حمايت هاي مالي بين المللي براي انجام پروژه هاي علمي-پژوهشي بين المللي
نهاد حامي

نام طرح
حمايت مالي
آغازين
Starting Grants

شوراي پژوهشي اروپا)(ERC

حمايت مالي
تحكيمي
consolidator
Grants

حمايت مالي
پيشرفته
Advanced
Grants

حمايت مالي
همكاري
Synergy Grants

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

سقف حمايتي  1/5ميليون يورو
براي بازه حداكثر  5سال
+
حمايت  ./5ميليون يورو براي شروع
پروژه و سفر محققان

محققاني از سراسر دنيا تعلق ميگيرد كه  2تا  7سال از اتمام
دوره دكتري آنها گذشته است و و مايل به تعريف و آغاز يك
پروژه هستند.

سقف حمايتي  2ميليون يورو براي
بازه حداكثر  5سال
+
حمايت  0/75ميليون يورو براي
استارتآپ ،تهيه و يا دسترسي به
تجهيزات

محققاني از سراسر دنيا تعلق ميگيرد كه  7تا  12سال از اتمام
دوره دكتري آنها گذشته است و مايل به تعريف و آغاز يك
پروژه هستند.

سقف حمايتي  2/5ميليون يورو
براي بازه حداكثر  5سال
+
حمايت  1ميليون يورو براي
استارتآپ ،تهيه و يا دسترسي به
تجهيزات

اين حمايت مالي بدون محدوديت زماني در خصوص اتمام دوره
دكتري ،به محققاني از سراسر دنيا تعلق ميگيرد كه در طي
 10سال گذشته پيشينه پژوهشي قابل توجهي داشته باشند.

سقف حمايتي  10ميليون يورو
براي بازه حداكثر  5سال
+
حمايت  4ميليون يورو براي
استارتآپ ،تهيه و يا دسترسي به
تجهيزات

اين حمايت مالي به تيمي متشكل از  2تا  4محقق برجسته در
زمينههاي علمي متنوع كه در طي  10سال گذشته پيشينه
پژوهشي برجسته اي داشته باشند تعلق ميگيرد.
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دستورالعمل ثبت درخواست

اطلاع از فراخوان اعلان شده براي هر برنامه از طريق تارنماي هر
برنامه ذكر شده در ستون نام طرح
مطالعه دستورالعمل  ،شرايط و ضوابط ارائه شده از سوي ين
نهاد
تكميل مدارك اعلام شده در برنامه
ارسال مدارك به سامانه فراخوان
درياقت پاسخ تاييد و يا رد پروپوزال پيشنهادي

نهاد حامي

اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا

برنامه اراسموس پلاسERASMUS+

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

دستورالعمل ثبت درخواست

پروژههاي مشترك
اروپايي
EUROPION
RESEARCH
AREA

بسته به هر فراخوان و تصميم تيم
داوري ميزان حمايت متغير خواهد
بود

داشتن طرح پيشنهادي(پروپوزال) قابل قبول و مورد تاييد تيم
داوري)
توانايي در مشاركت گروهي براي پژوهش و در نهايت اجراي
طرح

مراجعه به سايت فراخوان
بارگذاري فرم درخواست مشاركت و پروپوزال پيشنهادي (و
احتمالا ساير مدارك)
اطلاع رساني از سوي برگزاركننده مبني بر پذيرش يا عدم
پذيرش طرح

برنامه تبادل اساتيد
جهت ندريس
Learning
mobility of
individuals

هزينه سفر و اقامت مدرس
بسته به كشور هدف و بازه زماني
ميزان اين حمايت متغير خواهد بود

پروژه ظرفيت سازي
در زمينه آموزش
عالي
Capacitybuilding
projects in the
field of higher
education

حمايت  500هزار تا يك ميليون
يورو براي دوره  3-2ساله به كل
پروژه تعلق ميگيرد.

فعاليت هاي ژان
مونه
Jean Monnet

حمايت 00هزار يورو براي دوره
 14-12ماهه به كل پروژه تعلق
ميگيرد.

حمايت اساتيد دانشگاهي ميتوانند در دورههاي  5روزه تا 2
ماهه بهمنظور ارائه درس در يكي از مراكز علمي ،آموزشي و

تحقيقاتي فعال در كشورهاي داراي برنامهو يا كشورهاي
شريك

هدف اين طرح ارتقا سطح آموزش عالي در مراكز علمي حاضر
در كشورهاي شريك با همكاري اتحاديه اروپا است.
تمامي موسسات آموزش عالي در كشورهاي شريك (از جمله
ايران) امكان حضور در اين برنامه را دارند.

