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عمادة البحث العلمي والتقنية بجامعة أصفهان

المقدمة
حبوث ما بعد الدكتوراه برنامج له أثر ملحوظ يف تنمية العلوم وتعزيزها ،وکشف مشکالت اجملتمع وإيضاح معضالته األساسية
وتقدمي احللول هلا ،وتعزيز التقنيات احلديثة يف البالد .لذلك مت تنظيم الئحة منحة حبوث ما بعد الدكتوراه هبدف تأهيل املتخصصني
وحتقيق األهداف النوعية للجامعة كما يلي:
المادة األولی :تعريفات هامة
مرحلة ما بعد الدكتوراه

مرحلة ما بعد الدكتوراه مرحلة مؤقتة ومعينة هتدف إلی استمرارية العمل يف جمال الفعاليات واألنشطة البحثية اهلادفة من أجل
االرتقاء مبستوی املهارات التخصصية للباحثني ،ورفع مستواهم العلمي ،وتلبية متطلبات الصناعة يف اجملتمع يف إحدى التخصصات
املذكورة ضمن جماالت الدراسة املعتمدة.
باحث ما بعد الدكتوراه
باحث ما بعد الدكتوراه هو من حيمل شهادة الدكتوراه يف ختصص من التخصصات اجلامعية ،ويق ّدم طلب االلتحاق مبرحلة ما بعد
الدكتوراه.
المنظمة المالية
جهاز حكومي أو غري حكومي  -باستثناء جامعة أصفهان  -ينوي الباحث حل املشكلة اليت يواجهها أو يقوم مبشروع حبثي
يعنيه ،وهو يتكفل بتمويل املشروع البحثي الذي متت املوافقة عليه.
المادة الثانية :شروط تقديم الطلب
جيب على املتقدم ملنحة حبوث ما بعد الدكتوراه استيفاء الشروط اآلتية:
 -1أن يكون حاصال علی شهادة الدكتوراه يف التخصص املطلوب ،واليت مت إقرارها من قبل وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا أو
وزارة الصحة والعالج والتعليم الطيب؛
 -2أن يكون له ما ال يقل عن مقالة علمية حمكمة يف اجملالت املعتمدة ،أو براءة اخرتاع ،أو مشروع حبثي مت إجنازه حتت إشراف
اجلامعة أو بدعم من املؤسسات خارج اجلامعة والذي مت إقراره من قبل جامعة أصفهان أو السلطات ذات الصلة؛
 -3أن يكون من ذوي املؤهالت العامة ،مع عدم وجود املوانع القانونية؛
 -4أن يأخذ املوافقة من أحد األستاذة املؤهلني؛
 -5أن حيصل علی دعم مايل الزم من املنظمة املرشحة أو األستاذ املشرف؛
الملحوظة األولی :يتم أخذ القرار يف احلاالت االستثنائية باقرتاح القسم ومبوافقة من عمادة البحث العلمي والتقنية.
المادة الثالثة :شروط األستاذ المشرف

-1
-2
-3
-4
-5

أن يكون يف رتبة األستاذ املشارك علی األقل؛
أن يكون له ما ال يقل عن مخ س مقاالت منشورة يف اجملالت العلمية احمكمة املعتمدة أو كتاب متت املوافقة عليه من قبل
اجلامعة؛
أن يكون له ما ال يقل عن مشروع حبثي واحد مت إجنازه حتت إشراف اجلامعة أو بالتعاون مع غريها من املنظمات
والصناعات؛
أن يكون مشرفا علی ما حده األدنی رسالة واحدة متت مناقشتها يف مرحلة الدكتوراه؛
يتم أخذ القرار يف احلاالت االستثنائية مبصادقة جمل س الشؤون البحثية؛

