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 مقدمه 

شایستۀ تحصیالت تکمیلی و فعاالن عرصۀ صنعت و جامعه در  های دانشجویان ها و توانمندی گیری از ظرفیت به منظور بهره

 .تدوین شده است هنام شیوهاین های پژوهشی دانشگاه،  ها و فعالیت پیشبرد طرح

  هدف -8ماده 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاهدانشجویان های بالقوۀ  گیری از استعدادها و توانمندی بهره -1-1

 تولیدات علمی دانشگاهارتقای سطح کمی و کیفی  -1-2

 پژوهشی پژوهشگران و فعاالن عرصۀ صنعت و جامعه-های علمیاستفاده از توانمندی -1-3

 های پژوهشی انجام فعالیت منظور بهافزایش توان اجرائی أعضای هیأت علمی دانشگاه  -1-4

  اریفتع -0ماده  

 منظور دانشگاه عالمه طباطبائی است.دانشگاه:  -2-1

 و ارشد یکارشناس)یلیتکم التیتحص مقاطع ۀستیشا انیدانشجو ،یپژوهش اریدست از منظور: یپژوهش دستیار -2-2

 که باشند یم( ارشد یکارشناس و یکارشناس مدرک با) جامعه و صنعت ۀعرص فعاالن و دانشگاه در لیتحص به شاغل(  دکترا

توسط أعضای  نیمع زمان مدت یبرا وقت پاره صورت به یپژوهش یها طرح یاجرا و دانشگاه یپژوهش یها تیفعال در

 .شوند یمهمکاری دعوت  به هیأت علمی

های پژوهشی  مسئولیت هدایت و نظارت بر فعالیتکه از اعضای هیأت علمی دانشگاه  عضوی: یزبانم استاد -2-3

 پژوهشی های را از اعتبار طرح اجرای دورههای مربوط به  د هزینهتوان میدستیار/دستیاران پژوهشی را برعهده دارد و 

  خود تأمین کند. کرد گرنت طبق روال هزینه مصوب یا اعتبار پژوهشی)گرنت( دانشگاهی برون

هرسال(است که استاد میزبان  ماه یا بهمن ماهاول مهراز )منظور از دوره، مدت زمان یک ساله  :همکاری دوره -2-4

 تواند به معرفی دستیار پژوهشی اقدام نماید. می

 کارگیری مدت زمان، نوع به ،دورهورود به شرایط  -9ماده 

یک  ارائۀبه شرط  صنعت و جامعه،عرصۀ و دکتری  کارشناسی ارشد ،مقطع کارشناسی آموختۀ دانش پژوهشگران -3-1

های  الزم است مجری طرح توانند در این دوره شرکت نمایند. میاز سازمان/ مؤسسۀ متبوع خود  دانشگاهی برون طرح

 دانشگاهی، استاد میزبان باشد. پژوهشی برون

همکاری توانند به عنوان دستیار پژوهشی  می عالمه طباطبائی دانشگاهکارشناسی ارشد دکتری و  مقطع دانشجویان  -3-2

 .نمایند



  
 

ماه از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو به عنوان دستیار پژوهشی باقی مانده باشد.  6دوره حداقل باید  در زمان شروع -3-3

پرداخت به دستیار پژوهشی در پایان دوره التحصیل شده باشد  حتی اگر دانشجو فارغدرصورت رعایت شرایط یادشده، 

 بالمانع است.

از میان دانشجویان مقاطع  ال حداکثر تا یک ماه/مهرماه هر سسالهر  ماه بهمناز ابتدای  تواند می استاد میزبان -3-4

ا دی تبدیهی است تسویه حساب با دستیاران پژوهشی به معرفی دستیار پژوهشی اقدام نماید.  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

پژوهشی گیرد. پذیرش دستیاران پژوهشی در دورۀ بعد منوط به تسویه حساب دستیاران  هر سال انجام میماه  ماه/ خرداد

 باشد. دورۀ قبل می

/از ابتدای مهر کارگیری دستیاران پژوهشی توسط استاد میزبان در هر دورۀ یک ساله)از ابتدای بهمن ماه تعداد به -3-5