هدف از اين طرح ،توسعه و حمايت از مطالعات اتحاديه اروپا در
زمينه آموزش و پژوهش است.
تمامي موسسات آموزش عالي در كشورهاي شريك (از جمله
ايران) امكان حضور در اين برنامه را دارند.
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فراخوان اين برنامه از طريق مديريت همكاري هاي بين المللي
دانشگاه اعلان ميشود.
مدرس پس از اطلاع از مدارك مورد نياز اقدام به تكميل و ارسال
آنها به اين مديريت مينمايد
مديريت براي سامانه ERASMUS +اين تقاضا را ارسال مينمايد

آگاهي از فراخوان سالانه اين طرح از طريق اين لينك
ورود به سامانه ثبت درخواست و دريافت كد PIC
ثبت مشخصات موسسه متقاضي در همان سامانه
اطلاعات تكميلي

آگاهي از فراخوان سالانه اين طرح از طريق اين لينك
ورود به سامانه ثبت درخواست و دريافت كد PIC
ثبت مشخصات متقاضي در همان سامانه
اطلاعات تكميلي

اتحاديه اروپا

برنامه چشم اندار 0202

علوم نوين
Excellent
Science
تكنولوژي هاي
نوظهور
Future and
Emerging
Technologies
)(FET

 2/090ميليون يورو

علوم نوين
برنامه ماري كوري
Marie
SkłodowskaCurie Actions
)(MSCA

 0/102ميليون يورو

علوم نوين
تحقيقات زيرساختي
Research
Infrastructures,
including eInfrastructures

 2/444ميليون يورو

اين طرح جهت حمايت از تعريف پروژههايي با موضوعيت
تكنولوژيهاي روز دنيا به خصوص انرژيهاي تجديدپذير
موجود است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

اين طرح جهت حمايت از ايجاد شبكههاي پژوهشي ،تبادل
دانشجويان و اساتيد در كشورهاي اروپايي و غيراروپايي شكل
گرفته است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف از اين برنامه توسعه و پيشرفت در زمينه تجهيزات و
زيرساختها به خصوص زيرساختهاي الكترونيكي در صنايع
مخابرات و فضايي ميياشد.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020
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اتحاديه اروپا

برنامه چشم انداز 0202

هدايت صنعتي
Industrial
Leadership
رهبري در فناوري-
هاي فعال و صنعتي
Leadership in
Enabling and
Industrial
Technologies

بودجه كلي معادل  13/557ميليون
يورو

حمايت از نوآوري در
شركتهاي كوچك
Innovation in
SMEs

بودجه كلي حمايت  3ميليون يورو

حمايت از برآورد
مالي پروژه و
دستيابي به منابع
مالي
Access to risk
finance

بودجه كلي معادل  2/442ميليون
يورو

هدف از اين برنامه تعريف و توسعه پروژه هاي پژوهشي در
حوزههاي گونان دانش مانند نانوتكنولوژي ،مواد پيشرفته،
بيوتكنولوژي ،هوا فضا ،فناوري اطلاعات و ايزار و تجهيزات به
روز است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده هر موضوع از طريق لينكهاي زير
(زمان ثبت درخواست ،شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده
است)


Nanotechnologies, Advanced Materials,
Advanced Manufacturing and Processing,
and Biotechnology
 Information and Communication
Technologies
 Space
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف اين برنامه حمايت مالي مستقيم و غيرمستقيم از شركت-
هاي نوپا كوچك و متوسط است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف از اين برنامه مشاوره مالي براي شروع ايدههاي اوليه،
اعطاي وام مالي براي اجراي ايده هاي اوليه و
همچنين سرمايه گذاري در اين نوع فعاليت ها است.
صاحبان شركت هايي كه ايده يك طرح نو (در حوزه هاي
تعريف شده مثل انرژي ،محيط زيست ،غذا و  )...در
ذهن دارند و براي اجراي آن نياز به حمايت مالي
دارند ميتوانند از اين طرح استفاده كنند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه .H2020
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مطالعه فراخوان اعلام شده هر موضوع ازطريق لينكهاي زير
(زمان ثبت درخواست ،شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده
است)


اتحاديه اروپا

برنامه چشم انداز 020

رفع معضلات
اجتماعي امروزي
Societal
Challenges

علم با مردم ،براي
مردم
Science with
and for Society

بودجه كلي معادل  30ميليون يورو

هدف از اين برنامه حمايت پروژه هاي تعريف شده جهت رفع
معضلات جوامع بشري امروزي مانند غذا ،آب و انرژي است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

بودجه كلي معادل  402ميليون
يورو

هدف اين برنامه عمدتا حمايت از برنامه هايي است كه در آن
به نقش و اهميت افراد جامعه در پيشبرد آن برنامه توجه مي
كند .براي مثال آموزش اخلاق مهندسي ،برابري جنسيتي در
شروع و پيشبرد علم و غيره
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Health, Demographic Change and
Wellbeing
 Food Security, Sustainable Agriculture and
Forestry, Marine, Maritime and Inland
Water Research and the Bioeconomy
 Secure, Clean and Efficient Energy
 Smart, Green and Integrated Transport
 Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials
 Europe in a changing world - Inclusive,
innovative and reflective societies
 Secure societies – Protecting freedom and
security of Europe and its citizens
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
H2020مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

