پیرو فراخوان همکاریهای علمی و پژوهشی ایران و سوییس ،پس از مراجعه به سایت اعالمی در نامه دانشگاه
صنعتی اصفهان به این آدرسhttps://iscoweb.iut.ac.ir/fa/node/1283 :

موارد به شرح زیر میباشد:

 -1عنوان فراخوان همکاریهای پژوهشی مشترک سوئیس با ایران:
Research Partnership Grants 2022

 -2ارائه دهنده حمایت :دانشگاه  ZHAWکه در کشور سوئیس هماهنگ کننده توسعهی همکاریهای
مشترک پژوهشی با کشورهای جنوب آسیا و ایران است.

 -3موضوع فراخوان :پژوهشگران سوییسی و ایرانی با تعریف پروژههای پژوهشی مشترک میتوانند تا سقف
 35هزار فرانک سوئیس از دانشگاه  ZHAWگرنت پژوهشی درخواست نمایند.
 این فراخوان شامل تمامی فعالیتهای مشترک در تمامی رشتههای تحصیلی و حوزههای تحقیقاتیمیشود.

 -4واجدین شرایط:
فقط درخواستهایی بررسی خواهند شد که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
 -1-4ثبت درخواست باید توسط طرف سوئیسی در سایت دانشگاه  ZHAWانجام شود.
 -2-4متقاضی (طرف سوییسی) باید اقامت دائم کشور سوئیس و قرارداد همکاری با یکی از دانشگاههای
فدرال ،کانتونال ،دانشگاههای علمی کاربردی ،تربیت معلم یا موسسات تحقیقاتی دولتی سوئیس داشته باشند.
 -3-4قرارداد همکاری متقاضی (طرف سوییسی) با دانشگاه سوئیسی باید دائم باشد یا حداقل تا انتهای زمان
اتمام پروژه ادامه داشته باشد.

 -4-4حمایتها شامل :
 تعریف پروژهی مشترک، تعریف برنامهی تدریس مشترک ()joint teaching توسعهی برنامهی درسی مشترک ()joint curriculum developmentمیان طرف سوئیسی و یک نهاد دانشگاهی در ایران خواهد بود.
 -5-4طرف ایرانی ،باید دارای سمت هیئت علمی یا محقق (دانشجوی دورهی دکترا) آن دانشگاه ایرانی باشد.
 در خصوص محققان (دانشجویان دوره دکترا) نباید بیشتر از شش سال از اخذ مدرک کارشناسیارشد آنها گذشته باشد.
 -6-4طرف سوییسی باید درخواست خود را صرفا از طریق نشانی ایمیل دانشگاهی خود (با فرمت
 )firtstname.lastname@exampleswissuniversity.chثبت نمایند( .درخواستهایی که از ایمیلهای غیر
دانشگاهی ارسال شود ،بررسی نخواهند شد)

 -5تاریخهای مهم:
 زمان ثبت فراخوان 10 :آبان ( 1401اول نوامبر )2022 مهلت ارسال درخواستها 25 :دی  15( 1401ژانویه )2023 بررسی درخواستها و تصمیمگیری در مورد پروژههای منتخب 11 :فروردین ( 1402پایان مارس)2023
 اطالعرسانی به متقاضیان 10 :اردیبهشت ( 1402پایان اپریل )2023 تاریخ شروع پروژهها :سال 2023 -مدت زمان اجرای پروژه :تا یک سال

 -6اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام:
 -1-6فایل راهنمای فراخوان را از
https://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/research_partnership_grant_2022.pdf

و پیوست این راهنما در خصوص نحوهی هزینهکرد بودجه برای سفرهای محققان به سوییس از
https://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/annex_3_rpg_visits_of_foreign_partners.pdf

دریافت و مطالعه گردد.
 -2-6جدول بودجه بندی از
https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/international/Budget_RPG_222_final.xlsx

دریافت و بررسی گردد .این جدول باید به صورت مشترک توسط طرف سوئیسی و ایرانی تکمیل گردد.
 در این دوره از فراخوان مشارکت مالی محقق و دانشگاه طرف ایرانی به صورت اختصاص بودجهنقدی الزامی نیست اما در صورت وجود چنین حمایتی شانس پذیرش پروبوزال افزایش خواهد
یافت .مشارکت غیر نقدی در اجرای پروژه در قالب اختصاص ساعت کار ،خدمات آزمایشگاهی و
بازدیدهای میدانی الزامی است.
 -3-6در تاریخ  16نوامبر  25( 2022آبان  )1401ساعت  13به وقت سوئیس ،وبیناری در خصوص نحوهی
ارائهی پروپوزال برای این گرنت از طرف  ZHAWبرگزار خواهد شد که عالقهمندان میتوانند از طریق
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAA
AAAAAAMAAOUV90BUM04xMDBRVVhOVVY3RkRIVkgxM1JIQ0FDQi4u

برای شرکت در این وبینار ثبتنام نمایند.
 -4-6فرم ثبتنام آنالین برای طرف سوئیسی در
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA
AAAAAAAMAAOUV90BUODBFSVk1WVRVQlhTR1NNVVFDME9QWUkzNy4u

قرار دارد.
نکته :طرف سوئیسی باید فرم را تکمیل نماید.

 -7در صورت نیاز به اطالعات بیشتر لطفا سواالت صرفا از طریق ایمیل  tajvari@of.iut.ac.irمطرح گردد.