المادة الرابعة :المستندات المطلوبة لتقييم طلب المتقدمين
فضال عن استيفاء احلد األدنی من املعايري املطلوبة يف املادة الثانية ،سيتم تقييم املؤهالت العامة والعملية علی النحو التايل ،ويلزم
للمتقدم أن يقدم املعلومات التالية إلی األستاذ املشرف:
 -1خطة البحث مبوجز تفاصيلها؛
 -2السرية الذاتية (وهي تشمل املستندات التالية :البيانات الشخصية ،واملؤهالت العلمية ،وقائمة من البحوث والدراسات،
واملنشورات ،والفعاليات واألنشطة واملهام العلمية والتنفيذية ،وشهادة إجادة لغة أجنبية علی األقل)؛
 -3ما يؤثر يف قرار جمل س اجلامعة من املستندات والشهادات األخری ملعرفة كفاءات املتقدم ،وإقرار قبوله يف مرحلة ما بعد
الدكتوراه.
المادة الخامسة :مدة منحة بحوث ما بعد الدكتوراه
يستغرق إجراء حبوث ما بعد الدكتوراه مدة أدناها سنة واحدة ،وأقصاها سنتان بدوام كامل.
الملحوظة :جيوز م ّد املدة استثنائيا لثالث سنوات ،وذلك بعد موافقة األستاذ املشرف ،والقسم ،وجمل س اجلامعة للشؤون البحثية.
المادة السادسة :تقديم الطلب ،وإقراره ،وتسجيل باحث ما بعد الدكتوراه
 -1قبول الطلب التحريري املقدم من باحث ما بعد الدكتوراه ،وذلك من قبل األستاذ املشرف؛
 -2املوافقة علی قبول الطلب من قبل القسم املعين؛
 -3رفع القرار الصادر عن جمل س القسم من قبل عميد الكلية إلی اللجنة التخصصية املعنية يف عمادة البحث العلمي والتقنية من
أجل إصدار القرار والقيام باإلجراءات اإلدارية ،وإعالن األستاذ املشرف والكلية املعنية.
المادة السابعة :تقديم شهادة إنهاء مرحلة ما بعد الدكتوراه
 -1بناء علی الطلب التحريري املقدم من باحث ما بعد الدكتوراه يتم إصدار شهادة إهناء الربنامج بعد اجتيازه بتوقيع عميد
اجلامعة للبحث العلمي والتقنية ،وعميد الكلية ،واألستاذ املشرف.
المادة الثامنة :التزامات الجامعة

التزامات عميد البحث العلمي والتقنية






وضع السياسات فيما يتعلق بأهداف مرحلة ما بعد الدكتوراه ،ومسار البحوث والدراسات فيها ،وتعزيز
التضامن والتعاون البحثي بني اجلامعة واجملتمع؛
متابعة اإلعالن عن تقييم مؤهالت الباحث وخطته املقرتحة من قبل الكليات وإعالن النتائج الالزمة؛
دراسة متطلبات الكليات واحتياجاهتا إلی املصادر واإلمكانات ،وتقدمي اإلمكانات أو اختاذ احللول املناسبة؛
إصدار شهادة إهناء مرحلة حبوث ما بعد الدكتوراه بعد مناقشة املشروع البحثي ،وإمتام عملية براءة الذمة من
اجلامعة؛
القيام بأمور إدارية تتعلق بالعقد املربم وقوانني الكفالة املرتبطة بأحکام وضوابط اجلامعة ،ومتابعة سري عملية
القبول لباحث ما بعد الدكتوراه.

التزامات الكلية



تقييم مسار البحث؛
توفري البيئة املناسبة واإلمكانات واألجهزة احلاسوبية املتطلبة لربنامج حبوث ما بعد الدكتوراه حيثما أمكن.

التزامات األستاذ المشرف







املوافقة أو عدم املوافقة علی مؤهالت الباحث واخلطة املقرتحة للبحث؛
احلصول علی إقرار جمل س القسم وعميد الكلية لألهداف العلمية اليت يسعی املشروع لتحقيقها؛
اإلشراف علی البحث والعمل علی تطوير املهارات املنهجية للباحث؛
اتباع املعايري والقيم األخالقية الالزمة فيما يتعلق بالقوانني والسياسات اجلامعية والوطنية ،واإلفادة من املصادر،
وااللتزام باحتياطات السالمة؛
اإلعالن عن انتهاء البحث للقسم أو الكلية املعنية لتنفيذ األمور اإلدارية ،مثل األرشفة؛
حفظ احلقوق املعنوية للجامعة يف نشر اإلجنازات العلمية.

المادة التاسعة :كيفية تمويل بحوث ما بعد الدكتوراه
 -1تتكفل املنظمة أو املؤسسة املرشحة للمشروع البحثي بتمويل البحوث أثناء فرتة الربنامج ،وقد يغطّي األستاذ املشرف مجيع
التكاليف من البدالت.
 -2ميكن لألستاذ املشرف دفع الرواتب لباحث ما بعد الدكتوراه من البدالت أو من التمويل الناتج عن العقد املربم مع املنظمة
املرشحة.
مت تنظيم هذه الالئحة يف تسعة مواد وملحوظة واحدة ،ويتم تنفيذها ابتداء من الفصل الدراسي األول عام
1331هـ.ش2111/م ،وفقا للقرار الصادر عن اجملل س اإلداري جبامعة أصفهان يف اجتماعه التسعني بعد املئة.

