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ها، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهتوانند با همکاری پژوهشی داخل کشور می -ها و مراکز علمیدر این برنامه، دانشگاه
ها، تبادل استادان ایرانی های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. به منظور اجرای این طرحهای معتبر خارج از کشور طرحآزمایشگاه

 شود. مقیم خارج از کشور یا دانشجو به صورت متقابل و برای مدت زمان مشخص بنا به تشخیص مرکز انجام می

 

  :های مرکز در این برنامه بصورت زیر خواهد بودحمایت

 دو طرف  پژوهشگرانبرای  (Economy Class) هزینة بلیط رفت و برگشت هواپیمابخشی از پرداخت  .1

 ایرانی در کشور طرف همکار پژوهشگردر صورت تأمین محل اقامت اقامت برای محقق مدعو  بخشی از هزینهأمین ت .2

مواد  ،اصلی( پژوهشگرانآزمایشگاهی، دستمزد کارشناسان )به جز مصرفی های تحقیق مانند لوازم تامین بخشی از هزینه .3

 مرکز شورای پژوهشیاولیه، منابع علمی، سفرهای مرتبط با تحقیق پس از تائید 

 

 :هاطرحهای مرکز در انتخاب اولویت 

د ها تولیو ارزش افزوده معینی را در این همکاری کمک کنند،به کشور  نو انتقال مستقیم دانش و فناوری به هایی که طرح .1
 د.ننمای

 پژوهشگران خارجی است. همکاریکردن آنها مستلزم عملیاتی و  ،که امکان اجرای آنها در کشور وجود نداشته باشدی یهاطرح .2

 .ای مرتبط با حل مشکالت کالن کشورهپروژه .3

 

  :تقاضا برای شرکت در برنامهمدارک مورد نیاز و نحوۀ ارسال 

 (ICRP) المللیبین پژوهشیهای همکاریفرم تقاضای شرکت در برنامة تکمیل  .1

 سوابق علمی متقاضی  .2

 طرح مجری ایرانی همکار با  خارجی مرکز یا دانشگاه ،سوابق علمی فرد .3

های و اعالم رسمی برای پذیرفتن بخشی از هزینه نامة ابراز تمایل طرف مورد نظر در خارج از ایران جهت همکاری در طرح .4

 طرح

 الملل دانشگاه یا مرکز پژوهشی طرف ایرانینامه تاییدیه رسمی معاونت پژوهشی یا مدیر کل امور بین .5

 

 زمان دریافت تقاضا و اعالم نتایج

اعالم نتایج نیز درآخر تیر ماه و آخر دی  بوده و 1335دریافت تقاضاهای ارسال شده به مرکز دوبار در سال در اول خرداد و اول  آذر 

 صورت خواهد گرفت 1335ماه 
 


