شرایط جذب دستیار ( کارآموز) پژوهشی
 -1دانشجویان و محققان در رشتههای:
اقتصاد

دیریر ،لوم اتتادل ،تدده ناسد،ا ،تاهش ،ناسد،ا ،تایااشدا ا ،اد ،،لوم ،اشد،ا ،حقمق ر ابط بشن الاول

،شد،تگذارا بی،دد ررزا راهبی ا دهسی ،،صسدرع آددر لوم

اه

رگی رنت هد گیارش هدا دیتبط بد دهدتیت هدا بشن

الاوو ،د،تما،سی ر ارن ایاخمان تذب ،تشدر ( کدرآدمز) پژ هش ،نیک، ،ادرسی.
 -2شرایط عمومی
•

دیرک تحصشو :،کدرنسد ،،بدالتی

•

زبدن ا،گوش  :،دتم،ط ب بدال ( خما،ین ،منتن دکدلا )

•

دهدرتهدا ،ی اازارا :ت وط ب ب ت  Officeآنسدر ،رد ت وطب

•

آنسدر ،رد ت وط ب ر ش تحقشق ا،جد پژ هش هدا کا ،کشف ،دزر ،توق ،د ،گی .

•

رگی ،ی اازارهدا آددرا دزر ،توق ،د،گی .

انتن ر حش کدرگی ه ،د ئملش ،پذریا کدرا.

 -3مدت زمان کارآموزی
•

حضمر اشزرک ،حیاقل  ،ر ز ر هفت ( ، 20دل ،کدرا) ب نکل پدره ق ،رد تاد ق ،ر دحل رصیخد،

•

طمل ره کدرآدمزا  6 :دده ( دهی-ا،فسی )99

 -4حمایت های مالی و پژوهشی
 .1ادکدن ،تی ،،ب دسدبع آددرا کتدبخد ،اا دمتم

ر رصیخد ،دهدتیت اریان؛

 .2بهیه دسیا از دشد ر ه لوا /،پژ هش ،کدرنسد،دن رصیخد ،دهدتیت اریان؛
 .3ادکدن دشدرک ،ر ا،جد دطدلهدت کا ،کشف ،ا،تخیاج گزارش هدا تحقشقدت، ،شد،ت ،بشن الاوو،؛
 .4ح ب تما،اسیا لالق دسیا اایا دستخب ادکدن دشدرک ،ر ا،تشدر دقدالت لوا ،اخو،

بشن الاوو (،دطدبق بد

آئشن ،دد هم ،مر سیگ ،پژ هشکیه ،شد،تگذارا ا،شگده صسهت ،نیرف)؛
 .5پی اخ ،کاک هزرس ددهشد ،ب دشزان دمر تمااق طیاشن؛
 .6ادکدن نیک ،رارگدن ر رههدا آدمزن ،تخصص ،رصیخد ،دهدتیت اریان؛
 .7ارائ گماه، ،دد پدردن ره کدرآدمزا؛
 .8ادکدن لقی قیار ا حیا اا تذب ر رصیخد ،دهدتیت اریان پس از پدردن ره کدرآدمزا.
 -5ظرفیت و مهلت ارسال درخواست:
•

ظیاش :،پذریش ، 3تشدر (کدرآدمز) پژ هش،

•

دهو 31 :،نهیرمر 1399

 -6مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست:
•

ا،گشزه ،دد هاکدرا ،مابق کدرا تحصشو ( ،رز د )

** بد تمت ب دحی ر ،ظیاش ،پذریش ادکدن ار،دل رخما ،،تد زددن تکاشل ظیاش ،دش ی خماهی بم .

