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 وظایف استادان رهنما
 استاد رهنما

ٖ  هزاحل در را داًؾجَٗبى هغؤٍل٘ت رٌّوبٖٗ اعت وِ داًؾىذُ ٗب داًؾگبُ ّ٘ئت ػلوٖ اػضبٕ اس ٗىٖ رٌّوب اعتبد  در هختلف تحقی٘ل

 ه٘گ٘زد. ػْذُ ثز تزث٘تٖ ٍ پضٍّؾٖ آهَسؽٖ، ّبٕ سهٌِ٘

  اهداف

 ؛ٖ وِ رٌّوبٖٗ ؽبى را ثِ ػْذُ داردداًؾجَٗبً آى تحق٘لٖ رًٍذ ثز ًظبرت هغتوز .1

 ؛وبعتْ٘ب جْت رفغ تالػ در ٍ داًؾجَٗبى ٍضؼ٘ت آهَسؽٖ ثز هؤثز ػَاهل ٍ پذٗز آع٘ت ّبٕ سهٌِ٘ ؽٌبعبٖٗ .2

 ؛آى همزرات داًؾگبُ ٍهختلف  ْبٕثخؾ تحق٘ل ٍ هح٘ظ ثب جذٗذ داًؾجَٗبى ًوَدى آؽٌب .3

 .هغتؼذ ٍ تَاًوٌذ هحقالى ؽٌبعبٖٗ .4

  وظایف

ٖ  رفیبّٖ،  آهَسؽٖ، دعتَرالؼولْبٕ ٍ ّب ًبهِ ٘يآٗ ولِ٘ ثِ غلظت ٍ ٖٗآؽٌب .1 ٍ ، فزٌّگی ٖ  اجتویبػٖ  ُ  پضٍّؾی اس ثیزإ   ،داًؾیگب

 ؛هحقالى هزثَط راٌّوبٖٗ درعت ٍ ثِ هَلغ

 ؛تحق٘لٖ هختلف ٍاحذّبٕ ثب آًبى ًوَدى آؽٌب ٍ داًؾگبُ ثِ ٍرٍد اس سهبى داًؾجَٗبى ثِ خبؿ تَجِ .2

 ؛دٍرُ ّبٕ تحق٘لٖ در اًضجبعٖ ٍ پضٍّؾٖ آهَسؽٖ، ضَاثظ ٍ همزرات ثب ٗبىداًؾجًَوَدى  آؽٌب .3

 :اعت هغبلتاٗي حبٍٕ وِ  هزثَعؼ داًؾجَٗبى تزت٘ت ًوَدى دٍع٘ٔ .4

 اٗي) ثبؽذ داًؾجَ التقبدٕ ٍ اجتوبػٖ خبًَادگٖ، تحق٘لٖ، فزدٕ، اعالػبت ؽبهل وِ ٖٗ پزعؾٌبهِآهبدُ عبختي  .أ 

 .(ه٘ؾَد دادُ تحَٗل رٌّوب اعتبد ثِ ٍ ؽذُ تىو٘ل داًؾجَ تَعظ ًبم ثجت رٍس در پزعؾٌبهِ

آًْب اعتبد رٌّوب ثتَاًذ هحقالى را در سهبى  تب ثب آؽٌبٖٗ ٍ تحل٘ل اس ادارٓ فبوَلتِ جْت تْ٘ٔ گشارػووه گزفتي  .ب 

 .هؼ٘ي ّوىبرٕ ًوبٗذ

 .ٍٕ عَٕ اس ؽذُ اًجبم ْبٕٗ٘رٌّوب ٍ رٌّوب اعتبد ثِ داًؾجَ هزاجؼٔ چًَٖچٌذٕ  اس ٖگشارؽضن دٍعِ٘ عبختي  .ج 

ٕ  آهبدُ ٍ تحق٘ل ٔاداه ًحَٓ ،ؽغلٖ ّبٕ سهٌِ٘ در داًؾجَ ثِ السم رٌّوبْٗ٘بٕ اًجبم دادى .د  ٕ  ٍٕ عیبس  پیذٗزػ  ثیزا

