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  شركت درشرايط  ينواجدمشخصات 
  صندوق مشترك علمي راه ابريشم فراخوان هفتمين

  )مشترك هاي پژوهشي(مختص طرح
  

 
 توانند بر اساس ندارند، مي (در سِمت مجري اصلي) المللي درحال اجرا در صندوقمتقاضياني كه طرح بين

 ق طرح ارسال نمايند:صندو جاري الملليبين چند فراخوانشرايط زير به صورت همزمان در 

o نمايد، بايد از نظر المللي ارسال ميهاي بينهايي كه متقاضي به صورت همزمان به فراخوانپروپوزال
 موضوعي و محتوايي، كامال با يكديگر متفاوت باشند.

o متقاضي اصلي )PI( به صورت همزمان، در يك يا چند فراخوان  واحد تواند با يك همكار خارجيِ نمي
 بيش از يك پروپوزال ارسال نمايد.مختلف، 

و باقي  شدهداوري فرايند پيرو ضوابط صندوق، تنها يك طرح وارد در صورت عدم رعايت اين شرط، 
هاي آن متقاضي پيش از طي نمودن مرحله داوري، مسكوت اعالم گشته و از چرخة فراخوان طرح

 م مسكوتي با صندوق خواهد بود.ها جهت ورود به داوري و اعالخارج خواهد شد. حق انتخاب طرح

o اصلي متقاضي )PI( تواند در قالب يك فراخوان، بيش از يك پروپوزال ارسال نمايد.نمي 

 الملليِچنانچه دو يا چند پروپوزال همزمان توسط يك متقاضي اصلي در قالب يك فراخوان بين
و باقي  شدهداوري يند فراپيرو ضوابط صندوق، تنها يك طرح وارد واحد به صندوق ارسال گردد، 

هاي آن متقاضي پيش از طي نمودن مرحله داوري، مسكوت اعالم گشته و از چرخة فراخوان طرح
 ها جهت ورود به داوري و اعالم مسكوتي با صندوق خواهد بود.خارج خواهد شد. حق انتخاب طرح

o هر مجري اصليكه با توجه به آن )PI( در  مللي جاريالمجاز است تنها يك طرح مشترك بين
همزمان  الملليِهاي بينمتقاضي در فراخوانارسالي چنانچه بيش از يك طرح صندوق داشته باشد، 

طرح مصوب با صندوق خواهد ، حق انتخاب در مرحله داوري امتياز مثبت دريافت نمايدصندوق 
 بود.
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o  صلي(در سِمت مجري ادر صندوق  المللي درحال اجراطرح بينكه چنانچه متقاضياني - PI (،دارند 
ها پيش از طي نمودن ارسال نمايند، پيرو ضوابط صندوق، طرح آنطرح  در قالب اين فراخوان نيز

  اعالم گشته و از چرخة فراخوان خارج خواهد شد.  مسكوتمرحله داوري، 

 

 بوده ايران هايپژوهشگاه يا هادانشگاه از تمام وقت يكي فعالعلمي  هيأت عضو بايد ايراني اصلي مجري 
 چين علوم آكادمي زيرمجموعة هايدانشگاه يا هاپژوهشگاه از يكي در بايد نيز چيني اصلي محقق و

 به وابسته مؤسسات از شده، اعالم زماني بازه در چيني محقق يافتن مسئوليت. باشد داشته اشتغال
 .باشدمي پژوهشگر خود عهده بر ،چين علوم آكادمي

  از لينك زير استفاده نماييد: آكادمي زيرمجموعه مؤسسات و اهدانشگاه از آگاهي جهت

https://english.cas.cn/institutes/  

 توانند به عنوان همكار به پژوهشگران پسادكترا، دانشجويان دكترا، يا دانشجويان كارشناسي ارشد مي
 گردند.هاي پژوهشي اضافه تيم

 وظايف و تخصص شرح ان طرح محدوديت اوليه وجود ندارد. شايان ذكر است در خصوص تعداد همكار
مورد ارزيابي علمي قرار خواهد در پروژه  زمان همكاري ايشانمدت ذكر شده در پروپوزال و تمام افراد 

 گرفت.

 در سامانه صندوق  داخليشدة فراخوان، طرح پژوهشي جاري آن دسته از پژوهشگراني كه در مدت اعالم
توانند نسبت به ارسال پروپوزال در اين فراخوان اقدام ور دارند، ميحمايت از پژوهشگران و فناوران كش

شده را طبق روال بندي و تعهدات اعالمهاي جاري خود در صندوق، زمانكه در طرحنمايند، منوط به آن
 قراردادشده رعايت كرده باشند.

 جايي محل اشتغال، حكم هيأت علمي خود را ي اصلي طرح به داليلي مانند جابهدر صورتي كه متقاض
در زمان ارائه پروپوزال در اختيار نداشته باشد، تنها تا پيش از پايان مهلت فراخوان مهلت دارد نسبت به 

م ارائه جديدترين حكم هيأت علمي خود اقدام نمايد. در صورتي كه تا پايان اين مهلت، جديدترين حك
 هيأت علمي متقاضي اصلي طرح بارگذاري نشده باشد، طرح ايشان وارد فرايند داوري نخواهد شد.


