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 شرکت در شرایط  ینواجدمشخصات 

 INSF-NSFCفراخوان مشترک نخستین 

 
 بر اساس  توانندمی د،نندار (مت مجری اصلیدر سِ) در صندوق درحال اجرا المللیمتقاضیانی که طرح بین

 :دنطرح ارسال نمایصندوق  جاری المللیبین فراخوان چندبه صورت همزمان در  شرایط زیر

o نماید، باید از نظر المللی ارسال میهای بینه فراخوانهایی که متقاضی به صورت همزمان بپروپوزال

 .موضوعی و محتوایی، کامال با یکدیگر متفاوت باشند

o اصلی متقاضی (PI) در یک یا چند فراخوان  ،به صورت همزمان واحد تواند با یک همکار خارجیِ نمی

 بیش از یک پروپوزال ارسال نماید. ،مختلف

و باقی  دهشداوری  رایندفوارد تنها یک طرح  ،پیرو ضوابط صندوق ،صورت عدم رعایت این شرطدر 

فراخوان  ۀاعالم گشته و از چرخ سکوتم ،پیش از طی نمودن مرحله داوری ن متقاضیآی هاطرح

 ق خواهد بود.ها جهت ورود به داوری و اعالم مسکوتی با صندوانتخاب طرححق  .واهد شدخخارج 

o اصلی متقاضی (PI) بیش از یک پروپوزال ارسال نماید. ،ر قالب یک فراخواندتواند نمی 

 المللیِپروپوزال همزمان توسط یک متقاضی اصلی در قالب یک فراخوان بین یا چند دو چنانچه

و باقی  دهشداوری فرایند وارد تنها یک طرح  ،پیرو ضوابط صندوق ،واحد به صندوق ارسال گردد

فراخوان  ۀاعالم گشته و از چرخ سکوتم ،پیش از طی نمودن مرحله داوری ن متقاضیآی هاطرح

 ق خواهد بود.ها جهت ورود به داوری و اعالم مسکوتی با صندوانتخاب طرححق  .واهد شدخخارج 

o مجری اصلی هرکه با توجه به آن (PI) در  جاریالمللی یک طرح مشترک بین تنها مجاز است

همزمان  المللیِهای بینمتقاضی در فراخوانارسالی بیش از یک طرح  چنانچه، صندوق داشته باشد

طرح مصوب با صندوق خواهد حق انتخاب ، در مرحله داوری امتیاز مثبت دریافت نمایدصندوق 

 بود.

o  در صندوق  درحال اجرا المللیطرح بینکه متقاضیانی چنانچه(ِمت مجری اصلیدر س - PI) دارند، 

ها پیش از طی نمودن نآ طرح ،پیرو ضوابط صندوق ،یندارسال نماطرح  در قالب این فراخوان نیز

  .واهد شدخفراخوان خارج  ۀاعالم گشته و از چرخ سکوتم ،مرحله داوری
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 های یا موسسه اهدانشگاه یا هادانشگاه از تمام وقت یکی فعالعلمی  هیأت عضو باید ایرانی اصلی مجری

یا  هادانشگاه از یکی در فعالعلمی  هیأت عضو باید نیز چینی اصلی محقق و بوده ایرانپژوهشی 

 خود عهده برشده  اعالم زمانی بازه در چینی محقق یافتن مسئولیت. باشد چین های پژوهشی کشورموسسه

 .باشدمی پژوهشگر

 توانند به عنوان همکار به پژوهشگران پسادکترا، دانشجویان دکترا، یا دانشجویان کارشناسی ارشد می

 های پژوهشی اضافه گردند.تیم

 وظایف و تخصص تمام شرح ان طرح محدودیت اولیه وجود ندارد. شایان ذکر است در خصوص تعداد همکار

 مورد ارزیابی علمی قرار خواهد گرفت. ،در پروژه زمان همکاری ایشانمدت شده در پروپوزال و ذکرافراد 

 در سامانه صندوق  داخلیشدۀ فراخوان، طرح پژوهشی جاری آن دسته از پژوهشگرانی که در مدت اعالم

توانند نسبت به ارسال پروپوزال در این فراخوان اقدام ور دارند، میحمایت از پژوهشگران و فناوران کش

شده را طبق روال بندی و تعهدات اعالمهای جاری خود در صندوق، زمانرحکه در طنمایند، منوط به آن

 قراردادشده رعایت کرده باشند.

 جایی محل اشتغال، حکم هیأت علمی خود را در در صورتی که متقاضی اصلی طرح به دالیلی مانند جابه

راخوان مهلت دارد نسبت به ارائه زمان ارائه پروپوزال در اختیار نداشته باشد، تنها تا پیش از پایان مهلت ف

جدیدترین حکم هیأت علمی خود اقدام نماید. در صورتی که تا پایان این مهلت، جدیدترین حکم هیأت 

 علمی متقاضی اصلی طرح بارگذاری نشده باشد، طرح ایشان وارد فرایند داوری نخواهد شد.


