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  پژوهشی                            دستیارپیشنهاد  کاربرگ

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 (1)شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 دانشگاه عالمه طباطبايی
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 باسمه تعالی

 دارای گرنت یا طرح پژوهشی ارتباط با صنعت باشد.باید دستیار پژوهشی کارگیری  درخواست و به رایاستاد میزبان ب 

 :استاد میزباننام و نام خانوادگی 

 :                                آموزشی گروه دانشکده:

 

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

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

 شماره تماس :                     :آخرین مدرک تحصیلی

حساب :شماره    رشته)گرایش(: در صورت دانشجو بودن     

 

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

 شماره تماس :                    :آخرین مدرک تحصیلی

شماره حساب :  رشته)گرایش(: در صورت دانشجو بودن  

 

 :1فعالیت پژوهشی نوع

      ت داخیی و خاریی معتبر وزار ت لیو،  تققیقا ت و نناوریهمکاری در چاپ مقاال

 المییی معتبر وزار ت لیو،  تققیقا ت و نناوری های میی و بین درهمایشمقاله  ارائههمکاری در 

 های ترویجی و نظریه پردازی ارائه یا برگزاری کرسیهمکاری در           تألیف و تریمۀ کتابهمکاری در 

   ی پژوهشی ارتباط با صنعتها ایرای طرحهمکاری در          های پژوهشی دانشگاهی ایرای طرحهمکاری در 

  سازی  مقصول تولید دانش ننی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاریهمکاری در 

 

                                                                                                                                                                                                            
1
 ری در امور آموزشی ممنوع است.کارگی منظور به دستیار پژوهشی به استفاده از. 
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 مدت اجرای فعالیت:

  است. حکم به ایشان ماه از تاریخ ابالغ 7مد ت زمان انجا، نعالیت پژوهشی توسط دستیار پژوهشی حداقل 

------------------------------------------------------------------------- 

 جدول زمان بندی مراحل پیشرفت کار

 مبلغ مدت به ماه 1دستیار پژوهشی شرح پیشرفت کار مراحل

1    

2    

3    

   جمع کل 

 مبلغ مدت به ماه 2دستیار پژوهشی شرح پیشرفت کار مراحل

1    

2    

3    

   جمع کل 
 

از مقل  "صرنا  و ارسال برای معاونت پژوهشی دانشگاه و معاون پژوهشی دانشکده استاد میزبانیید أو ت 2تکمیل کاربرگ شمارۀ پس از  پرداخت به دستیاران پژوهشی: 1 تذکر

 قابل پرداخت است. استاد میزبان دانشگاهی/خارج از دانشگاه سازمانی/برون برونیا طرح تققیقاتی گرنت 

 قابل پرداخت است. پس از انجا، کار به صور ت یک یا الزحمۀ دستیار پژوهشی حق:  2تذکر 

 

متعهد      دانشجویی..................................... هبا شمار      ........دانشجوی رشتۀ.............................                   اینجانب خانم/آقای.................................. 

 شو،. متعهد به ایرای آن میو  پذیرنتهمندریا ت مویود در این کاربرگ را  تمامی شو،  می

                                   
 

شو، پرداخت به دستیار پژوهشی از مقل  متعهد می...................................... /واحد پژوهشیلضو هیأ ت لیمی دانشکدۀ............اینجانب دکتر.............................. 

  گرنت/ طرح ارتباط با صنعت اینجانب بالمانع است.

 

 

/ رئیس واحد پژوهشی.......................................... معاون پژوهشی دانشکدۀ...........یید اینجانب دکتر................................ أت دتمامی مندریا ت این کاربرگ مور

 .............................................است.

 
 

 

 

 پژوهشی/دستیاران دستیار  امضاء

 تاریخ

 استاد میزبان امضاء

 تاریخ

 /رئیس واحد پژوهشیمعاون پژوهشی دانشکدهامضاء 

 تاریخ

1) 

2) 

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

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

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

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

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


