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 ( MSRTایران ) وزارت علوم، تحیقات و فناورياولین فراخوان مشترک 

  (BMBF) با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان

 فراخوان مشترک:این  کلی هدف

 آنها کاربرد و جامع تحقیقاتی هاي طرح تدوین پژوهش، کنسرسیوم توسعه محققان، تبادل -

 آلمانی و ایرانی شرکاي بین دوجانبه در زمینه همکاري هماهنگی -

 میدانی هاي طرح یا و ها کارگاه ها، کنفرانس مانند مشترک رویدادهاي اجراي و تدارک هدایت -

 آلمان و ایرانی شرکاي میان هاي قبلی همکاري توسعه یا جدید ایجاد همکاري هاي -

که قابل ) تحقیقاتی مهم هاي پروژه براي همکاري توسعه ( جهتInitiation fundکاربردي ) هاي برنامه سازي آماده -

 Horizon(، افق اروپا )H2020ارائه و دریافت حمایت مالی از برنامه هاي حمایت مالی مختلف همانند اتحادیه اروپا )

Europe( سازمان هاي حامی پژوهش کشور آلمان ،)DFGان ها و برنامه هاي مختلف باشد.و( و یا فراخ 

 سال 2: پروژه زمان مدت -

 طبق توافقات انجام شده، متن پروپوزال به زبان انگلیسی ارسال شود.  -

 

 تاریخ شروع فراخوان:

 (2018دسامبر  19) 1397آذر  28 -

 

 مهلت شرکت در فراخوان:

 (2019آوریل  15) 1398فروردین  26 -

 سازي:پیاده و مالی مینأت

 مبلغدر قالب  علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه آزادتحت نظر وزارت ایرانی  انبراي محقق نفراخوا این اختصاصی بودجه

 موارد زیر هزینه شود: جهتتواند  می یابد. این بودجهبرتر اختصاص میپژوهشی پروژه  20به  میلیون ریالسیصد 

 . (پروژه هر در اکونومی کالس بلیط 2 حداکثر) سفر به آلمان -

در راستاي توسعه پروژه  (پذیرایی انتقال و هتل، جمله از)محقق آلمانی در ایران  مرتبط با اقامت هاي هزینه تمام -

 درصورت) شب 15 حداکثر و( بار دو بازدید صورت در) اقامت هر در شب 10 حداکثر :ه شدهئارامشترک پژوهشی 

 می شود.یا انجام ، که با همکاري دانشگاه ایرانی مربوطه پرداخت (بار یک براي بازدید
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 هاي مرتبط با اقامت محقق ایرانی در آلمان توسط طرف آلمانی پرداخت می گردد. هزینه -

 .توسعه پروژه مشترک پژوهشیمشورتی در راستاي  -برگزاري کارگاه و جلسات آموزشی -

آماده نمودن تحقیقاتی از جمله کتاب و مقاله( و  )منابعمشترک پژوهشی  پروژه شروع براي نیاز مورد تحقیقاتانجام  -

 المللی. هاي تحقیقاتی بین فراخوانهت شرکت در آن ج

 :مالحظات

 شود. نمی داده پوشش (per diem/daily allowance)روزانه مأموریت  هاي هزینه -

 . شود نمی حمایت( حقوق) هاي پرسنلیهزینه -

 .شود نمی حمایت موارد مشابه و  رایانه ارتباطی، وسایل هزینه تجهیزات دفتري، -

 لحاظ شود BMBFبایست در بودجه درخواستی از  هزینه سفر محقق آلمانی به ایران و اسکان محقق ایرانی در آلمان می -

 .مراجعه شود( BMBF (www.bundesanzeiger.de )فراخوان )به 

 

 بودن: شرایط واجدمعیارهاي 

از محقق می باید عضو هیات علمی  -مشترک پژوهشی همکاري حداقل یک محقق ایرانی و یک محقق آلمانی در پروژه -

دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا 

 دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.

و یا پارک هاي علم و  تحقیقاتی مراکز، ها دانشگاه علمی هیأت بایست عضو از ایران می متقاضی (PI)محقق اصلی  -

 باشد.رت علوم، تحقیقات و فناوري و یا دانشگاه آزاد وزا به وابستهفناوري 

 باشد BMBFدر فراخوان  اعالم شدهشرایط  بایست واجد میاز آلمان متقاضی  (PI)محقق اصلی  -

 15) 1398 فروردین 26} تهیه و در مهلت مقرر دستورالعمل این فراخوانمشترک پژوهشی مطابق  پروپوزال پروژه -

 ارسال شود. {(2019 آوریل

 باشد:ان وذکر شده در فراخهاي موضوعات و اولویتمنطبق با مشترک پژوهشی  پروژه موضوع -

o Biodiversity 

o Bioeconomy (including Food Security) 

o Environment (including Water and Climate Change) 

o Health 

در اولویت انتخاب داورین این فراخوان الزم به ذکر است پروژه هایی که حوزه فنی حرفه اي را نیز در بر می گیرند،  -

 .خواهند بود

http://www.bundesanzeiger.de/
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 :ارزیابی معیارهاي

 او همکاران و متقاضی علمی صالحیت -

 پروژه نوآوري و کیفیت -

 (باشد این فراخوان دارا می زمینه در زیادي اهمیت از)بین محققان ایرانی و آلمانی  جدید همکاري توسعه -

 پیشنهادي همکاري کیفیت -

 جوان محققان مشارکت -

 انتظار مورد نتایج از استفاده قابلیت -

 نیاز مورد بودجه ضرورت و تناسب -

 نحوه شرکت در فراخوان:

علوم، تحقیقات و فناوري و سایت فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )مرکز انگلیسی وزارت  سایتوبمراجعه به  -

تکمیل  و ارسال پروپوزالپروپوزال نمونه  دانلودو  cisc.msrt.ir/fa و msrt.ir/en همکاري هاي علمی بین المللی( 

براي مرکز همکاري  98فروردین  26مطابق با  2019آوریل  15تا تاریخ  MSRT-BMBFجهت فراخوان مشترک  شده،

 .a_kouhian@msrt.irهاي علمی بین المللی به ایمیل 

پروپوزال  می بایستمتقاضیان ایرانی جهت نگارش پروپوزال است ومخصوص الزم به ذکر است این فراخوان فاقد فرم  -

طور  BMBFبه  متقاضیان آلمانی نیزو  آدرس ایمیل درج شدهبراي ، به زبان انگلیسی دستورالعمل این فراخوانطبق  را

 .نمایندجداگانه ارسال 

mailto:a_kouhian@msrt.ir