اعضای هیأت علمی « Grant»نامه پژوهانه دستورالعمل اجرایی آیین 4کرد مادۀ  ()طبق جدول الحاقی نحوۀ هزینهماه

 هر سال تسویه حساب شوند. تدای خردادب/ای ماهدابتدای است که بایستی تا  نفر 2حداکثر  دانشگاه(

با دانشگاهی  پس از انعقاد قرارداد طرح پژوهشی برون توانند می دستیاران پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه -3-6

به تا پایان طرح پژوهشی توانند  میاستاد میزبان همکاری نمایند. دستیاران پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه 

 همکاری ادامه دهند.  بهعنوان دستیار پژوهشی 

  مراحل و فرایند شرکت در دوره -4 ماده

 یپژوهش اریدست ۀدور شروع ندیفرا -4-1

 یپژوهش معاون و زبانیم استاد توسط آن یامضا و تأیید  و یپژوهش اریدست توسط 1 ۀشمار کاربرگ لیتکم (1

 دانشکده

 ه مدت یک ماهباز زمان فراخوان  دانشگاه یپژوهش امور تیریمد به( یرسم نامه با) 1 ۀشمار کاربرگ ارسال (2

 یپژوهش معاونت به هیتأیید  ۀنام ارسال و هفته کی تا حداکثر دانشگاه یپژوهش امور تیریمد توسط یبررس (3

 دانشکده

 دانشکده یپژوهش معاونت توسط یپژوهش اریدست حکم صدور (4

 1 ۀشمار کاربرگ تعهدات طبق یپژوهش اریدست توسط قیتحق ندیفرا انجام -4-2

 حساب هیتسو ندیفرا -4-3

 دانشکده یپژوهش معاون و زبانیم استاد یامضا و تأیید  و 2 ۀشمار کاربرگ لیتکم (1

 یپژوهش امور تیریمد به دانشکده یپژوهش معاونت توسط 2 ۀشمار کاربرگ همراه به دوره انیپا نامه ارسال (2

  دانشگاه

 به رونوشت و منابع تیریمد و توسعه معاونت به دانشگاه یپژوهش امور تیریمد توسط پرداخت ۀنام ارسال (3

 دانشکده



  
 

 رونوشت افتیدر از پس دانشکده یپژوهش معاون ای سیرئ یامضا با( یسیانگل و یفارس)دوره انیپا یگواه صدور (4

 دوره انیپا

  امور مالی -1ماده 

دستورالعمل  4کرد مادۀ  الزحمۀ دستیار/ دستیاران پژوهشی از محل گرنت استاد میزبان)جدول الحاقی نحوۀ هزینه حق -5-1

استاد میزبان به حساب دانشگاهی  طرح تحقیقاتی بروناعضای هیأت علمی دانشگاه( یا « Grant»نامه پژوهانه آییناجرایی 

و معاون  استاد میزبان تأیید توسط دستیار پژوهشی و  2رگ شمارۀ پس از تکمیل کارب شود. دستیار پژوهشی واریز می

 و توسعه معاونت یبرا دستیار پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه الزحمۀ حق پرداخت درخواست ،پژوهشی دانشکده 

پژوهشی تلقی جزء اسناد مثبته پرداخت به دستیار/دستیاران  2کاربرگ شمارۀ  .شود یم ارسال دانشگاه منابع تیریمد

 شود. می

 دستیار/دستیاران پژوهشی ندارد. ه بهالزحم پرداخت حقاستخدام یا دانشگاه هیچ تعهدی در خصوص  تبصره:

 به 21/12/1335در تاریخ  شورای پژوهشی و  تأیید به  11/22/1335در تاریخ  تبصره 1و  ماده 5نامه در  این شیوه

 الزم االجرا است.   رسیده و از تاریخ تصویب یسه دانشگاهئر محترم تصویب هیأت
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4) صدور گواهی پایان دوره با امضای استاد میزبان بنابرتشخیص ایشان


