بر قوان 

 .ا العات مربو  به محصالن بودن محرمانهت یرعا 

 

 :ردیصورت گ ایدر بیز یارهاکن اهداف یدن به ایرس یبرا



-داناش درسای برناماۀحضاور اساتادان راهنماا باا توجاه باه  برناماۀ یلیتحصا سمساترقبد از آغاز هر  -  ۷

وظا  اسات اساتاد راهنماا م ، ردد مید یتحو م شده و به ریاست پوهنحییاستاد تنظان تحت پوشش هر یجو

مربو اه در  محصاالنالت کباه مشا یی اوه  ود ساد جهت پاسا یدر بق یترخصا یالت یام تع یبه جزء ا

 .شده حضور داشته باشندا محد مشخصیساعات مشاوره در اتا  خود 

 :باشد ا العات آتی ید حاویه باک شود مید کیتش یی یهدوسمحصالن  یستاد راهنما براتوس  ا -    2

باشاد  جاودانش یو اقتصاد ی، اجتماعی، خانواد یلی، تحصیفرد ه شامد معلوماتک یی نامه پرسش –ال  

 .شود مید داده ید شده و به استاد راهنما تحویمکت ه توس  محصدیدر روز ثبت نام اولنامه  ن پرسشیا

 .باشد می ید ویتحص ساد نیمدر  معلومات خالصۀه شامد کمحصد  یلیت تحصیفرم وضع -ب 

ار اساتاد یادر اخت ه توسا  مادریت تدریسایکامحصاد  یلیان هر سمستر تحصاینمرات پا های شقهکاپی  -ن 

 .شود میراهنما  ذاشته 

-انجام های راهنماییو  ها مشاوره به استاد راهنما، محصد مراجعۀدفعات فرم  زارش مربو  به ثبت  –د 

 .استاد راهنما یشده از سو

 کمیتاۀام کاا احیاو  یقیتشاو امکااح ریدت شیت،کمداوم از نظر   ور به محصد یلیتحص دوسیۀ یبررس -۹

 .نظم و دسپلین محصالن و سایر موارد

، یآموزشا  یری تصامیم یتحات پوشاش و ه در مورد محصادکر در جلسات پوهنحی و پوهنتون حضو -4

 .است یالزام یمشورت صورت به  یرد میصورت  یا انضبا ی یرفاه

 .نفر است ۷5 -22هر استاد راهنما  یبرا جهت انجام رهنمایی جودانشتعداد  -5

ه مالقاات داشات دیابا جاوداناشباا  هنمااباار اساتاد ر یک یماه ،باشد میوست یه پک شده تنظیم برنامۀ ب   -6

هر بار پاس  جودانشمشخص شود و  محصد یمباحث مشاوره و محد امضا دیبا شده تنظیمباشد و در فرم 

دعوت و عدم حضاور ثبات  وی دوسیۀدر  جودانش مراجعۀصورت عدم  در .ندک از مشاوره فرم را امضا

 .شود

ان یا ذاشته شود و اهدا  و انتظارات متقابد ب با حضور تمام محصالن یهمگان جلسۀ در آغاز سمستر -۱

 . ذاشته شود با محصالن یهمگان جلسۀاقد دوبار در  ود سمستر  شود و حد

 

 :د راهنمایول اساتف مسؤشرح وظای

 ؛د راهنمایاسات های فعالیت نحو نظارت بر  -    ۷



ده قباد از کدانش ید راهنما و معاون آموزشیود اساتتوس  مسؤ د راهنماین اساتیان بیجودانشم یتقس -    2

 شرو  انتخاب واحد؛

ان تحاات یااجودانااش صاانفی برنامااۀد راهنمااا بااا توجااه بااه یحضااور اسااات برنامااۀ یو بررساا آوری جماات -    ۹

 پوشش هر استاد؛

 معااون یارکاهمباا  یی ها العیا یتحات پوشاش  ا های  روه کلیاه ید راهنماایپس از اخاذ برناماه اساات -  4

ن برناماه باه عهاده یاا ینظاارت بار اجارا رسااند میده کان دانشایاجوداناشن برنامه را به ا اال  یا دهکدانش

 ؛باشد میده کدانش ید راهنمایود اساتمسؤ

 ؛دهکدانش ج آن به معاونینتا اراجۀان و یجودانشد راهنما توس  یاساتی ابیارز -    5

 ؛یابیموف  بر اساس ارز ید راهنمای  اساتیدرخواست تشو -    6

 ده؛کدانش معاون یارکماهانه با هم یجلسات هماهنگ یبر زار -    ۱

د راهنماا یه اسااتیالکو ارساد آن به  یو رفاه پژوهشی ،یو مقررات آموزش ها نامه آیینه یلکافت یدر -    8

 جهت ا ال  و اجرا؛

تحت مشاوره و جمت ساعات  جودانشان از نظر تعداد یجودانش مشاور  برنامۀ ماهانۀفرم  یبررس -    ۳

 .مشاوره

 :ازات استاد راهنما شامدیان امتیجودانش ییخدمات راهنما یدر ازا

 یو ی  آموزشایدر وظاا یلیمسااد تحصایدر هار ن یواحاد درسا ۷/2معاادد  جاوداناشهر  یبه ازا -    ۷

 .منظور خواهد شد

 یارتقااا نامااۀن یآجاا ۹ ماااد از جهاات ارتقااا از یااامت 2 یلیدر هاار ساااد تحصاا جااودانااش ۷2هاار  یبااه ازا -  2

 .منظور خواهد شد یجت علمیه یاعضا

 التادریس ح صاورت  باوده و باه یجات علمایهار ه آموزشی موظ ور اضافه بر واحد کمذ یواحدها -    ۹

 .پرداخت خواهد شد

  مربو اه باه یرد و انجاام وظااکات عمادیافکیت و یامکد راهنماا بار اسااس یبه اساات شده دادهازات یامت -  4

 .شود میس کدانشگاه منع محصالنده به معاون کمعاون دانش تأیید

 یلکمشاا واقعااا  ه کا یان خااارن از  اروه هاار اساتاد مشاااور در صااورتیااجوداناشدر ماورد مراجعااات  -    5

 .د محاسبه خواهد شدیاسات یا ارجا  شود برای یریگیوجود داشته باشد و منجر به پ



سار خواهاد ک یازات ویاامتزان از یاند باه هماان مک  را اجرا نیاز وظا یچنانچه استاد راهنما بخش -    6

  محوله قصور باارز یوظا ید راهنما در اجرایود اساتص مسؤیه استاد راهنما به تشخک یدر صورت. شد

 .ت خلت خواهد شدیولن مسؤیده از اکس دانشیم رجکداشته باشد با نظر و ح

 


