شیوه نامه همکاری دانشجویان تحصیالت تکمیلی
پژوهشکده فرهنگ پژوهی به منظور فراهم کردن فرصتهای جدی پژوهشی برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه در
حوزه فرهنگپژوهی ،امکان همکاری برای دانشجویان عالقمند و پژوهشگر را برای مدت محدود و بدون بار مالی برای دانشگاه در
قالب برنامه پذیرش پژوهشگر مهمان فراهم کرده است .هدف از این برنامه تقویت مهارتهای علمی پژوهشی دانشجویان در حال
تحصیل دانشگاه عالمه طباطبائی است که در قالب همکاری پاره وقت یا تمام وقت ،از فعالیت آنها در پیشبرد طرحها و فعالیتهای
پژوهشی پژوهشکده استفاده میشود.
ماده  :1شرایط بکارگیری
 -1درخواست دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد مرتبط با گروههای پژوهشی پژوهشکده
 -2پذیرش یک عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان استاد میزبان
 -3موافقت پژوهشکده جهت جذب پژوهشگر مهمان
ماده  :2زمان و نوع ارتباط
 مدت زمان همکاری حداکثر یکساله وتا سقف اتمام دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه عالمه طباطبائی قابل تمدید است .نوعارتباط به صورت تمام وقت یا پاره وقت است که در نامه پذیرش ذکر شده است.
ماده :3تعهدات مالی
 پژوهشکده تعهد مالی نسبت به پژوهشگر ندارد و طبق تعریف پژوهشگر مهمان موقعیت پژوهشی بدون حقوق است .فقط درصورت فعالیت پژوهشگر در پروژهای تقاضا محور پژوهشکده در طول زمان همکاری  ،از محل درآمد پروژه،حقوق مادی پژوهشگر
براساس تعرفه های پژوهشکده قابل تأمین خواهد بود.
ماده :4تعهدات پژوهشگر
 پژوهشگر موظف است در محورهای کاری که از طرف پژوهشکده معرفی میشود فعالیت نماید. پژوهشگر موظف است با استاد میزبان در امور محوله همکاری و فعالیت نماید.ماده  :5تعهدات پژوهشکده
 پژوهشکده متعهد میشود امکانات و تجهیزات متعارف را جهت انجام امور پژوهشی در اختیار پژوهشگر قرار دهد. -پژوهشگر میتواند بصورت رایگان در گارگاههای آموزشی پژوهشکده شرکت نماید.

 پس از پایان دوره پزوهشکده با تایید استاد میزبان یک گواهی مبنی بر طی دوره به عنوان پژوهشگر مهمان (با قید تمام وقت یاپاره وقت) صادر مینماید.

ماده  :6نحوه ثبت نام
 پژوهشگر مستندات مربوط به ماده  1این آیین نامه را به پژوهشکده ارائه مینماید. پژوهشکده پس از بررسی در خواستها پذیرش یا عدم پذیرش متقاضی را اعالم میکند. استاد میزبان با ارسال نامه به پژوهشکده شروع به کار پژوهشگر را اعالم مینماید و در پایان کارنیز استاد میزبان گزارش کارپژوهشگر را ارائه میکند.
ماده  :7مالحضات
 در طول دوره همکاری پژوهشگر مهمان با پژوهکشده به عنوان هیئت علمی محسوب نمیشود. تعامل پژوهشگر با پژوهشکده در قالب این شیوه نامه مربوطه است. -پژوهشگر در شوراهای پژوهشکده عضویت نخواهد داشت.

این شیوهنامه در  7ماده در جلسه مورخ  99/3/9شورای پژوهشی پژوهشکده به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا
است.

