
 

 

  هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه كردستانو دانشجو در دوره استاد راهنمامتقابل وظايف 
  

ه با مرتبه مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمسال تحصيلي بر عهدة  استاد راهنما است كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيات علمي دانشگا

داشتن  .شودو تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاه تعيين مي ههيئت علمي، تاييد گروه مربوطاستادياري و باالتر و با موافقت كتبي عضو 

  .باشدبرعهده استاد راهنما مي صحت علمي مطالب آن نامه ومراحل مختلف اجراي پايان مسؤوليت اصلي در

و بـر اساس ضوابط مصوب بـوده و حفظ كيفيت دوره منوط به مراعات دقيق آنها  طـور تمام وقتبههـاي تحصيالت تكميـلي  از آنجا كه اشتغال در دوره

هاي كليه دانشجويان دورههـاي تحصيالت تكميـلي دانشگاه كردستان براي  است، لذا اطالع از قوانين و رعايت كامل و دقيق مقررات مربوط به تحصيل در دوره

  .الزامي است تحصيالت تكميلي

  :راهنماوظايف استاد ) الف

تواند با موفقيت در زمان مورد انتظار براي رشته بكه  (Original) غيرتكراري و اريجينال ريزي يك عنوان پژوهشراهنمايي دانشجو در انتخاب و برنامه) 1

  .مربوطه خاتمه يابد

ملزومات  هاي نگارش و بيان،شيوه منابع و متون،معرفي ريزي پژوهش، برنامهتدوين و  :راهنمايي در زمينه ماهيت پژوهش و استانداردهاي مورد انتظار، شامل) 2

و الزام به  قوانين اخالقي مربوطهمعرفي  ،هاي مورد نيازراهنمايي در تكنيك، )هاي ميداني و آزمايشگاهيويژه براي فعاليتبه( بهداشتمرتبط با ايمني و 

  .هارعايت آن

  .انتخاب استاد مشاور در صورت لزوم) 3

  .تحصيلي هاي پيشرفتنگارش پروپوزال و گزارش رنظارت ب )4

  .منابع ممكن براي تامين بودجهشناسايي راهنمايي دانشجو در زمينه ) 5

  .تحقيقمراحل مختلف انجام گرايانه براي تنظيم يك برنامه زماني واقع) 6

  . كار برگزاري جلسات منظم رسمي با دانشجو براي كنترل دقيق پيشرفت) 7

  .نامهپايانانجام مراحل مختلف  درمنظور فراهم نمودن امكانات پژوهش و جلوگيري از ايجاد وقفه بهگروه آموزشي مدير جام مكاتبات الزم با ان) 8

  .الزم براي پژوهش هايروشهاي تكنيكي و هاي مرتبط و مهارتتئوري بهدانشجو  تسلطاطمينان از ) 9

مكتوب از پيشرفت كار دانشجو را از وي درخواست  گزارش ،)يا در هر مرحله از تحقيق كه تشخيص دهد( سالهر نيمپايان استاد راهنما موظف است در ) 10

  .گيرد مورد بررسي قرار تا در صورت لزوم شود  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تسليم ميو راهنما به شوراي گروه  اين گزارش پس از تأئيد استاد. كند

هاي خارج از كشور براي مانند مسافرت( هاي غيبت طوالنيهنگام دورهبر كار دانشجو براي اطمينان از تداوم نظارت ه آموزشي مربوطه با گروهماهنگي ) 11

  .)هاي مطالعاتياستفاده از فرصت

  .هاي پژوهشينوآوريدانشجو در مورد  ارائه سميناريا دانشكده براي  گروها ب يهماهنگ) 12

  .اي، ملي يا بين الملليهاي منطقهكنفرانس ،هاي علميدانشجو براي حضور و ارائه كار در سمينارها و نشستتشويق و حمايت ) 13

  .علمي معتبردر مجالت نتايج پژوهشي  انتشار تشويق دانشجو به) 14

  .دوره زندگي آكادميكهاي آغاز راهبردو  (CV)كارنامه علمي  ماده نمودنآشغلي، بازار كار،  هايزمينهراهنمايي در مورد ) 15

