شرايط و ضوابط عمومي شركت در
فراخوان طرح هاي پژوهشي مشترك پژوهشگران ايران و ژاپن
 با توجﻪ بﻪ اينكﻪ بخش »ضرورت انجام طرح بﻪ ﺻورت بينالمللي« در سامانﻪ مديريت پژوهش ﺻندوق
حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ) ،(rtms.insf.orgيكي از مهمترين شاخصها در فرايند داوريست،
توﺻيﻪ ميشود اين قسمت با دقت كامل و ذكر جزئيات متقاعدكننده تكميل شود.
 آن دستﻪ از طرحهاي پيشنهادي كﻪ امكان اجراي آنها در ايران و بدون مشاركت همكار ژاپني وجود داشتﻪ
باشد ،در اولويت حمايت فراخوان قرار نخواهند ﮔرفت .ضرورت وجود همكار خارجي در طرح ،و نيز ارزش
افزوده اين همكاري براي كشور ،ميبايستي توجيﻪ شود.
 حداقل مدت زمان اجراي طرح پژوهشي در قالب اين فراخوان يك سال ،و حداكثر مدت زمان اجراي طرح
پژوهشي در قالب اين فراخوان دو سال ميباشد؛ پژوهشگران در پروپوزال خود زمان آغاز طرح پژوهشي را
ژانويﻪ سال  ٢٠٢٢ذكر نمايند.
 هزينﻪهاي مورد حمايت ﺻندوق در اين فراخوان عبارتند از:
o
o
o
o

هزينﻪ مواد اوليﻪ مصرفي،
هزينﻪ خدمات آزمايشگاهي،
هزينﻪ سﻔر )رفت و آمد افرادي از تيم ايران بﻪ ژاپن و هزينﻪ اقامت افرادي از تيم طرف خارجي در
ايران( ،و
هزينﻪ نيروي انساني )براي پژوهشگران غيرهيأت علمي(.

 هزينﻪ خريد تجهيزات مشمول ﭼتر حمايتي ﺻندوق نميشود.
 با توجﻪ بﻪ اهميت حمايت از پژوهشگران جوان )پژوهشگران پسادكترا ،دانشجويان دكترا ،دانشجويان
كارشناسي ارشد و فارغ التﺤصيﻼن كارشناسي ارشد( ،هزينﻪ نيروي انساني در اين فراخوان ﺻرفا بﻪ اين افراد
تعلق ميﮔيرد .بﻪ مجري و همكاران طرح پژوهشي كﻪ عضو هيأت علمي ميباشند ،هزينﻪ نيروي انساني
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تعلق نميﮔيرد و اين افراد ميتوانند بﻪ تناسب تخصص ،از پژوهشگران جوان )پژوهشگران پسادكترا،
دانشجويان دكترا ،دانشجويان كارشناسي ارشد و فارغ التﺤصيﻼن كارشناسي ارشد( استﻔاده نمايند.
 پروژههاي پژوهشي حمايتشده در اين فراخوان ،بﻪ ﺻورت مشترك در ايران و ژاپن انجام خواهند پذيرفت.
تقسيم كار بين دو تيم ميبايست در پروپوزال بﻪ طور مشخص قيد ﮔردد.
 همكاري پژوهشي با پژوهشگري از كشور ثالث منوط بﻪ توافق تيم ايراني و ژاپني است .تأمين هزينﻪهاي
سﻔر در قالب اين فراخوان از سوي ﺻندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ﺻرفا بﻪ سﻔرهاي دو تيم
ميان ايران و ژاپن تعلق ميﮔيرد.
 بررسي و اجراي موارد امنيتي احتمالي در خصوص مرسوﻻت پستي و نمونﻪهاي آزمايشگاهي در قالب اين
پروژه ،بر عهده خود پژوهشگران ميباشد.
 پروپوزال ميبايست در فرم مخصوﺻي كﻪ براي اين امر طراحي شده است تكميل شود و از آن الگو پيروي
كند .پروپوزالهايي كﻪ در قالبي غير از فرم مخصوص فراخوان تكميل ﮔردند ،وارد مرحلﻪ داوري نخواهند
شد.
 فرم تكميلشده پروپوزال ميبايست از طريق پروفايل مجري اﺻلي طرح در سامانﻪ مديريت پژوهش ﺻندوق
حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ) (rtms.insf.orgبارﮔذاري شود.
 در خصوص تعداد ﺻﻔﺤات پروپوزال مﺤدوديتي وجود ندارد.
 عﻼوه بر بارﮔذاري فرم پروپوزال ١٢ ،ﺻﻔﺤﻪ فرم ديجيتال نيز ميبايست بﻪ ﺻورت آنﻼين در سامانﻪ مديريت
پژوهش ﺻندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ) (rtms.insf.orgتكميل ﮔردد .لذا پيشنهاد ميﮔردد
اطﻼعاتي كﻪ در فرمهاي آنﻼين از متقاضيان خواستﻪ شده را از پيش مطالعﻪ نماييد.
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