
 

 

 

 

 1395فراخوان 
 شاپور  برنامه پژوهشی جندی

 
المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت  های علمی بین شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری برنامه پژوهشی جندی

آغاز شده است و  1383این برنامه از سال   شود. )زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران( با فراخوان ساالنه اجرا می  SCAC -فرانسه

 .های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری

 

های  سفر محققان ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری در صورت پذیرش پروژه پیشنهادی، برای تسهیل و کمك به

، و برای سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسۀ کامپوس فرانس )نماینده فرانسه( مبلغ مشخصی (CISSC) المللی علمی بین

شده در خصوص چاپ مقاالت و های انجام  شود. در مقابل ضروری است ساالنه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت پرداخت می

بایستی از مرکز مطالعات و بخش  مقاالت چاپ شده می "سپاسگزاری"انتشار نتایج پژوهش در اختیار مرکز قرار گیرد. در قسمت 

فرهنگی سفارت فرانسه قدردانی گردد. قابل ذکر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترك به عهده خود 

 .سال است 2ت و نهادهای مرتبط خواهد بود. مدت در نظر گرفته شده برای انجام پروژه مؤسسا

 

های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه ها، به ویژه علوم انسانی و  های مشترك پژوهشی گروه شامل پروژه "شاپور جندی"برنامه 

حیط زیست و زیست شناسی است که مورد تصویب موسسه اجتماعی )حقوق، اقتصاد و مدیریت(، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم م

 :های زیر در اولویت قراردارند پژوهشی متبوع قرار گرفته است. مدت برنامه برای هر پروژه نباید بیش از دو سال باشد. پروژه

     هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛ پروژه 

     چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛هایی که موجب همکاری  پروژه 

     اقتصادی شوند -هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی  پروژه. 

 

 شرایط شرکت در برنامه

 تصویب طرح توسط یکی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه های ایران؛    .1

 هایی که چند موسسه یا دانشگاه در آن مشارکت دارند؛ انتخاب یك نماینده بعنوان مسئول پروژه برای پروژه    .2

 ارائه تنها یك طرح توسط هر مسئول پروژه.    .3



 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز

رکز شاپور از طریق وب سایت مرکز )نسخه چاپ شده این فرم جداگانه به م تکمیل فرم شرکت در برنامه پژوهشی جندی  .1

 ارسال شود(؛

 معرفی محقق از سوی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛  .2

سوابق علمی مسئوالن فرانسوی و ایرانی پروژه، نشانی پست الکترونیکی آنها و دانشجویانی که   ارائه نام و نشانی کامل و  .3

توانند از برنامه  سانی میشاپور درخواست شده است، الزم به ذکر است تنها ک تأمین اعتبار سفر آنها از برنامه جندی

 .شاپور استفاده کنند که اسامی آنها قبل از تصویب پروژه به عنوان همکار طرح اعالم شده باشد جندی

 ای از طرف همکار فرانسوی مبنی بر موافقت در شرکت در پروژه ؛ ارائه نامه  .4

 مدارك تصویب طرح در موسسه پژوهشی متبوع؛  .5

 یك صفحه(؛خالصه تایپ شده پروژه )حداقل   .6

 طرح توصیفی دقیق پروژه  .7
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   http://www.cissc.irنشانیالمللی به  های علمی بین و همکاریتوانید به وبگاه مرکز مطالعات  برای کسب اطالعات بیشتر می

 .تماس بگیرید 88919894-5راجعه کنید و یا با شماره تلفن: م