  .ايجاد فضاي علمي و رواني مناسب و شاداب جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي دانشجو) 16

  .هاي پژوهشي و تواناي علمي دانشجو در هر مرحله از پژوهشعدم رضايت از فعاليت صورتدر و مدير گروهدانشجو اعالم كتبي به  )17

  .اي اصالحي الزمو ارائه پيشنهادهنامه مطالعه پايان) 18

  .دفاعيه و شركت در جلسه دفاعجلسه پيشنهاد داوران  )19

نامه با الگوي داور در جلسه دفاعيه و همچنين انطباق نگارش پايان مشاور والزم مطابق با نظرات اساتيد  اصالحاتنامه شامل اعمال نهايي پايان تاييدبازبيني و ) 20

  .دانشگاه كردستان



 

 

   :وظايف دانشجو) ب

  . به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشد) آموزشي و پژوهشي(دانشجو موظف است درطول دوره  -1

هاي تحصيالت تكميلي و  هاي دانشجويان دوره سمينارهاي علمي، دفاعيههاي آموزشي، كارگاههاي درس، طور فعال  در كليه كالسدانشجو موظف است به -2

  . كند شركت نمايدراهنما تعيين ميساير جلساتي كه استاد 

  . شود، گزارش پيشرفت كار و آخرين نتايج تحقيق را به وي ارائه نمايداي كه از طرف استاد راهنما اعالم ميطور منظم و مطابق برنامهدانشجو موظف است به -3

   :ازجمله. ت نمايدگردد رعاي دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابطي را كه توسط دانشگاه اعالم مي -4

  .موافق استاد راهنمانظر انتخاب و جلب  )الف

  . پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايرانو  دانشكده مربوطه ،در گروه آموزشي )پروپوزال( نامهثبت موضوع پايانتدوين و پيگيري روند  )ب

    .نامه پس از تصويب آندر خصوص موضوع پايان پژوهشيآغاز فعاليت  )ج

  .تا زمان دفاع سالهر نيمدر  انتخاب واحدزمان در  درسي عنوانبه عنوان يك  نامهواحد پايانانتخاب  )د

    .نامه با نظارت استادان راهنما و مشاورفعاليت مداوم در خصوص موضوع پايان )ه

-قبل از شروع ثبت(سال در پايان هر نيم گزارش پيشرفت تحصيليارائه فرم تكميل شده و  به استادان راهنما و مشاور اي پيشرفت كارهاي دورهارايه گزارش )و

  .)سال بعدنام نيم

  .و مطابق با الگوي مصوب دانشگاه كردستان نامه تحت نظارت استادان راهنما و مشاورنگارش پايان )ز

  .نامهاز پايان پيگيري مراحل دفاع )ح

  .مطابق با نظر هيات داوران و استاد راهنمانامه پاياناصالحات  انجام واز پايان نامه انجام دفاع  )ط

ضروري است  "بود عدم اطالع دانشجو از قوانين و مقررات آموزشي و همچنين مصوبات آموزش عالي مانع اعمال مقررات نخواهد" :كهبا توجه به اين) ي

  ).باشداطالعات مورد نياز از سايت دانشگاه قابل دسترس مي(نمايند ها و مقررات آموزشي و پژوهشي دانشگاه اطالع حاصل نامهكليه دانشجويان از آيين

  .موارد فوق، منجر به محروميت دانشجو از تسهيالت دانشجويي و رفاهي و در نهايت محروميت از تحصيل خواهد شد رعايتبديهي است عدم 

جلسه شوراي  ويكمينهفتاددر  ،هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه كردستانو دانشجو در دوره استاد راهنما متقابل وظايفشرح بر مبنيفوق دستورالعمل 