 .آٌٗذُ در ٍظ٘فَٕ ٍل٘تهغؤ

ِ  فیح٘   رٍؽْبٕ ٔسهٌ٘ در داًؾجَٗبى ٖٗرٌّوب ٍ درعٖ رٗشٕ ثزًبهِ .ه  ٕ  در آًْیب  تزغ٘یت  ٍ هغبلؼی ٕ  فؼبل٘تْیب  هیبٍرا

 ؛فزٌّگٖاهَر  ٍ درعٖ

 ؛آٌٗذُ در آى پ٘گ٘زٕ ٍ حبل گذؽتِ ٍ در داًؾجَ تحق٘لٖ ٍضؼ٘ت ؽٌبخت ٍ هذاٍم ارسٗبثٖ .و 

 در هَفیك  داًؾیجَٗبى  ٍ هؼزفٖ آًبى ّبٕرؽذ اعتؼذاد ثِ ٍ ووه ٗبىداًؾجَ ثبلمَُ تَاًبْٗ٘بٕ ٍ اعتؼذادّب ؽٌبخت .ز 

 ؛داًؾىذُ ىهغؤٍال ثِ فزٌّگٖ ٍ پضٍّؾٖ آهَسؽٖ، ّبٕ سهٌِ٘

ِ  ارجبع آًْیب  لشٍم فَرت در ٍ داًؾجَ فزٌّگٖ ٍ اجتوبػٖ رٍاًٖ، ػبعفٖ، التقبدٕ، لهغبٗ ثزرعٖ ٍ ؽٌبعبٖٗ .ح   ثی

 ؛در پ٘ؾزفت تحق٘لٖ ٍ ججزاى وبعتْ٘بٕ ٍٕ پذراًِ ووهٍ  ِهزثَع هزاوش

 وبرؽٌبعیبى  ٍ فیبحجٌظزاى  ثیب  ثیِ هؾیَرت   ً٘یبس  فَرت در داًؾجَ تحق٘لٖ ٍ خبًَادگٖ هح٘غٖ، ؽزاٗظ ثِ تَجِ .ط 

 ؛بىٗداًؾجَ هؾىالت در ثبرٓ ِهزثَع لهغبٗ

 .ٍٕ خبًَادُ ثِ داًؾجَ هؾىالت ٔسهٌ٘ در فالحذٗذ ٍ اعالع رعبًٖ .ي 



 (2)  از(  2) صفحه

 

 ؛هحقالى ت٘هؼبًٍ ٗب آهزاى دٗپبرتوٌت ّوبٌّگٖ ثب داًؾجَٗبى هؾىالتثِ  رع٘ذُ گٖ .ك 

 ثِ هغؤٍل دٗپبرتوٌت؛ ٍ عپزدى آى تحق٘لٖ عوغتز ّز پبٗبى در تْ٘ٔ گشارؽٖ اس فؼبل٘تْبٕ هحقالى هزثَط .ل 

 در ّفتِ ٗب هبُ؛ ٍ رٌّوبٖٗ هحقالى هاللبت عبػبتهحل،  هؾخـ وزدى .م 

 ؛داًؾجَٗبى ٍ پزٍرؽٖ غتوز ٍضؼ٘ت آهَسؽٖارسٗبثٖ ه .ن 

 ؛ت ؽبىهؾىال در حل هجتٌٖ ثز خَد ثبٍرٕ داًؾجَ هغبػذت ٍ حوبٗت هٌغمٖ .س 

 ؛هؤثز ثز ٍضؼ٘ت آهَسؽٖ داًؾجَٗبى ٍ تالػ در جْت رفغ آًْبؽٌبعبٖٗ ػَاهل غ٘ز آهَسؽٖ  .ع 

ْیبٕ هٌبعیت در چْیبرچَة لیَاً٘ي ٍ اهىبًیبت ٍ پ٘گ٘یزٕ السم ثیزإ وویه ثیِ رؽیذ ٍ           تالػ ثزإ ٗبفتي راُ حل .ف 

