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ماده .1كليات
هعبًٍت آهَسضٖ داًطىذُ هٌْذسٖ عوزاى بزإ ّز ٗه اس داًطدَٗبى همطع وبرضٌبسٖٗ ،ه استبد راٌّوب خْت اًدبم
هطبٍرُ تع٘٘ي هٖوٌذ .اٗي آٗ٘يًبهِ بِ تب٘٘ي خبٗگبٍُ ،ظبٗف ٍ ،اخت٘برات استبد راٌّوب هٖپزداسد.

ماده .2جايگاهاستادراهنما 
بندأ .استبد راٌّوب السم است اس اعضبٕ ّ٘أت علوٖ توبم ٍلت داًطىذُ ببضذ.
بندب .استبد راٌّوب صزفبً ًمص هطَرتٖ بزإ داًطدَ دارد ٍ ،هسئَل٘ت تصو٘وبت بب داًطدَ است.
بندج .چٌبًچِ استبد راٌّوب ب٘ص اس ٗه هبُ (بِ استثٌبٕ تزم تببستبى) در داًطگبُ حضَر ًذاضتِببضذ ،السم است ٗىٖ اس
اعضبٕ ّ٘أت علوٖ داًطىذُ را بِ عٌَاى ًوبٌٗذُ هَلت بِ آهَسش داًطىذُ هعزفٖ وٌذّ .وچٌ٘ي اهَر داًطدَ(ٗبى)
تحت راٌّوبٖٗ ٍٕ ،در صَرت درخَاست داًطدَ(ٗبى) ،بِ ضخص دٗگزٕ سپزدُ هٖضَد.

ماده .3وظايفاستادراهنما
بندأ .راٌّوبٖٗ داًطدَ بزإ بزًبهِرٗشٕ درسًٖ ،حَُ اداهِ تحص٘ل ٍ ،اهىبًبت آهَسضٖ ٍ پژٍّطٖ داًطگبُ.
بندب .تع٘٘ي ٍلت هطخص بزإ داًطدَ خْت هطبٍرُ ٍ رس٘ذگٖ بِ درخَاستّب.
بندج .بزرسٖ درخَاست ّبٕ آهَسضٖ هزبَطِ ،اس خولِ :صذٍر هدَر ثبت ًبم ،اًتخبة ٍاحذ ،حذف ٍ اضبفِ ،حذف اضطزارٕ
درٍس ٍ ،احزاس ضزاٗط فزاغت اس تحص٘ل.
بندد .ارسٗببٖ هذاٍم ٍضع٘ت تحص٘لٖ داًطدَٗبى.
بنده .ضٌبسبٖٗ داًطدَٗبى دارإ افت تحص٘لٖ بز اسبس هالنّبٕ داًطگبُ در ّز ً٘نسبل ،بزرسٖ اٍلِ٘ علل احتوبلٖ افت
تحص٘لٖ ٍ ،اعالم آى بِ هعبًٍت داًطدَٖٗ داًطىذُ.
بندو .دعَت اس داًطدَٗبى دارإ افت تحص٘لٖ ٍ صذٍر هدَس ثبتًبم پس اس رس٘ذگٖ بِ هطىالت.

ماده .4ارزيابيعملكرد
بندأ .رضبٗت داًطدَٗبى تحت راٌّوبٖٗ ّز استبد بِ ضىل سبالًِ تَسط آهَسش بب استفبدُ اس فزمّبٕ بًٖبم (پَ٘ست)
ارسٗببٖ هٖضَد .هطخصبت داًطدَٕ رإٔدٌّذُ بب ًبم استبد راٌّوب در دفتز آهَسش تطب٘ك دادُ هٖضَد ٍ ،ولِ٘ فزمّب
بب درج ًبم استبد راٌّوب در ٗه صٌذٍق خوعآٍرٕ ه٘طَدً .تبٗح ارسٗببٖ بِ اسبت٘ذ راٌّوب هٌعىس هٖضَد.
بندب .چٌبًچِ فزمّبٕ ًظزسٌدٖ ٗه استبد در ّز دٍرٓ ًظزسٌدٖ ووتز اس پٌح ببضذ در هحبسببت ٍارد ًوٖضَد.
بندج .اگز هتَسط ضبخصّبٕ ارسٗببٖ عولىزد استبد راٌّوب در  3سبل هتَالٖ ب٘ص اس  3/2ببضذ ،استبد راٌّوب در اٍلَٗت
درٗبفت داًطدَ لزار هٖگ٘زد.
بندد .اگز هتَسط ضبخصّبٕ ارسٗببٖ عولىزد استبد راٌّوب در  3سبل هتَالٖ ووتز اس  3/0ببضذ ،استبد راٌّوب در اٍلَٗت
درٗبفت داًطدَ لزار ًوٖگ٘زد.
بنده .اگز هتَسط ضبخصّبٕ ارسٗببٖ عولىزد استبد راٌّوب در ّز سبل ووتز اس  2/5ببضذ ،داًطدَٗبى تحت راٌّوبٖٗ بِ
استبد دٗگزٕ سپزدُ هٖضَد.
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هصَة وو٘تٔ آهَسش داًطىذٓ هٌْذسٖ عوزاى ،داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف ،هَرخ 1315/03/11

پيوست 

فرمارزيابيعملكرداساتيدراهنما 

استادراهنما :
ارسٗببٖ ( 1تب )4
ردٗف

ضبخص

1

اعالم سهبى هطبٍرُ ٍ حضَر طبك سهبى اعالمضذُ

2

تَخِ بِ ٍضع٘ت تحص٘لٖ ٍ هطىالت آهَسضٖ

3

حفظ وزاهت داًطدَ

4

تَخِ بِ هطىالت ضخصٖ داًطدَ

5

تَاًبٖٗ در ارائِ راٌّوبٖٗ هف٘ذ ٍ هؤثز

تَض٘حبت ولٖ:

بذ

هتَسط

خَة

عبلٖ

تَض٘حبت هَردٕ

