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 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در 

 صندوق مشترک علمی راه ابریشم فراخوان پنجمین

 (های مشترککارگاه)مختص 

 فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق به جداگانه و در بازه فراخوان به صورت بایستمی هاپروپوزال کلیه 

 فقط که هاییدرخواست. شوند ئهارا( چینی محقق توسط) آکادمی علوم چین و( ایرانی محقق توسط) کشور

 .گرفت نخواهند قرار ارزیابی مورد باشند شده ارائه جانب یک از

 پروپوزال علمی زمینه عنوان به را فراخوان در شده ذکر علمی هایزمینهی از یک تنها بایستمی پژوهشگران 

 .نمایند انتخاب خود

 از  تیپژوهش صندوق حما تیریسامانه مدان در را در قالب این فراخو تنها یک کارگاهتواند هر مجری می

 بارگذاری نماید. کشور (rtms.insf.org) پژوهشگران و فناوران

 شود برگزار ایران یا چین کشور در صرفا تواندمی کارگاه. 

 پروپوزال صندوق مشترک علمی راه ابریشم درچارچوب و گذشته سال در که پژوهشگرانی از دسته آن 

 .باشندنمی امسال فراخوان در مشترک کارگاه پروپوزال ارسال به مجاز رسیده تصویب به مشترکشان کارگاه

 باشد میالدی 2022 سال در باید کارگاه برگزاری زمان. 

  و آکادمی علوم چین، در طبق توافق انجام شده بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 )میهمان( اقامت تیم چینی در ایران غذا و پذیرند، هزینهسفرهایی که در قالب این پروژه پژوهشی انجام می

 )میزبان( در چین بر عهده تیم چینی )میهمان( اقامت تیم ایرانی غذا و ، و هزینه)میزبان( بر عهده تیم ایرانی

  پژوهشگران میهمان می باشد. هزینه پرواز بین المللی به کشور مقصد نیز بر عهده باشد.می

 بایست در فرم مخصوصی که برای این امر طراحی شده است تکمیل شود و از آن الگو پیروی می پروپوزال

بایست از طریق پروفایل مجری اصلی طرح در سامانه مدیریت پژوهش شده پروپوزال میفرم تکمیل کند.
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هایی که در پروپوزال بارگذاری شود. (.insf.orgrtms) صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 قالبی غیر از فرم مخصوص فراخوان تکمیل گردند، وارد مرحله داوری نخواهند شد.

 .در خصوص تعداد صفحات پروپوزال محدودیتی وجود ندارد 

  ،حمایت از بایست در سامانه مدیریت پژوهش صندوق نیز می های آنالینفرمعالوه بر بارگذاری فرم پروپوزال

تکمیل گردد. لذا پیشنهاد می گردد اطالعاتی که در ( rtms.insf.org)پژوهشگران و فناوران کشور 

 نمایید. های آنالین از متقاضیان خواسته شده را از پیش مطالعهفرم


