الئحة دورة بحثية قصيرة للمبتعثين األجانب في جامعة أصفهان
المقدمة
تطلق علی جامعة أصفهان يف هذه الالئحة كلمة «اجلامعة» ،وعلی الباحث املبتعث كلمة «الباحث» لالختصار.
( )1المادة األولی :األهداف
 -1 -1توظيف الطاقات العلمية للباحثني األجانب؛
 -2 -1تعزيز جماالت التعاون العلمي والبحثي بني جامعة أصفهان واجلامعات واملؤسسات األجببية.
( )2المادة الثانية :إجراءات التقديم
 -1 -2يتم حضور الباحثني األجانب إلجناز البحوث يف جامعة أصفهان ،وفقا للطلب الصادر عن جملس قسم علمي أو حبثي
ميلك مسوغا رمسيا من وزارة العلوم والبحوث والتكبولوجيا ،وذلك بعد إقرار الطلب يف جملس الكلية للشؤون البحثية أو املراكز البحثية
املعبية ،ورفعه يف إطار اقرتاح إلی جملس اجلامعة للشؤون البحثية للبظر فيه.
جيب أن يرفق بالطلب االبتدائي الصادر عن القسم تقرير توضيحي يتضمن ضرورة الدعوة وأسباهبا ،واملؤهالت العلمية والبحثية
للباحث املبتعث وفقا إلجنازه العلمي والبحثي األخري ،ومدة الدورة البحثية ،وحتديد مجيع اإلمكانات والتجهيزات املطلوبة للباحث،
وتعيني زمالء له إن تطلب األمر .وجيب إرسال التقرير إلی جملس اجلامعة للشؤون البحثية قبل بدء الدورة بثالثة أشهر علی األقل.
 -1 -1 -2يتم إعالن زمن بدء الدورة البحثية ومدهتا باجلامعة بعد إقرار موضوع البحث يف جملس اجلامعة للشؤون البحثية.
 -2 -1 -2تعطی األولوية لطلب الباحثني الذين بني جامعاهتم وجامعة أصفهان أو وزارة العلوم والبحوث والتكبولوجيا مذكرة
التفاهم للتعاون.
 -3 -1 -2بعد املصادقة علی الطلب وإعالن موافقة جملس الشؤون البحثية يتم تبفيذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية من قبل
مكتب العالقات العلمية والدولية جبامعة أصفهان والسلطات ذات الصلة.
 -2 -2مدة الدورة البحثية يف اجلامعة ال تقل عن أسبوعني وال تتجاوز ثالثة أشهر بدوام كامل .ويقوم الباحث املبتعث أثباءها
بإجناز مجيع األمور التالية أو قسم مبها:
 -1 -2 -2القيام ببحث مجاعي مشرتك مع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة أو حبث فردي يف موضوع متت املوافقة عليه يف جملس
اجلامعة للشؤون البحثية.
 -2 -2 -2التبادل املعريف يف جمال ختصصي حبت ملواكبة آخر املستجدات البحثية ،بتبظيم الدورات املكثفة ،وإقامة البدوات
العلمية ،والورش التعليمية.
( )3المادة الثالثة :التسهيالت
 -1 -3يتم توفري التسهيالت الالزمة للباحث املتقدم ،كاملكتب ،واإلمكانات احلاسوبية ،واملخربية ،واملصادر العلمية املكتبية،
واختيار زميل له يف إطار الطلب االبتدائي ملوضوع املادة الثانية بإقرار من القسم املعين.

 -2 -3بعد تقدمي التقرير الصادر عن القسم يكون اإلشراف علی حسن تبفيذ الدورة البحثية من مهام عمادة البحث العلمي
والتكبولوجيا جبامعة أصفهان.
 -3 -3بباء علی القرار الصادر عن القسم والكلية ميكن للباحث ـ إلی جانب تبفيذ مشروعه البحثي الذي مت تصديقه ـ أن يقوم
باملسامهة يف إجراء البحوث والدراسات أو اإلشراف علی رسائل الدراسات العليا لطالب اجلامعة مع أخذ املكافأة.
ملحوظة :توفري التسهيالت وتأمني الرواتب واملكافآت ألساتذة جيتازون دورهتم البحثية جبامعة أصفهان من خالل مذكرات
التفاهم للتعاون بني اجلامعات األجببية واجلامعة سيكون وفقا ملذكرة التفاهم بني اجلانبني.
 -4 -3بباء علی طلب القسم وباقرتاح عمادة البحث العلمي والتكبولوجيا سيكون توفري السكن ـ إن أمكن ـ وفقا للعقد املربم
بني الباحث واجلامعة ،وجيب أن تتكفل اجلامعة اليت يبتمي إليها الباحث بتأمني الراتب يف الظروف العادية.
( )4المادة الرابعة :االلتزامات
 -1 -4يلزم للقسم أن يقدم إلی الكلية املعبية تقريرا شامال عن الدورة البحثية اليت جيتازها الباحث حتی يتم رفعه إلی عمادة
البحث العلمي والتكبولوجيا.
 -2 -4إن ّأدت دراسات الباحث جبامعة أصفهان إلی نشر تقرير أو مقالة علمية يلزم ذكر اسم اجلامعة فيها.
مت تصديق هذه الالئحة يف أربع مواد وملحوظة واحدة يف اجتماع جلبة اجلامعة للتكبولوجيا والبحوث التطبيقية بتاريخ
 1331/11/11املوافق لـ2112/1/1م ،وكذلك يف اجتماع جملس اجلامعة للشؤون البحثية بتاريخ  1332/1/22املوافق
لـ2112/4/11م .وجيب تبفيذه يف مجيع الوحدات اجلامعية وفقا لقرار رقم  32/12112املؤرخ يف  1332/2/12املوافق
لـ2112/11/3م الصادر عن اجمللس اإلداري للجامعة.