نهاد حامي

نام طرح

كشور سوئيس

دانشگاه  ETHزوريخ

" Research for Development " R4D

تحقيق براي توسعه

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

حمايت آغازين

حمايت تا سقف  20000فرانك
سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي

محققان دانشگاه صنعتي زوريخ بهمنظور آغاز يك
ارتباط جديد ،تعريف پروژه جديد و يا پيادهسازي
نتايج حاصلشده از پيش است

حمايت آموزشي

سقف اين حمايت  5000فرانك
سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي است

محققان دانشگاه صنعتي زوريخ كه دريكي از مراكز
آموزشي و يا تحقيقاتي همكار در يك كشور
درحالتوسعه است

حمايت بازديد علمي

سقف اين حمايت 10000
فرانك سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي

محققاني از كشورهاي درحالتوسعه كه مايل به بازديد
از دانشگاه صنعتي زوريخ براي انجام تحقيقات يا
شركت در يك كنفرانس و يا كارگاه هستند
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دستورالعمل ثبت درخواست

برقراري ارتباط با يك محقق ،استاد دانشگاه ETH
زوريخ(همكار خارجي) و ابراز تمايل براي درافت اين
حمايت
ارسال فرم درخواست (دريافت فرم) به
 patricia.heuberger@sl.ethz.chاز سوي همكار
خارجي

نهاد حامي

نام طرح

شرايط بهرهمندي

ميزان حمايت

كشور سوئيس

دبيرخانه امور آموزش ،تحقيق و نوآوري SERI

حمايت مالي بنيادي

حمايت به محققاني از سوئيس تعلق ميگيرد كه براي
اولين بار با كشور ايران همكاري تحقيقاتي دارند.

حمايت مالي ارتباطدهنده

حمايت به محققاني از سوئيس تعلق ميگيرد كه قبلاً
پروژهاي موفق را با ايران به انجام رسانيدهاند
اين حمايت ميتواند توسعه برنامههاي درسي و يا
تدريس مشترك را نيز موجب شود

سمپوزيوم و كارگاههاي
آموزشي

از آنجا كه اين برنامه باز سال
 2014آغاز خواهد شد ،ميزان هر
يك از انواع حمايتها به زودي از
سوي اين نهاد از طريق اين تارنما
اطلاع رساني خواهد شد.

اين حمايت به محققاني از سوئيس تعلق مي گيرد كه
مايل به برگزاري گردهمايي و كارگاه آموزشي در ايران
هستند

حمايت مالي همكاريهايي در
خصوص نوآوري

يك موسسه تحقيقاتي در سوئيس و يك موسسه در
كشور ديگر كه مايل به شروع همكاري علمي و صنعتي
هستند

حمايت مالي از فعاليتهاي
تبادلي

نسل جوان دانشمند (از قبيل دارندگان مدرك
كارشناسي ارشد كه هنوز دكتراي خود را دريافت
نداشتهاند و تجربه تحقيقات حرفهاي بيش از 0ماه را
دارا نيستند
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دستورالعمل ثبت درخواست

از آنجا كه اين برنامه باز سال  2014آغاز خواهد شد ،روند
درخواست براي دريافت هريك از اين حمايتها به زودي از
سوي اين نهاد از طريق اين تارنما اطلاع رساني خواهد شد.
اطلاعات تماس در حال حاضر:
+41 (0) 58 934 40 89
leadinghouse@zhaw.ch

نهاد حامي

كشور سوئيس

كميسيون فدرال بورسهاي تحصيلي دانشجويان خارجي FCS

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

بورس هاي دوره پسا دكتري

يك دوره  12ماهه ،ماهانه 3500
فرانك سوئيس

محققاني كه دوره دكتري خود را به اتمام رسانده و در
سال هاي اغازين فعاليت آكادميك خود قرار دارند
امكان استفاده از اين بورس براي حضور در تمامي
دانشگاههاي سوئيس

بورس هاي تحقيقاتي

يك دوره  12ماهه ،ماهانه 1920
فرانك سوئيس

محققاني كه در مقطع تحصيلات تكميلي فارغ التحصيل
شده اند (كارشناسي ارشد ،دكتري ،پسادكتري) براي
انجام يك پروژه تحقيقاتي با همكاري يك مركز علمي
در كشور سوئيس
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دستورالعمل ثبت درخواست

اطلاع از فراخوان با مراجعه با اين تارنما (كشور ايران را
انتخاب كنيد) عموما اول آگوست هر سال ميلادي اعلان مي
شود.
مطالعه شرايط ،ضوابط و مدارك مورد نياز
ارسال مدارك به سفارت سوئيس در ايران از طريق آدرس
ايميل teh.vertretung@eda.admin.ch
اطلاعات بيشتر

نهاد حامي

آلمان

DFG

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

همكاري هاي بين المللي
آغازين
Initiation of
International
Collaboration

مبلغ حمايت بسته به پروپوزال
مشترك تعريف شده بين
همكار ايراني و آلماني متغير
خواهد بود
حمايت شامل هزينه سفر و
اقامت محققين براي ملاقات و
همچنين برگزاري كارگاه هاي
آموزشي مرتبط در كشور
همكار(ايران) مي شود.
مدت:حداكثر  1سال

اين برنامه براي تمامي اساتيدي كه مايل به شروع
همكاري با يك همكار در مراكز آموزشي آلمان هستند
قابل استقاده است.

