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 مقدمه 

ها و  برنامهشایستۀ تحصیالت تکمیلی در پیشبرد  آموختگان و دانش های دانشجویان ها و توانمندی گیری از ظرفیت به منظور بهره

 .تدوین شده است هنام شیوهاین ، براساس راهبردهای سند جامع نقشۀ علمی کشور های پژوهشی دانشگاه فعالیت

  هدف -1ماده 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاهآموختگان  و دانش دانشجویانهای بالقوۀ  گیری از استعدادها و توانمندی بهره -1-1

 ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه -2-1

 های پژوهشی انجام فعالیت منظور بهافزایش توان اجرائی أعضای هیأت علمی دانشگاه  -3-1

  اریفتع -2ماده  

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

 یلیتکم التیتحص مقاطع ۀستیشا ۀآموخت دانش یا دانشجو ،یپژوهش اریدست از منظور: یدستیار پژوهش -2-2

ها و مقاالت  )از قبیل تدوین و تألیف کتابدانشگاه یپژوهش یها تیفعال که است دانشگاه (یدکتر و ارشد یکارشناس)

هیأت  عضو و از سوی نیمع زمان مدت یبرا وقت پاره صورت بهکه  را (یپژوهش یها طرح یاجرا پژوهشی و -علمی

 دهد. شود انجام می مشخص می علمی

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

 خود را از اعتبار پژوهشی)گرنت( اجرای دورههای مربوط به  هزینه بایدپژوهشی دستیار/دستیاران پژوهشی را برعهده دارد و 

  تأمین کند. کرد گرنت طبق روال هزینه

نسبت به که استاد میزبان  (سال1ماه و حداکثر  2حداقل )ی است منظور از دوره، مدت زمان :دستیاری دوره -4-2

 کند. اقدام می دستیار پژوهشی بکارگیری

 کارگیری مدت زمان، نوع به ،دورهورود به شرایط  -3ماده 

مقاطع تحصیالت تکمیلی آموختگان  دانش و عالمه طباطبائی دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه -1-3

 باشد؛ سال از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان نگذشته 2 دانشگاه که بیش از

)طبق جدول الحاقی نحوۀ تحصیلی سالزمان از در هر استاد میزبان  معرفی حداکثر دو دستیار پژوهشی از سوی -2-3

 هیأت علمی دانشگاه(.؛اعضای « گرنت»نامه پژوهانه دستورالعمل اجرایی آیین 4کرد مادۀ  هزینه

 .تسویه حساب دستیار دورۀ قبل معرفی دستیار جدید صرفاً پس از -3-3

  فرایند بکارگیری دستیار پژوهشی -4 ماده



  
 

مقاطع تحصیالت تکمیلی توسط استاد میزبان  آموختگان و دانش انتخاب دستیار/دستیاران پژوهشی از بین دانشجویان -1-4

 معاونت پژوهشی دانشکده؛ه به دو ارائۀ درخواست یادش

 توسط دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه؛ کارگیری دستیار پژوهشیاعالم ب -2-4

نامۀ دستیار پژوهشی توسط  نسبت به شیوه دستیارأخذ نامۀ مکتوب از دستیار پژوهشی برای مطالعه و رضایت  -3-4

 دانشکده؛

 راهنمایی و نظارت استاد میزبان؛با  یپژوهش اریدست توسط قیتحق ندیفرا انجام -4-4

معاونت و  توسط دستیار پژوهشی و تأیید استاد میزبان ستیار پژوهشید کاربرگ لیمتکارائۀ گزارش کار از طریق  -5-4

 ؛پژوهشی دانشکده

 مالی -فیش واریزی به حساب دستیار پژوهشی از طرف استاد میزبان و تأیید معاون پژوهشی و معاون اداریارائۀ  -6-4

  دانشکده؛

 کاربرگای از  ارسال نامۀ تسویه حساب دستیار پژوهشی از دانشکده برای معاونت پژوهشی دانشگاه به همراه نسخه -7-4

 مربوط؛

 ؛پژوهشی توسط استاد میزبان -علمی دستیاری یگواه صدور -8-4

  مالکیت فکری -5ماده 

شود، حقوق مالکیت  دستیار پژوهشی با استاد میزبان به نحو مؤثری منجر به تولید محتوای اثر می فعالیتدر مواردی که 

 فکری دستیار پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط است.

  حل و فصل اختالفات -6ماده 

حل  کمیتۀبین استاد میزبان و دستیار پژوهشی، یک ه در صورت  بروز هر گونه اختالف غیر قابل حل از طریق مذاکر

استاد میزبان و  ،مالی دانشکده-معاون اداریمعاون پژوهشی دانشکده،مدیر امور پژوهشی دانشگاه، اختالف متشکل از 

 االجراست. الزم ، قطعی وبرای طرفین کمیتهند و رأی صادره توسط نک دستیار پژوهشی به مورد اختالف رسیدگی می

  امور مالی -7ماده 

 4کرد مادۀ  استاد میزبان)جدول الحاقی نحوۀ هزینهکارت پژوهانۀ الزحمۀ دستیار/ دستیاران پژوهشی از محل  حق -1-7

