مشخصات واجدين شرايط شركت در
فراخوان طرح هاي پژوهشي مشترك پژوهشگران ايران و ژاپن
 متقاضياني كﻪ طرح بينالمللي درحال اجرا در ﺻندوق )در سِمت مجري اﺻلي( ندارند ،ميتوانند بر اساس
شرايط زير بﻪ ﺻورت همزمان در چند فراخوان بينالمللي جاري ﺻندوق طرح ارسال نمايند:
 oپروپوزالهايي كﻪ متقاضي بﻪ ﺻورت همزمان بﻪ فراخوانهاي بينالمللي ارسال مينمايد ،بايد از نظر
موضوعي و مﺤتوايي ،كامﻼ با يكديگر متﻔاوت باشند.
 oمتقاضي اﺻلي ) (PIنميتواند با يك همكار خارجيِ واحد بﻪ ﺻورت همزمان ،در يك يا چند فراخوان
مختلف ،بيش از يك پروپوزال ارسال نمايد.
در ﺻورت عدم رعايت اين شرط ،پيرو ضوابط ﺻندوق ،تنها يك طرح وارد فرايند داوري شده و باقي
طرحهاي آن متقاضي پيش از طي نمودن مرحلﻪ داوري ،مسكوت اعﻼم گشتﻪ و از چرخة فراخوان
خارج خواهد شد .حق انتخاب طرحها جهت ورود بﻪ داوري و اعﻼم مسكوتي با ﺻندوق خواهد بود.
 oمتقاضي اﺻلي ) (PIنميتواند در قالب يك فراخوان ،بيش از يك پروپوزال ارسال نمايد.
چنانچﻪ دو يا چند پروپوزال همزمان توسط يك متقاضي اﺻلي در قالب يك فراخوان بينالملليِ
واحد بﻪ ﺻندوق ارسال گردد ،پيرو ضوابط ﺻندوق ،تنها يك طرح وارد فرايند داوري شده و باقي
طرحهاي آن متقاضي پيش از طي نمودن مرحلﻪ داوري ،مسكوت اعﻼم گشتﻪ و از چرخة فراخوان
خارج خواهد شد .حق انتخاب طرحها جهت ورود بﻪ داوري و اعﻼم مسكوتي با ﺻندوق خواهد بود.
 oبا توجﻪ بﻪ آنكﻪ هر مجري اﺻلي ) (PIمجاز است تنها يك طرح مشترك بينالمللي جاري در
ﺻندوق داشتﻪ باشد ،چنانچﻪ بيش از يك طرح ارسالي متقاضي در فراخوانهاي بينالملليِ همزمان
ﺻندوق در مرحلﻪ داوري امتياز مثبت دريافت نمايد ،حق انتخاب طرح مصوب با ﺻندوق خواهد
بود.
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 oچنانچﻪ متقاضياني كﻪ طرح بينالمللي درحال اجرا در ﺻندوق )در سِمت مجري اﺻلي  (PI -دارند،
در قالب اين فراخوان نيز طرح ارسال نمايند ،پيرو ضوابط ﺻندوق ،طرح آنها پيش از طي نمودن
مرحلﻪ داوري ،مسكوت اعﻼم گشتﻪ و از چرخة فراخوان خارج خواهد شد.
 مجري اﺻلي ايراني بايد عﻀو هيأت علمي فعال تمام وقت يكي از دانشگاهها يا دانشگاهها يا موسسﻪهاي
پژوهشي ايران بوده و مﺤقق اﺻلي ژاپني نيز بايد عﻀو هيأت علمي فعال در يكي از دانشگاهها يا موسسﻪهاي
پژوهشي كشور ژاپن باشد .مسئوليت يافتن مﺤقق ژاپني در بازه زماني اعﻼم شده بر عهده خود پژوهشگر
ميباشد.
 پژوهشگران پسادكترا ،دانشجويان دكترا ،يا دانشجويان كارشناسي ارشد ميتوانند بﻪ عنوان همكار بﻪ
تيمهاي پژوهشي اضافﻪ گردند.
 در خصوص تعداد همكاران طرح مﺤدوديت اوليﻪ وجود ندارد .شايان ذكر است شرح وظايف و تخصص تمام
افراد ذكرشده در پروپوزال و مدت زمان همكاري ايشان در پروژه ،مورد ارزيابي علمي قرار خواهد گرفت.
 آن دستﻪ از پژوهشگراني كﻪ در مدت اعﻼمشدة فراخوان ،طرح پژوهشي جاري داخلي در سامانﻪ ﺻندوق
حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور دارند ،ميتوانند نسبت بﻪ ارسال پروپوزال در اين فراخوان اقدام
نمايند ،منوط بﻪ آنكﻪ در طرحهاي جاري خود در ﺻندوق ،زمانبندي و تعهدات اعﻼمشده را طبق روال
قراردادشده رعايت كرده باشند.
 در ﺻورتي كﻪ متقاضي اﺻلي طرح بﻪ دﻻيلي مانند جابﻪجايي مﺤل اشتغال ،حكم هيأت علمي خود را در
زمان ارائﻪ پروپوزال در اختيار نداشتﻪ باشد ،تنها تا پيش از پايان مهلت فراخوان مهلت دارد نسبت بﻪ ارائﻪ
جديدترين حكم هيأت علمي خود اقدام نمايد .در ﺻورتي كﻪ تا پايان اين مهلت ،جديدترين حكم هيأت
علمي متقاضي اﺻلي طرح بارگذاري نشده باشد ،طرح ايشان وارد فرايند داوري نخواهد شد.
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