همكاري بين المللي با محققين
كشورهاي در حال توسعه
Cooperation with
Developing Countries

مبلغ حمايت بسته به پروپوزال
مشترك تعريف شده بين
همكار ايراني و آلماني متغير
خواهد بود
حمايت شامل حقوق پرسنل،
تجهيزات آزمايشگاهي هزينه
هاي سفر مي شود.

حمايت از برگزاري گردهمايي
بين المللي
International Scientific
Events

حمايت شامل هزينه سفر
سخنرانان و مدعوين خارجي،
اقامت ،هزينه جاري برگزاري
همايش مي شود.
مدت دوره حداكثر  0ماه

دستورالعمل ثبت درخواست

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

اين برنامه تنها براي كنفرانس ها ،كارگاه ها ،سخنراني
هاي بين المللي و همچنين گردهمايي هاي علمي
سالانه كه در كشور آلمان برگزار مي شود تعلق مي
گيرد.
اين برنامه براي تمامي اساتيدي كه مايل به شروع
همكاري با يك همكار در مراكز آموزشي آلمان هستند
قابل استقاده است.
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مذاكره و برقراري ارتباط با همكار آلماني و برنامه ريزي براي
برگزاري يك گردهمايي بين المللي در كشور آلمان
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

اين برنامه به نوعي امكان همكاري محققين غير آلماني
را با محققان آلماني كه در برنامه هاي:
حمايت از پژوهش Research Grants

تشكيل حلقه هاي آموزشي بين
المللي
International Research
Training Groups

اين حمايت از طرف  DFGتنها
به دانشجويان دكتري دانشگاه
همكار آلماني تعلق مي گيرد
و هزينه دانشجويان خارجي
(ايراني) را متقبل نمي شود.

واحدهاي پژوهشي Research Unit
برنامه هاي اولويت دار Priority Programme
مراكز تحقيقاتي مشترك Collaborative
Research Centre

DFG

آلمان

برنامه همكاري مركاتور
Mercator Fellows

حمايت شامل هزينه سفر و
حقوق محقق (بر اساس اين
جدول) مي باشد.
مدت حمايت تا سقف  12ماه

بورس امي نوترProgrammeEmmy Noether

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

نهاد  DFGحضور دارند ممكن ميسازد.

در اين برنامه 5استاد خارجي از يك دانشگاه خارجي
(ايراني) با  5استاد آلماني از يك دانشگاه آلماني پس از
تصويب پروپوزال مورد توافق يكديگراقدام به هدايت
مشترك  20دانشجوي ايراني و  20دانشجوي آلماني
مي كنند.
دانشجويان هر دو طرف به مدت  0تا 12ماه دوره تبادل
را در كشور همكارسپري كنند.
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تشكيل يك حقله  5نفره از اساتيد دانشگاه خارجي (ايراني)
مذاكره و جلب نظر يك گروه  5نفره از اساتيد الماني براي
اجراي اين برنامه
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

بورس تحقيقاتي همبولت
Humboldt Research
Fellowship

آلمان

AVH
Alexander von Humboldt Foundation

بورس تحقيقاتي جورج فارست
(مخصوص محققان كشورهاي
درحال توسعه)
Georg Forster Research
Fellowship

ماهيانه 2050يورو +هزينههاي
جانبي
 0تا 24ماه
ماهيانه 3150يورو +هزينه هاي
جانبي
 0تا  14ماه

متقاضيان دوره پسادكتري(كمتر از  4سال از دوره دكتري
گذشته باشد)
محققان باسابقه (كمتر از  12سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثيت درخواست از طريق اين تارنما (محققان پسادكتري)
ثبت درخواست از طريق اين تارنما (محققان با سابقه)
بدون ددلاين

ثبت درخواست ازطريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه سوفيا
Sofja Kovalevskaja Award

 1/05ميليون يورو
اين جايزه هرسال به  0محقق
نعلق ميگيرد

محققان جوان كه كه رهبري گروه علمي را برعهده دارند
(كمتر از  0سال از اتمام دوره دكتري گذشته باشد)
داشتن انتشارات بين المللي بالا و سابقه پژوهش گروهي و
بين المللي لازم است.

ثيت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه فردريچ ويايام
Friedrich Wilhelm Bessel
Research Award

45هزار يورو
اين جايزه هر سال به  20محقق
تعلق مي گيرد

محققان باسابقه (كمتر از  14سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثيت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه تحقيقاتي همبولت
Humboldt Research
Award

00هزار يورو
اين جايزه هر سال به  100محقق
تعلق مي گيرد

محققان باسابقه (كمتر از  14سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثبت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه
Alexander von
Humboldt Professorship

سقف  140هزار يورو در هر سال
تا  5سال قابل تمديد است
 1/12اين رقم به عنوان حقوق
استاد در سال
حمايتهاي جنبي نظير دورههاي
آموزش زبان و (هزينه سفر نهايت ًا
هزار يورو يكبار در سال)

اساتيدي كه قصد تعريف و آغاز يك پروژه برزگ را دارند.
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ثبت درخواست از طيق اين تارنما
ددلاين 15:آوريل و  15اكتبر هر سال ميلادي

تمامي دانشجويان مقطع دكتري ،پسا دكتري و ساير محققين
و اساتيد مي توانند از اين حمايت بهره مند شوند.

