
 پیترو دالوالهفراخوان شرکت در برنامه پژوهشی 

 

 برنامه پیترو دال واله
 

آموزش،  المللی ایران و وزارتی علمی بینها( توسط مرکز مطالعات و همکاری۵۹-۵۹پیترو دال واله )  (Mobility)برنامه جابجایی

 .ساله اجرا می شود ۲ها و تحقیقات ایتالیا با فراخوان دانشگاه

 نوع حمایت

 

های علمی پیشنهادی، برای تسریع در روند پژوهش مبلغ مشخصی از طرف مرکز مطالعات و همکاریهای در صورت پذیرش پروژه

ها المللی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پژوهشگران ایرانی و از طرف دولت ایتالیا وزارت آموزش، دانشگاهبین

شود. در مقابل پژوهشگران ملزم هستند که گزارشی ساالنه از پیشرفت پروژه می و تحقیقات ایتالیا برای پژوهشگران ایتالیایی پرداخت

های انجام شده در خصوص چاپ مقاالت در مجالت معتبر و برگزاری حداقل یک نشست علمی، در صورت امکان با حضور و فعالیت
راه با آموزش در سطح دکتری یا پسادکتری هایی که همطرف ایتالیایی و نماینده علمی مرکز در ایران صورت پذیرد. مدت پروژه

الیا ها و تحقیقات ایتمقاالت چاپ شده باید از وزارت آموزش، دانشگاه "سپاسگزاری"باشد، نباید بیش از دو سال باشد. در قسمت می

های علمی و ریبه عنوان حامی پژوهش قدر دانی گردد. اعتبارات و بودجه تامین شده از طرف مراکز فوق)مرکز مطالعات و همکا
های جاری تردد و اسکان خواهد شد. تامین ها و تحقیقات ایتالیا( صرفاً مربوط به هزینهالمللی ایران و وزارت آموزش، دانشگاهبین

 .اعتبارات و بودجه مربوطه به تحقیقات طرح مشترک به عهده موسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود

 

 های پژوهشیاولویت
 

های علوم انسانی و علوم اجتماعی، موزه، های ایرانی و ایتالیایی در زمینههای مشتر ک پژوهشی گروهدال واله شامل پروژهبرنامه پیترو 

پژوهشی  هایگرفتن اولویتهنر و میراث فرهنگی، علوم طبیعی، زندگی و علوم پزشکی، مهندسی و فناوری اطالعات است که با در نظر
ل را هایی که شرایط ذیالمللی قرار گرفته است. طرحهای علمی بینایتالیا و مرکز مطالعات و همکاریهای علمی مورد تصویب کمیته

 :گیرنددارا باشند در اولویت قرار می

 هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و ایتالیایی شوند؛طرح 

 اقتصادی کنند؛ -اجتماعیویژه توسعه هایی که کمک به توسعه، بهطرح 

 های مرکز قرار گیرندهایی که در چارچوب اولویتطرح. 

 هاشرایط شرکت در برنامه و انتخاب و ارزیابی پروژه

 سال از اخذ مدرک دکتری آنها نگذشته باشد؛ 11دانشجویان دکتری و پژوهشگرانی که بیش از   .1

 ها بر اساس اصول رقابتی پذیرفته خواهند شد؛پروژه  .۲

های ایران و سپس از طریق ارزیابی مشترک پذیرفته فرایند انتخاب ابتدا توسط یکی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه .3

 شوند؛می

 ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه؛ .4

 ارزش علمی پروژه؛ .۹



 پیترو دالوالهفراخوان شرکت در برنامه پژوهشی 

 های متقاضی؛های همکاری ساختاری قبلی بین گروهوجود فعالیت .6

 بطور روشن قابل شناسایی باشد؛ اهداف مورد انتظار پروژه باید .۹

 .های مالی پروژه سازگاری وجود داشته باشدبین اهداف و فعالیت .8

 مدارک مورد نیاز

 کمیل فرم شرکت در برنامه پژوهشی پیترو دال واله از طریق وب سایت مرکز؛ت .1

 معرفی پژوهشگر از سوی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛ .۲

مسئوالن ایتالیایی و ایرانی طرح به عنوان مجری طرح و  CV  پست الکترونیکی وارائه نام و نشانی کامل، نشانی   .3

 همکاران همراه؛

 .ای از طرف همکار ایتالیایی مبنی بر موافقت در شرکت در طرحارائه نامه  .4

 

مکار در هها پیش از تصویب طرح به عنوان توانند از برنامه پیترو دال واله استفاده کنند که اسامی آنتنها کسانی می

 .فرم ثبت نام ذکر شده باشند

 

 

بهتر است از ارسال همزمان تقاضا توسط طرف ایتالیایی خود به وزارت آموزش، دانشگاه ها و تحقیقات مسئولین ایرانی طرح  :تذکر

ایتالیا اطمینان حاصل کنند. در صورتی که یکی از طرفین در موعد مقرر تقاضایشان را به همراه کلیه مدارک درخواستی به موسسه 

 .گرفت نخواهد قرار بررسی مورد پرونده  ارسال نکنند


