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 مقدمه: الف(

پژوهشی برای دانشجویان  -موسسه آینده پژوهی جهان اسالم به منظور فراهم نمودن فرصت های آموزشی

اسی ارشد و اری برای دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع کارشنامکان همک مقاطع تحصیالت تکمیلی

هدف از   و بدون بار مالی در قالب برنامه پژوهشگر مهمان فراهم نموده است.دکتری را برای مدت محدود 

 اجتماعی-فرهنگی و حقوقی اقتصادی، سیاسی، مطالعات عرصه در توانمند پژوهشگرانی تربیت، این برنامه

 و قوت های عرصه شناسایی راستای در ارزشمند پژوهشی آثار تولید با آینده در بتوانند که است اسالم جهان

 .سازند فراهم را اسالم جهان در قدرت بلوک دتولی و همگرایی برای الزم های زمینه اسالم، جهان ضعف

 خواهد بود: ذیل بندهایهمکاری پژوهشگران مهمان با موسسه در چارچوب 

 بکار گیری: شرایط .1

فارغ التحصیل یا دانشجوی دوره دکتری یا کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با حوزه های  -

 ای، منطقه مطالعات ،الملل بین روابط سیاسی، علومپژوهشی موسسه باشد که عبارتند از : 

 سیاسی جغرافیای و الملل بین حقوق ، سیاسی شناسی جامعه

 متقاضی و ارائه رزومه و مدارک مورد درخواست موسسهتوسط درخواست  -

 بررسی مدارک متقاضی و تایید کارشناس و موافقت موسسه با جذب به عنوان پژوهشگر مهمان -

 کارگیریمدت زمان و نوع ب .2

مدت زمان همکاری حداکثر یک سال تحصیلی بوده و در صورت تقاضای پژوهشگر با تایید  -

 موسسه قابل تمدید است. نوع بکارگیری بصورت پاره وقت خواهد بود.

 تعهدات مالی .3

همان موقعیت پژوهشی پژوهشگر م ،موسسه تعهد مالی نسبت به پژوهشگر ندارد و طبق تعریف -

گر ون حقوق است. پرداخت حقوق در قالب همکار/ دستیار پژوهشی در صورت فعالیت پژوهشبد

ه های تقاضا محور موسسه در طول زمان همکاری از محل درآمد پروژه و با توافق در پروژ

 طرفین خواهد بود.

 تعهدات پژوهشگر .9

پژوهشگر موظف است در محور های پژوهشی که از طرف موسسه معرفی می شود فعالیت  -

 نماید.

 موظف است در برنامه های پژوهشی موسسه شرکت نماید.پژوهشگر  -

 تعهدات موسسه .9

 موسسه امکانات متعارف را جهت انجام امور پژوهشی در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. -
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در کارگاه های آموزشی و سمینار ها و همایش های موسسه  نپژوهشگر می تواند بطور رایگا -

 شرکت کند.

یتال موسسه استفاده پژوهشگر می تواند از کتابخانه تخصصی موسسه و همچنین منابع دیج -

 کند.

موسسه از پایان نامه ها و رساله هایی که در چارچوب محور های پژوهشی موسسه باشند  -

 حمایت خواهد کرد.

سسه در خصوص پایان نامه پژوهشگر می تواند از مشاوره رایگان اساتید و پژوهشگران مقیم مو -

 مرتبط با موضوعات موسسه استفاده نماید. یو پروژه های تحقیق

پس از پایان دوره موسسه با تایید کارشناس برنامه پژوهشگر مهمان یک گواهی مبنی بر طی  -

 دوره به عنوان پژوهشگر مهمان)با قید پاره وقت( صادر می نماید.

 مالحظات عمومی .9

نام موسسه آینده پژوهی جهان  هشگر در موسسه،ناشی از فعالیت پژو در انتشار نتایج علمی -

 اسالم به عنوان موسسه متبوع پژوهشگر ذکر خواهد شد.

صورت پذیرفته شدن درخواست متقاضی پژوهشگر میهمان از طرف موسسه، متقاضی موظف در  -

 ا ارائه نماید.است مدارک اعالم نموده در رزومه و مدارک درخواستی موسسه ر

ارائه کارخواسته های  صدور گواهی پایان دوره منوط به شرکت منظم در جلسات و کارگاه ها و -

 موسسه می باشد. پژوهشی

 هیئت علمی موسسه محسوب نمی گردد. پژوهشگر به عنوان ،در طول دوره -

 ب( شیوه اجرای دوره

 خواهد بود. 33/9/59مهلت ارسال مدارک تا . 1

 اعالم خواهد نمود. از طریق ایمیل نتایج بررسی مدارک را به متقاضیان 19/9/59. موسسه حداکثر تا 2

 خواهد بود. 59تا خرداد  59وده و از مهرماه ب. مدت دوره یک سال تحصیلی 3

 . حضور پژوهشگران به صورت پاره وقت خواهد بود.9

 ژوهشگران برای شرکت در کارگاه ها و سمینارها و ... از طریق ایمیل خواهد بود.. دعوت از پ9

 پژوهشی پیش بینی شده برای یک دوره -ج( برنامه های آموزشی
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. برگزاری جلسه آشنایی و توجیه پژوهشگران مهمان در خصوص موسسه، اهداف و چشم انداز موسسه، 1

 بمدت یک نیم روزان و اهداف آن وهشی موسسه، برنامه پژوهشگر مهمحوزه های پژ

 . کارگاه روش تحقیق حداقل دو جلسه2

 . کارگاه آشنایی با آینده پژوهشی حداقل یک جلسه3

 . کارگاه مقاله نویسی حداقل یک جلسه9

 . کارگاه آشنایی با منابع اطالعات علمی حداقل یک جلسه9

پژوهشگران  وبا دعوت از اساتید  صورت ماهیانهب. نشست های علمی در حوزه های مرتبط با اهداف موسسه 9

 و صاحب نظران مطرح

مرتبط با هریک از گروه های پژوهشی موسسه  ،ویژه پژوهشگران مهمانبرگزاری میزگرد های تخصصی  .7

  صورت ماهیانهب
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