اطلاع از فراخوان مطلوب دانشجو/محقق از طريق اين تارنما
انتخاب دسته بندي مورد نظر از ستون سمت چپ(دكتري،
پسادكتري ،محقق)
بعد از ورود به برنامه مورد نظر اطلاع از شرايط و زمان ددلاين
در صورت واجد شزايط بودن انتخاب گزينه  APPLYو ثبت
درخواست

حمايت از تعريف پژوهش گروهي
Research grant
Fraunhofer Attract

سقف  2.5ميليون يورو براي مدت
 5سال براي يك تيم تحقيقاتي
 5-3نفره

تمامي محققاني كه توانايي تشكيل يك تيم تحقيقاتي و
تعريف يك پروژه خلاق و كارامد در صنعت را دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.
ضمنا تنها به پروپوزال هايي كه به صورت مشترك توسط
محقق و مدير يك مركز  Fraunhoferنوشته شود رسيدگي
ميشود.

اطلاع از فراخوان اين برنامه (دوبار در سال اول مارچ و اول اكتبر
هر سال)
تشكيل تيم تحقيقاتي منسجم
نوشتن پروپوزال در قالب تعريف شده )(Attract proposal
بعد از ورود به صفحه برنامه مورد نظر انتخاب گزينه  APPLYو
ثبت درخواست

دوره كارآموزي دانشجويي
Internship

ميزان حقوق دريافتي ،مدت دوره
برنامه براي هر برنامه متغير
خواهد بود

تمامي دانشجويان با زمينه تحصيلي و تحقيقاتي متنوع كه
مايل به گذراندن دوره كارآموزي هستند مي توانند براي اين
حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه كارآموزي مطلوب از طريق اين تارنما
بعد از ورود به صفحه برنامه مورد نظر انتخاب گزينه  APPLYو
ثبت درخواست

فرصت مطالعاتي براي دانشجويان
دكتري ،پسا دكتري و ساير
محققان
Individual Doctoral
Projects at Fraunhofer
Institutes

حمايت بر اساس هر برنامه متغير
خواهد بود

آلمان

Fraunhofer Gesellschaft
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آلمان

DAAD

حمايت از هدايت مشترك
دانشجويان دكتري
Research Grants – Binationally Supervised
Doctoral Degrees

حمايت حدودا ماهانه  1000يورو
براي مدت حداكثر  2سال خواهد
بود.
براي برنامه دكتري مشترك مدت
 14ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري كه حداكثر 3سال از شروع
تحصيل آنها در اين مقطع گذشته است و علاوه بر استاد
راهنماي داخلي يك استاد راهنماي آلماني دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

فرصت مطالعاتي كوتاه مدت براي
دانشجويان دكتري و محققان
جوان
Research Grants – OneYear and Short-Term
Grants

بسته به نوع فراخوان ميزان
حمايت ماهيانه بين  750تا
 1000يورو متغير است
بازه زماني  1ماه تا  10ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري كه حداكثر 3سال از شروع
تحصيل آنها در اين مقطع گذشته است و همچنين محققاني
كه كمتر از  2سال از پايان دكتري آنها گذشته است ي
توانند براي اين حمايت اقدام كنند.

حمايت پژوهشي در زمينه هوافضا،
انرژي و حمل و نقل
Research Fellowships in
Space, Aeronautics,
Energy and
Transportation Research

دانشجويان دكتري ماهانه 1500
يورو براي مدت  30ماه
محققان جوان ماهانه  2000يورو
براي مدت  2تا  24ماه
كحققان با تجربه ماهانه 2300
يورو براي مدت  1تا 3ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري ،پسا دكتري و محققان
جوان  Junior researchersو محققان باتجربه senior
 researchersكه در اين حوزه ها مشغول به پژوهش
هستند مي توانند براي اين حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

تبادل دوطرفه اعضاي هيات علمي
Bilateral Exchange of
Academics

حمايت ماهانه  2000تا 2300
يورو براي مدت  2هفته تا  3ماه

تمامي اعضاي هيات علمي (داراي مدرك دكتري) مي توانند
در اين برنامه شركت كنند.
لازم به ذكر است تنها به درخواست هايي رسيدگي مي شود
كه استاد آلماني هم براي شركت در برنامه در ايران به طور
متقابل اقدام كند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

فرصت پژوهش
Research Stays for
University Academics and
Scientists

حمايت ماهانه  2000تا 2300
يورو براي مدت  1تا  3ماه

تمامي فارغ التحصيلان مقطع دكتري ،پسا دكتري و همچنين
اعضاي هيات علمي (داراي مدرك دكتري) كه مايل به انجام
يك پروژه پژوهشي در آلمان هستند مي توانند در اين برنامه
شركت كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