 .داًؾجَٗبى اس سًذُ گٖ تحق٘لٖ ؽىَفبٖٗ اعتؼذادّب، تؼ٘٘ي ً٘بسّب ٍ رفغ هَاًغ

 ؛هحقالى دادى هؼلَهبت در ثبرٓ ع٘غتن وزٗذٗت ثِ .5

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در ثبرُ ؽَ٘ٓ تذرٗظ اعتبداى .6

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در لغوت چگًَگٖ اعتفبدُ اس وتبثخبًِ ٍ فضبٕ عجش پٌَّتَى .7

راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در لغوت اّو٘ت دادى ثِ حبضزٕ درٍط ًظزٕ ٍ ػولٖ ٍ ه٘شاى هحزٍه٘ت ٍ ػذم هحزٍه٘ت اس هضیوَى   .8

 ؛هغبثك ثِ تؼذاد وزٗذٗت ّز هضوَى

جزٗیبى پ٘ؾیزفت درٍط پ٘گ٘یزٕ     داؽتي وَپٖ اس پبل٘غٖ پالى ّبٕ هضبهٌٖ٘ وِ در ّوبى فٌف تذرٗظ هٖ ؽَد تب ثتَاًیذ اس  .9

 ًوبٗذ؛

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در لغوت خبًِ پزٕ وزٗذت ؽ٘ت ّب ٍ عپزدى آًْب ثِ آهزٗت دٗپبرتوٌت هزثَعِ .11

 ؛ٗز ّوقٌفبىتذوز در لغوت رػبٗت اخالق ٍ احتزام هتمبثل ًغجت ثِ اعتبد ٍ عب .11

 ؛تذوز در لغوت اعتفبدُ ثٌِْ٘ اس درٍط اعبت٘ذ ثب اعتفبدُ اس ًَت ثزدارٕ در اثٌبٕ درط .12

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در هَرد  ًحَُ ٍ ٍلت پزعؼ عَاالت در جزٗبى درط .13

 ؛راٌّوبٕ هحقل٘ي در هَرد چگًَگٖ اعتفبدُ ثٌِْ٘ اس فٌَف تغج٘مبت ٍ ػولٖ .14

 ؛ٗحِ ثب تقبدٗك در جزٗبى عوغتز ٍ در هَلغ اهتحبًبتآگبُ عبسٕ هحقل٘ي اس ًحَُ تؼبهل ال .15

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در هَرد اهتحبًبت ٍعظ عوغتز، اهتحبًبت تغج٘مبت ٍ پزٍصُ ّبٕ فٌفٖ .16

 ؛راٌّوبٖٗ هحقل٘ي در هَرد اهتحبًبت ًْبٖٗ .17

پبرتوٌیت ثزگیشار   زف ادارُ ٗیب دٗ وٌ٘بر ّیب ٍ هحبفیل ػلویٖ ویِ اس عی     ٘تَفِ٘ هحقل٘ي در لغوت اؽتزان در وٌفزاًظ ّب، عی  .18

 گزدد هٖ

 ؛گزددّب عپزٕ هٖتَفِ٘ در لغوت رػبٗت لَاً٘ي ٍ همزرات ؽفبخبًِ ّب ٍ ولٌ٘٘ه ّبٕ وِ عتبص هحقل٘ي در آى .19

 ؛ّبتَفِ٘ هحقل٘ي در لغوت حضَر ثِ هَلغ ثِ فٌف درعٖ ٍ وبر ػولٖ ٍ اعتفبدُ ثٌِْ٘ اس آى .21

ّیب الیذاهبت السم را اًجیبم    هؾیىالت هحقیل٘ي ثیَدُ ٍ در رفیغ آى    اعوٌ٘بى ثخؾ٘ذى ثِ هحقل٘ي تب در ّز هَلغ، آهبدٓ ؽٌ٘ذى  .21

 .ه٘ذّذ

ّیبٗؼ  ًَت: اعتبد رٌّوب هَظف اعت وِ هَارد ٗبدؽذُ را اًجبم دّذ ٍ در اخ٘ز عوغتز ثِ دٗپبرتوٌت هزثَعیِ اػ  اس فؼبل٘یت  

 گشارػ ارائِ ًوبٗذ.

 


