
 

 با ایران و کشورهای جنوب آسیاسوئیس تحقیقاتی همکاری : فراخوان گرنت سرمایه اولیه

 کشورهایی در سساتؤم با موجود هایهمکاری تقویتو  ایجاد را به منظور (seed money) سرمایه اولیهگرنت  ،سوئیسکشور 

 .اختصاص داده استنداشته  تحقیقاتی همکاریتاکنون  که

 نوآوری و اتتحقیق آمورش،ورارت سگگوی  ار (Zurich University of Applied Sciences)دانشگگهاه وموک کاربردی روری  

 ایران، افغانسگگتان، در تحقیقاتی نهادهای با جانبه دو تحقیقاتی همکاری قراریبر ولؤمسگگ ونوان به( SERI) سگگوئیس کشگگور

 .شده است نعیین هند و نپال مالدیو، سریالنکا، ،پاکستان بوتان، بنهالدش،

 ار غیربه  جنوب آسگیا  کشگورهای  در آن همتایان و سگوئیس  وممی جامعه بین یتوجه قابل پژوهشگی  همکاری هیچ که ییار آنجا

 نپال و یومالد سریالنکا، ،پاکستان بوتان، بنهالدش، ایران، افغانسگتان،  در مشگارکت ایجاد  تحریک برای این گرنت ندارد، وجود هند

  .ده استشه یارا

 

 ونوان به) وضو کشورهای منطقه درحل برای یکی ار مشگکالت  یه راهبه دنبال ارا که تحقیقاتی موضگو   هر  موضوو  ماالاا:: 

،  انسگگانی وموک ،اجتماوی وموک در تحقیقاتی هایپروژه جممه ار ؛باشگگد (مذکور کشگگور هشگگت ار یک هر یا/ و سگگوئیس در مثال

 اسگگتقبال جنس دو هر و سگگنی هایگروه همه اره طرح یارا .دنگیرمورد حمایت قرار می کاربردی تحقیقات و بنیادین تحقیقات

 .شودمی

 

 (3191مرداد  9) 8132 ژوئیه 13 :درخواست ارسال مهلت

 

 کانتون یا فدرال هایدانشهاه ی اریکدر شاغل  محقق بایستمی (principle applicant) اصمی متقاضی شورای  مققاضیان:  

 اصمی قاضیمت ،یسوئیس محقق. دباش ومومی تحقیقاتی سساتؤم ی اریک یا تربیت معمم، و یا کاربردی وموک هایدانشهاه سوئیس،

 .باشدمی دریافت کننده این گرنت

 محقق. دباش باال در شده ذکر کشورهای ار یکی ار تحقیقاتیات موسس یا هادانشهاه ی اریک به وابسته محقق باید پژوهشگی  همکار

سسات وابسته به ورارت وموک و ؤها و مدانشهاه در شگاغل ت وممی أبایسگت هی کشگورهای جنوب آسگیا می  ار ایران و سگایر   اصگمی 

در رمینه مطالعاتی  (senior) تحقیقاتی تجربه سگگال چندین با و آمورش پزشگگکییا ورارت بهداشگگت، درمان  تحقیقات فناوری

 .مذکور باشد

 

 ار پس ٪81 و قرارداد امضای ار پس ٪21 مرحمه دو در که استسگوئیس   فرانک بیسگت هزار  حداکثرگرنت،  مبمغاعقبار گرنت: 

 هایهزینه. است نیار مورد دقیق بندیبودجه پروژه، هیارا هنهاک دراوطا خواهد شد.  مالی هایصورتارایه  و نهایی گزارش تصویب

 صورت به رودمی انتظار طرفین ار یک هر سهم .باشد پیشنهادی تحقیقاتی هایفعالیت با مرتبط ومنطقی  باید در نظر گرفته شده

 .شود تبیین غیرمستقیم صورت به یا و نقدی

تعالی بسمه  



 

 گیرند:طبق معیارهای ریر مورد بررسی و انتخاب قرار میهای دریافتی طرحارزیابی و انقخاب: 

 توسعه یک همکاری جدید یا یک همکاری قدیمی 

  وممی شایستهی(scientific merit) یا تأثیر پیامدهای قابل انتظار 

 هاهای طوالنی مدت و پیهیری فعالیتپتانسیل همکاری 

 بینی شدههای پیشپذیری فعالیتاصالت و امکان 

 تجربه و مکمل بودن انستیتوهای همکار و متقاضیان اصمی ار دو کشور 

 های نقدی و غیرنقدیمشارکت همه همکاران شامل مشارکت 

 

 جدول زمانی: 

 (3191اردیبهشت  39) 8132می  9 فراخوان: اعالم

 (3191 مرداد 9) 8132 ژوئیه 13 مهلت ارسال درخواست:

 (3191مهر  9) 8132پایان سپتامبر  گرنت:ارزیابی و تصمیم گیری جهت اعاای 

 گیری نهاییدو هفته بعد ار تصمیم اعالم نقایج:

 8132پایان سال  آخرین مهلت شرو  پروژه:

 ماه 38 حداکثر طول مد: اجرای پروژه:

 

. الرک به ذکر ت را در آدرس ریر قابل دسترس استفرک ارسال طرح و اطالوات بیشتر در خصوص این گرنارسال طرح:   فرم

 .شود ارسال  (leadinghouse@zhaw.ch) ایران و آسیا جنوب Leading House به باید هادرخواست است
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  به نشانی:  اصفهان دانشهاه در سوئیس میز با یدتوانمیبرای اطالوات بیشتر  تماس:

desk-swiss-http://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/iut  

و  )leadinghouse@sina.tums.ac.ir-irsw (های وممی ایران و سوئیس در دانشهاه وموک پزشکی تهرانیا دفتر همکاری و

  .بهیرید تماس  (leadinghouse@zhaw.ch) ایران و آسیا جنوب Leading Houseیا 

  

هتیمسالمت،میقدی مب میلمیی مدرمحقط مزژوهشهتیمبقنبتموسج مب مرستلتمخسدمدرمیرویتیمهمیتری (NIMAD) مؤسسه ممی موسسه موقیقیت ملیس مزشکی میرای م

انسن میسسستلمل یمیزمهمیممندرجمدرممتنمقتبلمیسسستهال هتمیتوب میلیتاونقکمبتمآدرسیزمعارقم قیطمومقیط ینتشسسترمیعاللت مقسنمنمسدومومهانسن موسحسسقشمبقشسستام

 مه ورمیستلمخصسصمزتسخگسر مویفن /میلیتاونقی مدرمیرن

mailto:leadinghouse@zhaw.ch
https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/forschung/leadinghouse/Seed-Money-Grants-2018.docx
http://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/iut-swiss-desk
mailto:irsw-leadinghouse@sina.tums.ac.ir
mailto:leadinghouse@zhaw.ch