به حساب دستیار پژوهشی واریز مستقیماً اعضای هیأت علمی دانشگاه( « گرنت»نامه پژوهانه آییندستورالعمل اجرایی 

 تأیید، استاد میزبان تأیید تکمیل کاربرگ دستیار پژوهشی و  منوط بهدستیار  حسابواریز مبلغ تعیین شده به  شود. می

جزء  ممهور توسط بانک و فیش واریزی مالی دانشکده است. کاربرگ مربوط -و تأیید معاون اداری معاون پژوهشی دانشکده

 شود. اسناد مثبته پرداخت به دستیار/دستیاران پژوهشی تلقی می



  
 

دنی است و دستیار به صورت دورکاری، مقانون  11رابطۀ دستیار پژوهشی با استاد میزبان در چارچوب مادۀ  -2-7

استاد و حضور در دانشگاه، حسب مورد و به قدر نیاز و صالحدید دهد  می های الزمه را زیر نظر استاد میزبان انجام  پژوهش

بدیهی است هر گونه پرداخت از  ی با دانشگاه یا استاد میزبان ندارد.است. لذا دستیار پژوهشی هیچ رابطۀ استخدام میزبان

 جانب استاد میزبان به دستیار پژوهشی مستلزم تأیید انجام موضوع امور ارجاعی پژوهشی است.

 

تصویب  به 11/11/1335در تاریخ  شورای پژوهشی و تأیید به  18/12/1335در تاریخ  که پیش از ایننامه  این شیوه

در شورای پژوهشی  18/12/1337در تاریخ تنظیم و ماده  7بازنگری و در  ،است رسیده دانشگاهمحترم یسه ئر هیأت

 .  استا جراال  که از تاریخ  تصویب الزم استشده  تصویب دانشگاه

  



  
 

 

 

 

 

 

 کاربرگ دستیار پژوهشی                            

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره........................            

تاریخ..........................            

عالمه طباطباییدانشگاه   



  
 

 باسمه تعالی

 کارگیری دستیار پژوهشی منوط به کافی بودن اعتبار پژوهانۀ استاد میزبان است. درخواست به 

 میزبان:نام و نام خانوادگی استاد 

 گروه آموزشی:                                 دانشکده:

 

ای استاد میزبان باشد. رشته تخصص دستیار پژوهشی باید مرتبط با گروه آموزشی استاد میزبان یا مرتبط با موضوع پژوهش میان 

 کدملی: (:1نام و نام خانوادگی دستیار پژوهشی )

 شماره تماس :                     مقطع تحصیلی:

:ها(  )بانک تجارت یا شبای سایر بانکشماره حساب    رشته)گرایش(:     

 

 کدملی: (:2نام و نام خانوادگی دستیار پژوهشی )

 شماره تماس :                     مقطع تحصیلی:

: ها(  )بانک تجارت یا شبای سایر بانکشماره حساب   رشته)گرایش(:  

 

 :1نوع فعالیت پژوهشی

 همکاری در چاپ مقاالت داخلی و خارجی معتبر وزارتین 

 المللی معتبر وزارتین های ملی و بین همکاری در ارائه مقاله درهمایش

های و نظریه  همکاری در ارائه یا برگزاری کرسی          همکاری در تألیف و ترجمۀ کتاب
 پردازی

 های پژوهشی ارتباط با صنعت همکاری در اجرای طرح         پژوهشی دانشگاهیهای  همکاری در اجرای طرح

 

 سازی  محصول همکاری در تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری

                                                           
1
 ری در امور آموزشی ممنوع است.کارگی منظور به دستیار پژوهشی به استفاده از. 



  
 

 ......................................................................................:لطفا عنوان کامل فعالیت پژوهشی و خروجی آن را ذکر نمایید

.................................................................................................................................................................................... 

 ../../......تا تاریخ:                           ../../........       از تاریخ: مدت فعالیت)به ماه(:...................

 

با شماره دانشجویی.........                             اینجانب خانم/آقای..................................                    دانشجوی رشتۀ...................................     

 الزحمۀ توافق شده با استاد میزبلن را  به  صورت کامل دریافت نموده ام و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارم. حق

                                   
 

................ریال به دستیار دکتر.............................. ............عضو هیأت علمی دانشکدۀ.................................... ..مبلغ..............اینجانب 

  ام. پژوهشی از محل کارت پژوهانۀ خود پرداخت کرده

 

 

...........معاون پژوهشی دانشکدۀ/ رئیس واحد ...تمامی مندرجات این کاربرگ مورد تأیید اینجانب دکتر................................

 پژوهشی.......................................... ........................است.

 
 

 

........ تمامی مندرجات این کاربرگ با توجه به تأیید استاد میزبان و معاون پژوهشی دانشکده مورد تأیید اینجانب دکتر........................

 ...........معاون اداری و مالی دانشکده.................................... است.

 

 

 

پژوهشی/دستیاران امضاء دستیار   

 تاریخ

 امضاء استاد میزبان

 تاریخ

معاون پژوهشی دانشکده/رئیس واحد پژوهشیامضاء   

 تاریخ

1) 

2) 

...........................

...........................

..................... 

معاون اداری و مالی دانشکدهامضاء   

 تاریخ


