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 مقدمه:

ها و تحصیلات تکمیلی در پیشبرد برنامه هآموختگان شایستهاي دانشجویان و دانشها و توانمنديگیري از ظرفیتبهره منظوربه
نامه دستیار پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی علمی کشور، شیوه همع نقشراهبردهاي سند جا بر اساسهاي پژوهشی دانشگاه فعالیت

 تدوین شده است.

 :هدف -1ماده 

 آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛دانشجویان و دانش ههاي بالقوگیري از استعدادها و توانمنديبهره -1-1

 المللی؛در سطح بین خصوصبهارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه  -2-1

 هاي پژوهشی؛منظور انجام فعالیتعلمی دانشگاه به هیأت اعضايافزایش توان اجرائی  -3-1

 المللی دانشگاه؛بندي بینکمک به ارتقاي رتبه -4-1

 تعاریف: -2ماده  

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

 یناسکارش(ی لیتکم لاتیتحص مقاطع هستیشا هآموختیا دانش دانشجو ،یپژوهش اریدست از منظور :دستیار پژوهشی -2-2
 المللی،ها و مقالات معتبر داخلی و بین(از قبیل تدوین و تألیف کتاب یپژوهش يهاتیفعال که است دانشگاه) يدکتر و ارشد
 علمی هیأتکه از سوي عضو  راها) المللی و استفاده از ظرفیت پژوهشی آزمایشگاهی داخلی و بینپژوهش يهاطرح ياجرا

 دهد.انجام می نیمع زمان مدت يبرا وقت پاره صورتبهشود مشخص می

سال سابقه که مسئولیت هدایت و نظارت بر  3علمی شاغل دانشگاه با حداقل  هیأت اعضايعضوي از  :استاد میزبان -3-2
گرنت) براي تأمین ( یپژوهشد داراي حداقل اعتبار دارد و بای بر عهدههاي پژوهشی دستیار/دستیاران پژوهشی را فعالیت
 هاي مربوط به اجراي دوره طبق جدول هزینه کرد گرنت باشد.هزینه

 کارگیريبه) که استاد میزبان نسبت به سال 1 ماه و حداکثر 2منظور از دوره، مدت زمانی است (حداقل  :دوره دستیاري -4-2
 کند.دستیار پژوهشی اقدام می

 :کارگیريایط ورود به دوره، مدت زمان، نوع بهشر -3ماده 

اه آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگدانش دانشجویان مقطع دکتري و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی و -1-3
 سال از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان نگذشته باشد؛ 2 دستیاري بیش از هکه در ابتداي دور

 دستیار پژوهشی از سوي استاد میزبان در هر زمان از سال تحصیلی؛ معرفی حداکثر دو -2-3

 قبل. هدستیار/دستیاران دور حسابتسویهمعرفی دستیار/دستیاران جدید صرفاً پس از  -3-3

 ساله به عنوان دستیار پژوهشی فعالیت کند.یک هتواند حداکثر براي دو دورالتحصیل میدانشجو یا فارغ-4-3

 
 



 

 دستیار پژوهشی: کارگیريبهفرایند  -4ماده 

آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی توسط استاد میزبان و انتخاب دستیار/دستیاران پژوهشی از بین دانشجویان و دانش -1-4
 درخواست یادشده به معاونت پژوهشی دانشکده؛ هارائ

 مصوب)؛ هنامشیوهعلمی متقاضی توسط معاون پژوهشی دانشکده (بر طبق  هیأتبررسی درخواست عضو  -2-4

دستیار پژوهشی توسط دانشکده به معاونت  کارگیريبهمرتبط و اعلام  هعلمی در سامان هیأتثبت درخواست عضو  -3-4
 پژوهشی دانشگاه؛

 دستیار کارگیريبهعلمی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و اعلام موافقت متقاضی با  هیأتبررسی درخواست عضو  -4-4
 علمی؛ هیأتپرداخت به دستیار پژوهشی از محل کارت پژوهانه عضو  هتأییدی پژوهشی و نیز صدور

 با راهنمایی و نظارت استاد میزبان؛ یپژوهش اریدست توسط قیتحق ندیفرا انجام -5-4

استاد  یدتأیتوسط دستیار پژوهشی به انضمام فیش واریزي و  دستیار پژوهشی کاربرگ لیمگزارش کار از طریق تک هارائ -6-4
 یزبان و معاونت پژوهشی دانشکده؛م

 ارسال کاربرگ تکمیل شده و فیش واریزي از دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه؛ -7-4

 پژوهشی توسط استاد میزبان پس از پایان دوره؛ -دستیاري علمی یگواه صدور -8-4

 :مالکیت فکري و تعارض منافع -5ماده 

کري شود، حقوق مالکیت فتاد میزبان به نحو مؤثري منجر به تولید محتواي اثر میدر مواردي که فعالیت دستیار پژوهشی با اس
 دستیار پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط است.

 حل و فصل اختلافات: -6ماده 

 حل اختلاف هحل از طریق مذاکره بین استاد میزبان و دستیار پژوهشی، یک کمیت غیر قابلاختلاف  هرگونهبروز  در صورت
 مربوط، استاد میزبان و دستیار پژوهشی هشکل از معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکدمت

 الاجراست.کنند و رأي صادره توسط کمیته براي طرفین، قطعی و لازمبه مورد اختلاف رسیدگی می

 امور مالی: -7ماده 

ریال در سال) مستقیماً  000/000/30استاد میزبان (تا سقف  هاز محل کارت پژوهان دستیار/ دستیاران پژوهشی هالزحمحق -1-7
هشی نهایی مدیریت امور پژو تأییدشود. واریز مبلغ تعیین شده به حساب دستیار منوط به به حساب دستیار پژوهشی واریز می

پرداخت به دستیار/دستیاران پژوهشی تلقی  دانشگاه است. کاربرگ مربوط و فیش واریزي ممهور توسط بانک جزء اسناد مثبته
 شود.می

هاي دورکاري، پژوهش صورتبهقانون مدنی است و دستیار  10 هدستیار پژوهشی با استاد میزبان در چارچوب ماد هرابط -2-7
اد میزبان است. لذا دهد و حضور در دانشگاه، حسب مورد و به قدر نیاز و صلاحدید استمیلازمه را زیر نظر استاد میزبان انجام 

 
 



 

ه پرداخت از جانب استاد میزبان ب هرگونهاستخدامی با دانشگاه یا استاد میزبان ندارد. بدیهی است  هدستیار پژوهشی هیچ رابط
 انجام موضوع امور ارجاعی پژوهشی است. تأییددستیار پژوهشی مستلزم 

 

رئیسه دانشگاه رسیده و  هیأتبه تصویب  01/10/1395 در تاریخشوراي پژوهشی و  تأییدبه  18/02/1395نامه در تاریخ شیوه این
مورخ  549 هشمار هبه تصویب شوراي پژوهشی و پس از بازنگري دوم، در جلس 18/12/1397پس از بازنگري اول در تاریخ 

تصویب  ریخدانشگاه تصویب شده است که از تا هرئیس هیأت 04/04/1399مورخ  هشوراي پژوهشی دانشگاه و جلس 17/03/1399
 الاجرا است.لازم

  

 
 