 .باشدو قابل اجرا مي رسيدتصويب  به 9/3/1390مورخ تحصيالت تكميلي دانشگاه 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 راهنماتواند به عنوان يك است كه ميقانون را پيشنهاد نموده  20استاد فيزيك كاربردي دانشگاه كلمبيا در اين زمينه ) Herman(آقاي دكتر هرمان  :توجه

  :ايشان معتقد است كه. مفيد واقع شوددانشجويان تحصيالت تكميلي براي  نامهانجام كارهاي پايان جهت

  .)باشند نه يك رابطه متقارن كه در موازات هم( رابطه دانشجوي تحصيالت تكميلي و استاد راهنما يك رابطه همزيستي است كه در امتداد هم قرار دارند 

پس اگر دوست داريد در آينده از امروزتان به نيكي ياد كنيد . كنندبه نيكي ياد مي "روزهاي خوب گذشته"ايشان معتقد است كه تمامي دانشجويان همواره از 

   .افراد موفق و مؤثر افراد پر كار هستند. ساعت كار كنيد و بسيار كم بخوابيد 20بايد هفت روز هفته و هر روز 

  

  :گانه پروفسور هرمن 20انين قو

  .باشدنامه ميزمان تعطيالت و استراحت شما، پس از دفاع از پايان -1

 .در تحقيق، حقانيت موضوع مهم است نه حقانيت فرد -2

 .در كارهاي تحقيقي و ساير موضوعات، در اغلب اوقات حق با استاد راهنماي شماست -3

 .حق با استاد راهنماي شماست اي رفتار كن كه انگار هميشه و در هر حالتبه گونه -4

 .كنيد كه حق با شماست و شما قادر به متقاعد كردن استاد راهنماي خود باشيد، استاد راهنماي شما بسيار خوشحال خواهد شداگر فكر مي -5

 .كنيد به توان هزارزمان موثري كه شما در هر روز صرف ميميزان كارائي و موثر بودن شما تابعي است از  -6

 .زمان تاخير شما در تجزيه و تحليل نتايج به توان هزارائي و موثر بودن شما همچنين تابع معكوسي است از ميزان كار -7

 .ها و اطالعات خود را گردآوري كنيدشكنند، همين امروز دادهها و تجهيزات شما فردا كار نخواهند كرد و يا ميدانيد كه دستگاهچنانچه مي -8

 .دقيقه پس از گردآوري اطالعات از آنها يك كپي تهيه كنيد 5كند، بالفاصله و اطالعات شما را ناراحت ميها و چنانچه از دست رفتن داده -9

  .استاد راهنماي شما انتظار دارد كه كارائي شما در آغاز كار پائين باشد، اما پس از يك سال به باالتر از حد آستانه برسد -10

 .متبحرتر از استاد راهنماي خود شويدنامه شما بايد در زمينه موضوع پايان -11

 .آيدكنيد، فشار خون او كمي پائين ميزماني كه شما با استاد راهنماي خود همكاري مي  -12

 .رسدرود و يا به صفر ميكنيد، فشار خون او كمي باال ميزماني كه با استاد راهنماي خود همكاري نمي  -13

 .نامه شما مطرح باشدتواند به عنوان بخشي از پايانخود را منتشر كنيد، اين نتايج ميتوانيد نتايج كار معموال، تنها زماني كه مي  -14

 .نامه شما بهتر استنتايج منتشر شده شما بيشتر باشد، پايان) در درجه دوم(و كميت ) در درجه اول(هر چه كيفيت   -15

 .جام دهيدو شما بايد آن را ان "پايان نامه متعلق به شماست "بخاطر داشته باشيد كه   -16

 .شوداستاد راهنماي شما دوست دارد كه شما مشهور شويد، زيرا در نهايت ايشان نيز مشهور مي  -17

 .ها را براي شما بنويسدنامهاالمكان بهترين توصيهاستاد راهنماي شما دوست دارد كه حتي  -18

 .هر آنچه براي شما بهترين است، براي استاد راهنماي شما نيز بهترين است  -19

 .چه براي استاد راهنماي شما بهترين است، براي شما نيز بهترين استهر آن  -20
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