بورس پژوهشي مشترك دااد-
ليبنيز
Leibniz-DAAD Research
Fellowships

حمايت ماهانه  2000يورو 400 +
يورو گرنت پژوهشي سالانه براي
مدت  12ماه

تمامي فارغ التحصيلان مقطع دكتري كه كمتر از  2سال از
پايان تحصيل آنها گذشته است و مايل به گذراندن يك دوره
تحقيقاتي در يكي از مراكز موسسه  Leibnizهستند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست
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اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

دوره تحقيقاتي پسادكتري
Max Planck Grants for
Advanced Postdoctoral
Training

ميزان حمايت بسته به هر دوره
متغير خواهد بود
بازه دوره 2:تا  3سال

تمامي محققان كه كمتر از 10سال از اتمام دوره دكتري آنها
گذشته است و حداقل  2سال سابقه پژوهش دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

فرصت مطالعاتي پژوهشي
International Visiting
Researchers at Max
Planck Institutes

كمك هزينه سفر و گرنت ماهانه
محقق
دانشجويان دكتري 0 :ماه
محققان پسادكتري 2 :سال

تمامي دانشجويان و محققان مقطع دكتري و پسا دكتري مي
توانند براي اين حمايت اقدام كنند

حمايت از تشكيل و هدايت تيم
تحقيقاتي
Head of a Max Planck
Research Group at a Max
Planck Institute

حقوق ماهيانه  5700يورو براي
محققان گروه ،هزينه مواد و
تجهيزات و هزينه هاي جاري
براي مدت  5سال قابل تمديد تا
 2سال

تمامي محققان با مدرك دكتري كه توانايي تشكيل يك گروه
متشكل از دانشجويان دكتري و پسادكتري و همچنين تعريف
يك پروژه تحقيقاتي گروهي و هدايت آن را دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

برگزاري كارگاه پژوهشي
MPG Kick-off Workshops

سقف  20000يورو
شامل هزينه سفر مدعوين ،اسكان
و هزينه هاي جاري برنامه

اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما
ثبت درخواست به صورت آنلاين

آلمان

Max Planck Society

اين حمايت تنها به پروپوزال هايي تعلق مي گيرد كه از سوي
مدير يكي از موسسات ماكس پلانك ثبت شود.
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اطلاع از فراخوان سالانه (حدودا پاييز هر سال) اعلام شده از سوي
اين موسسه از طريق اين تارنما
ارسال پروپوزال مدنظر و معرفي گروه

برقراري ارتباط با مدير موسسه مورد نظر و توافق بر برگزاري
كارگاه پژوهشي مشترك
ارسال درخواست از سوي آن مدير به آدرس
dvorani@gv.mpg.de

Helmholtz Association

آلمان
Leibniz-Association

فرصت مطالعاتي فردي دوره
پسا دكتري

بسته به مدت زمان و نوع
برنامه اين حمايت متغير
خواهد بود.

تمامي محققين با مدرك دكتري مي توانند براي اين
برنامه اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان ذكر شده از طريق اين تارنما
تهيه مدارك درخواست شده
ارسال آنها به آدرس ايميل ذكر شده در فراخوان

تعريف گروه تحقيقاتي
Helmholtz Young
Investigators Groups

سالانه  300هزار يورو براي
مدت  0سال

تمامي محققاني كه بين  2تا  0سال از اتمام دوره
دكتري آنها گذشته است و توانايي تعريف يك تيم
تحقيقاتي و پروژه گروهي را دارند مي توانند براي
دريافت اين حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان اين برنامه (عموما ژانويه هر سال) از طريق
اين لينك
ارسال پروپوزال مورد نظر

فرصت مطالعاتي پسا دكتري
International Visiting
Scholars at Leibniz
Institutes

بسته به درخواست متقاضي و
موافقت مدير موسسه هم بازه
برنامه و هم ميزان حمايت
متغير خواهد بود.

تمامي محققين با مدرك دكتري مي توانند براي اين
حكايت اقدام كنند.

تعريف گروه تحقيقاتي
Leibniz Junior Research
Groups for
postdoctoral
researchers

حقوق ماهانه رهبر گروه و
محققان آن ( 2تا  3محقق
دكتري و يا پسادكتري) ،هزينه
هاي جاري پژوهش ،تجهيزات
و مواد

تمامي محققين كه كتر از  5سال از اتمام دوره دكتري
آنها گذشته است و توانايي تعريف يك تيم تحقيقاتي و
پروژه گروهي را دارند مي توانند براي دريافت اين
حمايت اقدام كنند.
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اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما
ارسال مستقيم درخواست به موسسه مورد نظر (ليست تمام
مراكز ) Leibnizو جلب موافقت وي
اطلاع از فراخوان اعلام شده از سوي هر يك از مراكز
( Leibnizعموما اول بهار هر سال)
برقراري ارتباط با مدير يكي از مراكز Leibniz
تعريف پروپوزال پروژه مورد نظر و جلب موافقت وي
ارسال درخواست از سوي آن مدير به دفتر كل موسسه
Leibniz
موعد ارسال درخواست عموما تابستان هر سال

