
المللیهای بینحمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش  

 

 مقدمه 

ها و موسسات آموزشی و ها بین دانشگاهبرای گسترش همكاری "المللیهای علمی بینمركز مطالعات و همكاری"ی هادر راستای مأموریت

كشور به منظور گسترش حمایت هدفمند از نوآوران علمی و  فصل دوم برنامة پنج سالة پنجم 81پژوهشی داخلی و خارجی و نیز در اجرای مادة 

های حمایتی خود جهت ، این مركز در نظر دارد به عنوان بخشی از برنامهفراهم آوردن زمینة مشاركت آنان در مجامع علمی و پژوهشی جهان
تی مالی برای شركت دانشجویان واجد شرایط گسترش ارتباط علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دكتری با مجامع علمی جهان، تسهیالت حمای

 .لمللی فراهم آورداهای بیندر همایش

 رویكرد و دیدگاه

از ایران به عنوان كشوری با هویت اسالمی و انقالبی و با تعامل مؤثر در  "سند چشم انداز  "رویكرد مركز در این برنامه مبتنی است بر افق مدنظر

های كه در فصل اول آن بیان شده است. طبعاً یكی از اهداف پژوهش "و ارزش های بنیادین نقشة جامع علمی كشورمبانی "الملل، و نیز روابط بین

، هایی بسیار ارزشمند است. با این حالگرفته در سایة چنین پژوهشگیری مباحث علمی شكلعلمی پیشرفت نظری دانش بشری است و شكل

دار است كه از یک سو برخاسته از متن واقعی زندگی از جمله در زمینة فرهنگ، سالمت، معنی های نظری علم در صورتیپرداختن به جنبه
ر های فوق. بنابراین، دفناوری، صنعت، و غیره باشد و از سوی دیگر پاسخگو و كمكی برای درک و از میان برداشتن مشكالت و معضالت عرصه

ها، مراكز، یا ها، سازمانهای جاری یكی از وزارتخانهدهد كه معطوف به حوزة فعالیت و چالشمیاین برنامه مركز ارائه مقاالتی را در اولویت قرار 

نظر قرار دهند نه این كه صرفاً محدود به ارائة سخنرانی های اجرایی فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره كشور باشد و اقتضائات موجود را مدبخش

 .ای به صورت رایج باشندیا مقاله
 

 های مورد حمایتزمینه

ة گستراولویت عمدة مركز در این برنامة حمایتی مد نظر قرار دادن رویكرد فوق و همكاری با یكی از مراكز اجرایی است. از این رو، این برنامه 
لمی كشور در سه هایی است كه در فصل سوم نقشة جامع عگیرد كه شامل اولویتهای پژوهشی را در بر میهای علمی و زمینهوسیعی از رشته

امة توانند متقاضی استفاده از این برنها میهای مربوط به تمامی آن اولویتاند. بنابراین، دانشجویان فعال در رشتهسطح الف، ب، و ج تعیین شده

 .حمایتی باشند

 شرایط و چگونگی حمایت

 .متقاضی در حال تحصیل در مقطع دكتری باشد .8

 .المللی پذیرفته شده باشدسخنرانی در همایشی بین مقالة متقاضی برای ارائه در قالب .2

 

 ماید ننام در همایش، و یا هزینة هر دو مورد را تأمین میدر صورت پذیرش تقاضا، مركز هزینة بلیط رفت وبرگشت یا هزینة ثبت
 (.باشدهای اقامت جزء موارد حمایتی مركز نمی)هزینه

 

 مدارك مورد نیاز

دربارة قرار داشتن پژوهش انجام شده و مقالة حاصل از آن در راستای درک یا حل مسائل یكی از  توضیح اجمالی در یک صفحه .8
های اجرایی، فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره ) این توضیح باید به تأیید مركز همكار رسیده ها، مراكز، و بخشها، سازمانوزارتخانه

 (باشد
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