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 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در 

 INSF-NSFCنخستین فراخوان مشترک 

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

 هاییدرخواست. شوند ارائه( چینی محقق توسط) چین بنیاد ملی علوم طبیعی و( ایرانی محقق توسط) کشور

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

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

 .نمایند انتخاب خود

 داشته وجود ینیچ همکار مشارکت بدون و ایران در هاآن اجرای امکان که پیشنهادی هایطرح از دسته آن 

ضرورت وجود همکار خارجی در طرح، و نیز ارزش  .گرفت نخواهند قرار فراخوان حمایت اولویت در باشد،

 بایستی توجیه شود.افزوده این همکاری برای کشور، می

 مدیریت پژوهش صندوق  در سامانه« المللیضرورت انجام طرح به صورت بین»که بخش با توجه به این

ست، ها در فرایند داوریترین شاخص، یکی از مهم(rtms.insf.org) هشگران و فناوران کشورحمایت از پژو

 شود این قسمت با دقت کامل و ذکر جزئیات متقاعدکننده تکمیل شود.توصیه می

  طرحپژوهشی در قالب این فراخوان یک سال، و حداکثر مدت زمان اجرای  طرححداقل مدت زمان اجرای 

 را باشد؛ پژوهشگران در پروپوزال خود زمان آغاز طرح پژوهشیاین فراخوان سه سال میقالب پژوهشی در 

 ذکر نمایند.  2022ژانویه سال 

 های مورد حمایت صندوق در این فراخوان عبارتند از:هزینه 

o ،هزینه مواد اولیه مصرفی 

o ،هزینه خدمات آزمایشگاهی 

o و هزینه اقامت افرادی از تیم طرف خارجی در  هزینه سفر )رفت و آمد افرادی از تیم ایران به چین

 ایران(، و

o (هیأت علمیغیر پژوهشگران هزینه نیروی انسانی )برای. 
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 شود.نمی صندوق حمایتی چتر مشمول تجهیزات خرید هزینه 

  پژوهشگران پسادکترا، دانشجویان دکترا، دانشجویان  اهمیت حمایت از پژوهشگران جوانبا توجه به(

به این افراد  صرفااین فراخوان هزینه نیروی انسانی در  ،(و فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد

نیروی انسانی  باشند، هزینهعلمی میهیأت که عضو  پژوهشی اران طرحهمک مجری و بهد. گیرتعلق می

پسادکترا، از پژوهشگران جوان )پژوهشگران  ،توانند به تناسب تخصصو این افراد می گیردنمیتعلق 

 استفاده نمایند.دانشجویان دکترا، دانشجویان کارشناسی ارشد و فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد( 

 انجام خواهند پذیرفت. چین شده در این فراخوان، به صورت مشترک در ایران و حمایتپژوهشی های پروژه

  بایست در پروپوزال به طور مشخص قید گردد.تقسیم کار بین دو تیم می

 

 های . تأمین هزینهتیم ایرانی و چینی استبه توافق  منوط با پژوهشگری از کشور ثالث همکاری پژوهشی

سفر در قالب این فراخوان از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صرفا به سفرهای دو تیم 

 گیرد.ایران و چین تعلق می میان

 

 چین،  بنیاد ملی علوم طبیعیو ز پژوهشگران و فناوران کشور طبق توافق انجام شده بین صندوق حمایت ا

 اقامت تیم چینی در ایران غذا و پذیرند، هزینهسفرهایی که در قالب این پروژه پژوهشی انجام میدر 

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

باشد. نیز بر عهده پژوهشگران میهمان میالمللی به کشور مقصد هزینه پرواز بین باشد.می ()میزبان چینی

 های مربوطه در سامانه صندوق قید گردد. باستی در فرمها میاین هزینه تمامی برآورد

 در قالب این  های آزمایشگاهیو نمونه بررسی و اجرای موارد امنیتی احتمالی در خصوص مرسوالت پستی

 باشد.پروژه، بر عهده خود پژوهشگران می

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

هایی که در قالبی غیر از فرم مخصوص فراخوان تکمیل گردند، وارد مرحله داوری نخواهند پروپوزال کند.

 شد.

  فرم پروپوزال انگلیسی طرف بایست ، میرم پروپوزال انگلیسی مربوط به صندوقفپژوهشگران ایرانی، عالوه بر

 خود را نیز به صندوق ارائه نمایند.چینی 
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 بایست از طریق پروفایل مجری اصلی طرح در سامانه مدیریت پژوهش صندوق شده پروپوزال میفرم تکمیل

 ری شود.بارگذا (rtms.insf.org) حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 .در خصوص تعداد صفحات پروپوزال محدودیتی وجود ندارد 

  ،بایست به صورت آنالین در سامانه مدیریت نیز می دیجیتال صفحه فرم ۱2عالوه بر بارگذاری فرم پروپوزال

گردد تکمیل گردد. لذا پیشنهاد می (rtms.insf.org) پژوهش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 سته شده را از پیش مطالعه نمایید.های آنالین از متقاضیان خوای که در فرماطالعات