كشور

نهاد
حامي

فرانسه

)Center National de la Recherche Scientifique (CNRS

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

طرح پژوهشي جنديشاپور

مبلغ  5000يورو از طرف
مركز مطالعات و
همكاريهاي علمي
بينالمللي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري براي
پژوهشگران ايراني و مبلغ
 5000يورو از طرف موسسه
كامپوس فرانس (نماينده
فرانسه) براي پژوهشگران
فرانسوي
مدت حمايت  2سال

تمامي اساتيد دانشگاه ها و مراكز عملي ايراني با
همكاري اساتيد دانشگاههاي كشور فرانسه

حمايت مالي از دانشجويان
مقطع دكتري ،دانشجويان و
اساتيد در مقطع پسادكتري،
اساتيد و محققان بهعنوان
محقق مهمان و
حمايت مالي براي محققان
به عنوان كارآموز

بسته به تاييد مركز CNRS
اين حمايت ميتواند شامل
هزينه سفر ،اقامت ،فعاليت
در آزمايشگاه باشد

دانشجويان مقطع دكتري ،پسادكتري و اساتيد
دانشگاهي
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دستورالعمل ثبت درخواست

اعلان فراخوان از سوي مركز مطالعات و همكاريهاي
علمي بينالمللي وزارت علوم تحقيقات
ثبت درخواست مشترك استاد ايراني و فرانسوي در
سامانه طوبي
بررسي تيم داوري و اعلام نتيجه

ابتدا با محقق (استاد) مورد نظر خود در آزمايشگاهها /
مراكزي در فرانسه كه با  ERCهمكاري دارند ارتباط
اوليه برقرار شود (ليست مراكز همكار)
از طرف آن مركز تحقيقاتي و يا آزمايشگاه درخواست
حمايت مالي به  ERCفرستاده شود

فرانسه

)Center National de la Recherche Scientifique (CNRS

هزينه سفر ،ملاقات ها و
حمايت از همكاري علمي
هزينههاي جاري محقق
مشترك بين المللي
تا سقف  7000يورو به مدت
INTERNATIONAL
 3سال
PROGRAMS FOR
حمايت به صورت مشترك از
SCIENTIFIC
سوي  CNRSو يك نهاد
)COOPERATION (PICS
داخلي انجام مي شود

حمايت از پروژههاي علمي
مشترك
Joint Research
)Projects (PRC

تمامي اساتيد دانشگاهي كه مايل به تعريف يك
پروژه مشترك با همتاي فرانسوي هستند.

هزينه سفر ،ملاقات ها و
هزينه هاي جاري محقق و
خريد تجهيزات اوليه
تمامي اساتيد دانشگاهي كه مايل به لجرا يك پروژه
به مدت 2سال
مشترك با همتاي فرانسوي هستند.
حمايت به صورت مشترك از
سوي  CNRSو يك نهاد
داخلي انجام مي شود

هزينه سفر ،ملاقات ها،
حمايت از تشكيل شبكه هاي
سازماندهي كنفرنس-
بين المللي موضوعي
ها،كارگاهها و هزينههاي
International
جاري اعضا تا سقف 15000
Research Network
يورو به مدت  4سال (قابل
)(GDRI
تمديد تا  4سال)

تمامي اساتيد دانشگاهي شناخت و يا همكاري
قبلي با همتايان فرانسوي و غيرفرانسوي داشته و
مايل به اجراي يك پزوژه چندجانبه هستند.
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اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما (اعلان
در تاريخ  1مارچ و ددلاين هفته اول ژوئن)
برقراري ارتباط با همكار مورد نظر در آزمايشگاه هاي
CNRS
تدوين پروپوزال مشترك با همكار فرانسوي
اقدام براي دريافت حميت داخلي) بورس جندي شاپور
ميتواند استفاده شود)
اقدام از سوي همكار فرانسوي براي دريافت حمايت
CNRS
اطلاعات بيشنر
اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما
برقراري ارتباط با همكار مورد نظر در آزمايشگاه هاي
CNRS
تدوين پروپوزال مشترك با همكار فرانسوي
اقدام براي دريافت حميت داخلي
اقدام از سوي همكار فرانسوي براي دريافت حمايت
CNRS
اطلاعات بيشنر
برقراري ارتباط اوليه با چندين محقق همكار از مراكز
علمي مختلف دو (يا چند)كشور
تدوين پروپوزال مشترك با همكار فرانسوي
اقدام براي دريافت حميت داخلي
اقدام از سوي همكار فرانسوي براي دريافت حمايت
CNRS
اطلاعات بيشنر
بدون ددلاين

فرانسه

)Center National de la Recherche Scientifique (CNRS

حمايت از ايجاد آزمايشگاه
هاي مشترك بين المللي
International
Associated
)Laboratory (LIA
""without walls

هزينه سفر ،ملاقات ها،
خريد تجهيزات اوليه و
هزينههاي جاري اعضا تا
سقف  15000يورو به مدت
 4سال (قابل تمديد تا 4
سال)

حمايت از تشكيل واحد هاي
مشترك بين المللي
International Joint
Unit
)(UMI and UMIFRE

حقوق محققان ،دانشجويان
دكتري ،پسادكتري و تيم
پشتيبان ،تجهيزات ،هزينه-
هاي جاري ،سفرهاي
تحقيقاتي و هزينه هاي
زيرساختي
ميزان حمايت بنابر توافق
طرفين تعيين مي شود.

