
 

  1399فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 

 

المللی و بخش همکاری و فعاليت های علمی بينشاپور توسط مرکز مطالعات و همکاریبرنامه پژوهشی جندی

اء و آغاز شده است، و هدف آن ارتق 1383شود. اين برنامه از سال فرهنگی سفارت فرانسه با فراخوان ساالنه اجرا می

 باشد.های علمی پژوهشی ميان پژوهشگران دو کشور ايران و فرانسه میگسترش همکاری

  نوع حمايت:

المللی های علمی بينميليون ريال از طرف مرکز مطالعات و همکاری 600پذيرش طرح پيشنهادی، مبلغ  صورت در

شود. در گران فرانسوی اختصاص داده میبرای پژوهشگران ايرانی و از طرف نماينده فرانسه بودجه ای برای پژوهش

های انجام شده در خصوص چاپ مقابل پژوهشگران ملزم هستند که گزارشی ساالنه از پيشرفت طرح و فعاليت

مقاالت در مجالت معتبر و برگزاری حداقل يک نشست علمی، در صورت امکان با حضور طرف فرانسوی ونماينده 

باشند، هايی که همراه با آموزش در سطح دکتری يا پسا دکتری میدت پروژهعلمی مرکز در ايران صورت پذيرد. م

  حداکثر دو سال است.

مقاالت چاپ شده بايد از مرکز مطالعات و بخش فرهنگی سفارت فرانسه به عنوان حامی  "گزاریسپاس" قسمت در

 :پژوهش قدردانی گردد. جمالتی که بايد در قسمت سپاسگزاری ذکر شوند عبارتند از
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  :پژوهشی هایاولويت

صی از جمله علوم انسانی و اجتماعی تخص هایحوزه تمامی در پژوهشی مشترک هایطرح شامل شاپورجندی برنامه

شناسی )حقوق، اقتصاد و مديريت و...(، علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم پايه، علوم محيط زيست و زيست

هايی های علمی دو کشور قرار گرفته است. طرحهای پژوهشی مورد تصويب کميتهرفتن اولويتاست که با در نظر گ

  گيرند:که شرايط ذيل را دارا باشند، در اولويت قرار می

  شوند؛ فرانسوی و ايرانی مختلف موسسه يا آزمايشگاه چند همکاری موجب که هايیطرح •

 .کنند اقتصادی -اجتماعی توسعه ويژه به توسعه، به کمک که هايیطرح •

 .گيرند قرار مطالعات مرکز هایاولويت چارچوب در که هايیطرح •

  :برنامه در شرکت شرايط

  فناوری؛ و تحقيقات علوم، وزارت هایدانشگاه يا پژوهشی موسسات از يکی توسط طرح تصويب. 1
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 دارند؛ مشارکت آن در دانشگاه يا موسسه چند که هايیطرح برای طرح مسئول بعنوان نماينده يک انتخاب  .2

 شرايط شرکت باشد. 1مجری بايد از دانشگاه های مربوط به بند   (Affiliation) شغلی وابستگی

. متقاضی شرکت در برنامه جندی شاپور نبايستی قرارداد جاری در ساير برنامه های مرکز داشته باشد و در صورتی 3

اختتام آن يک سال گذشته باشد تا مشمول استفاده از حمايت مالی اين برنامه  که طرح مشترکی داشته، از مدت

 شود.

  مدارک مورد نياز:

شاپور از طريق وبگاه مرکز )نسخه چاپ شده اين فرم جداگانه به در برنامه پژوهشی جندی شرکت فرم تکميل. 1

 مرکز ارسال شود(؛

يا دانشگاه متبوع )زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و . معرفی پژوهشگر از سوی معاونت پژوهشی پژوهشگاه 2

 فناوری(؛

محققان فرانسوی و ايرانی به عنوان مجری طرح به  CV و الکترونيکی پست نشانی ، کامل نشانی و نام ارائه  .3

ها پيش از آنشاپور استفاده کنند که اسامی توانند از برنامه جندیهمراه همکاران، )الزم به ذکر است تنها کسانی می

  نام ذکر شده باشند.تصويب طرح به عنوان همکار طرح در فرم ثبت

 مبنی بر موافقت به همکاری در طرح مربوطه؛ فرانسوی همکار طرف از اینامه ارائه  .4

 4المللی ارسال گردد. به جز مورد های علمی بينکليه مدارک فوق بايد به زبان فارسی به مرکز مطالعات و همکاری

 که بايستی به زبان انگليسی باشد.

  شود.های ناقص ترتيب اثر داده نمی* به پرونده

  
از ارسال همزمان تقاضا توسط طرف فرانسوی به تصويب کننده طرح در فرانسه  است بهتر طرح ايرانی محقق: تذکر

کليه مدارک درخواستی به  اطمينان حاصل کند. در صورتی که يکی از طرفين در موعد مقرر تقاضايشان را به همراه

 موسسه مسئول ارسال نکند، پرونده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 می باشد. 30June, 2020 ، 1399تيرماه  10آخرين مهلت تحويل مدارک روز 

المللی به نشانی های علمی بينتوانيد به وبگاه مرکز مطالعات و همکاریبرای کسب اطالعات بيشتر می

http://www.cissc.ir :فرماييد حاصل تماس 88919894-95  مراجعه و يا با شماره تلفن.     

صان هيأت علمی، فناوری و آموزشی متخص گروه توسط همزمان طور به مدارک بررسی 

(Mission Scientifique, Technique et Pédagogique - MSTP) های تخصصی مرکز و کارگروه

گيری شود. جلسه کميسيون مشترک متخصصان برای تصميمالمللی انجام میعلمی بين هایمطالعات و همکاری

  ماه انجام خواهد شد.نهايی و اعالم نتايج به متقاضيان نيمه دوم آذر

 جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت مرکز مطالعات و همکاريهای علمی و بين المللی وزارت عتف به آدرس ذيل مراجعه فرماييد. 
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