مديران آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي كه با
همتايان فرانسوي سابقه همكاري و انتشارات
مشترك دارند و مايل به اشتراك دوجانبه
آزمايشگاه هاي هستند

مديران آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي كه قبلا يك
برنامه  LIAبا همتاي فرانسوي اجرا كرده اند و مايل
به پايه گذاري و همكاري تمام وقت در يك
آزمايشگاه مشترك باشند.
مدير اين آزمايشگاه مشتركا توسط  CNRSو
موسسه همكار منصوب مي شود.
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برقراري ارتباط با مدير آزمايشگاه همكار در فرانسه
تعريف برنامه و پروپوزال مشترك همكاري
اقدام براي دريافت حميت داخلي
اقدام از سوي همكار فرانسوي براي دريافت حمايت
CNRS
اطلاعات بيشنر
بدون ددلاين
اثبات توانايي آزمايشگاه حاضر در دانشگاه براي
همكاري و تعريف يك آزمايشگاه مشترك
برقراري ارتباط با مدير آزمايشگاه همكار در فرانسه
تعريف برنامه و پروپوزال مشترك همكاري
اقدام براي دريافت حميت داخلي
اقدام از سوي همكار فرانسوي براي دريافت حمايت
CNRS
اطلاعات بيشنر
بدون ددلاين

نهاد
حامي

اتحاديه يوراس

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

دستورالعمل ثبت درخواست

حمايت از برگزاري كارگاه،
كنفرانس ،سخنراني و
تعريف پروژه

بسته به نوع درخواست ارسالي به
آكادمي و تصميم تيم داوري ميزان
حمايت متفاوت است

متقاضي ،عضو هيات علمي يكي از دانشگاه هاي عضو اتحاديه
يوراس باشد.
در صورت دعوت از مهمان خارجي براي حضور دربرنامه و يا
تعريف پروژه مشترك مهمان عضو يكي از دانشگاه هاي عضو
اتحاديه يوراس باشد.

ارسال درخواست حمايت مالي و پروپوزال طرح موردنظر به ادرس
ايميل mahdiehaghazadeh@euras-edu.org
اطلاع به دفترهمكاريهاي بين المللي دانشگاه جهت پيگيري اين
امر در صورت نياز
اطلاعات كلي

حمايت از شركت اساتيد
در كنفرانسها ،كارگاههاي
برگزار شده در دانشگاههاي
جنوب شرق آسيا

بستههاي حمايتي شامل هزينه سفر
و اقامت
بسته به نوع فراخوان ميزان حمايت
متغير است

اتحاديه آساهيل

حمايت از حضور اساتيد به
عنوان استاد مدعو در
دانشگاههاي جنوب شرق
آسيا عضو اتحاديه آساهيل

بستههاي حمايتي شامل هزينه
اقامت ،سفر و حقالتدريس براي
اساتيد در حالت تبادل (مدعو) و
بهرهمندي از فرصت مطالعاتي

حمايت از طرحهاي
پيشنهادي از سوي شخص
متقاضي براي اجرا در
دانشگاههاي جنوب شرق
آسيا عضو اتحاديه آساهيل

بسته به طرح پيشنهادي از سوي
متقاضي اين حمايت متغير خواهد
بود

تمامي اعضاي هيات علمي بسته به نوع فراخوان و موضوع برنامه

تمامي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي عضو اتحاديه آساهيل
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ارسال فراخوان از سوي اين اتحاديه به دفتر همكاريهاي علمي و
بينالمللي و پسازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت
اعلام علاقهمندي
ارسال درخواست به هماهنگكننده معرفيشده در آن فراخوان
توسط اساتيد دانشگاه بسته به اعلام نياز

ارسال طرح مورد نظر به مديريت همكاري هاي بين الملل
دانشگاه
ارتباط اين مديريت با اتحاديه آساهيل در اين خصوص
اعلام نتيجه از سوي اين مديريت به شخص متقاضي

IAU

اتحاديه بين المللي دانشگاه ها

IAU

بسته به هر فراخوان و تصميم تيم
داوري ميزان حمايت متغير خواهد
بود

بسته به هر فراخوان شرايط قيد شده براي همكاري متفاوت
خواهد بود
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ارسال فراخوان از سوي اين اتحاديه به دفتر همكاريهاي علمي و
بينالمللي و پسازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت
اعلام علاقهمندي
ارسال درخواست به هماهنگكننده معرفيشده در آن فراخوان
توسط اساتيد دانشگاه بسته به اعلام نياز

