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نهاد حامي

اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا

برنامه اراسموس پلاسERASMUS+

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

دستورالعمل ثبت درخواست

پروژههاي مشترك
اروپايي
EUROPION
RESEARCH
AREA

بسته به هر فراخوان و تصميم تيم
داوري ميزان حمايت متغير خواهد
بود

داشتن طرح پيشنهادي(پروپوزال) قابل قبول و مورد تاييد تيم
داوري)
توانايي در مشاركت گروهي براي پژوهش و در نهايت اجراي
طرح

مراجعه به سايت فراخوان
بارگذاري فرم درخواست مشاركت و پروپوزال پيشنهادي (و
احتمالا ساير مدارك)
اطلاع رساني از سوي برگزاركننده مبني بر پذيرش يا عدم
پذيرش طرح

برنامه تبادل اساتيد
جهت ندريس
Learning
mobility of
individuals

هزينه سفر و اقامت مدرس
بسته به كشور هدف و بازه زماني
ميزان اين حمايت متغير خواهد بود

پروژه ظرفيت سازي
در زمينه آموزش
عالي
Capacitybuilding
projects in the
field of higher
education

حمايت  500هزار تا يك ميليون
يورو براي دوره  3-2ساله به كل
پروژه تعلق ميگيرد.

فعاليت هاي ژان
مونه
Jean Monnet

حمايت 00هزار يورو براي دوره
 14-12ماهه به كل پروژه تعلق
ميگيرد.

حمايت اساتيد دانشگاهي ميتوانند در دورههاي  5روزه تا 2
ماهه بهمنظور ارائه درس در يكي از مراكز علمي ،آموزشي و

تحقيقاتي فعال در كشورهاي داراي برنامهو يا كشورهاي
شريك

هدف اين طرح ارتقا سطح آموزش عالي در مراكز علمي حاضر
در كشورهاي شريك با همكاري اتحاديه اروپا است.
تمامي موسسات آموزش عالي در كشورهاي شريك (از جمله
ايران) امكان حضور در اين برنامه را دارند.

هدف از اين طرح ،توسعه و حمايت از مطالعات اتحاديه اروپا در
زمينه آموزش و پژوهش است.
تمامي موسسات آموزش عالي در كشورهاي شريك (از جمله
ايران) امكان حضور در اين برنامه را دارند.

فراخوان اين برنامه از طريق مديريت همكاري هاي بين المللي
دانشگاه اعلان ميشود.
مدرس پس از اطلاع از مدارك مورد نياز اقدام به تكميل و ارسال
آنها به اين مديريت مينمايد
مديريت براي سامانه ERASMUS +اين تقاضا را ارسال مينمايد

آگاهي از فراخوان سالانه اين طرح از طريق اين لينك
ورود به سامانه ثبت درخواست و دريافت كد PIC
ثبت مشخصات موسسه متقاضي در همان سامانه
اطلاعات تكميلي

آگاهي از فراخوان سالانه اين طرح از طريق اين لينك
ورود به سامانه ثبت درخواست و دريافت كد PIC
ثبت مشخصات متقاضي در همان سامانه
اطلاعات تكميلي
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اتحاديه اروپا

برنامه چشم اندار 0202

علوم نوين
Excellent
Science
تكنولوژي هاي
نوظهور
Future and
Emerging
Technologies
)(FET

 2/090ميليون يورو

علوم نوين
برنامه ماري كوري
Marie
SkłodowskaCurie Actions
)(MSCA

 0/102ميليون يورو

علوم نوين
تحقيقات زيرساختي
Research
Infrastructures,
including eInfrastructures

 2/444ميليون يورو

اين طرح جهت حمايت از تعريف پروژههايي با موضوعيت
تكنولوژيهاي روز دنيا به خصوص انرژيهاي تجديدپذير
موجود است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

اين طرح جهت حمايت از ايجاد شبكههاي پژوهشي ،تبادل
دانشجويان و اساتيد در كشورهاي اروپايي و غيراروپايي شكل
گرفته است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف از اين برنامه توسعه و پيشرفت در زمينه تجهيزات و
زيرساختها به خصوص زيرساختهاي الكترونيكي در صنايع
مخابرات و فضايي ميياشد.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

اتحاديه اروپا

برنامه چشم انداز 0202

هدايت صنعتي
Industrial
Leadership
رهبري در فناوري-
هاي فعال و صنعتي
Leadership in
Enabling and
Industrial
Technologies

بودجه كلي معادل  13/557ميليون
يورو

حمايت از نوآوري در
شركتهاي كوچك
Innovation in
SMEs

بودجه كلي حمايت  3ميليون يورو

حمايت از برآورد
مالي پروژه و
دستيابي به منابع
مالي
Access to risk
finance

بودجه كلي معادل  2/442ميليون
يورو

هدف از اين برنامه تعريف و توسعه پروژه هاي پژوهشي در
حوزههاي گونان دانش مانند نانوتكنولوژي ،مواد پيشرفته،
بيوتكنولوژي ،هوا فضا ،فناوري اطلاعات و ايزار و تجهيزات به
روز است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده هر موضوع از طريق لينكهاي زير
(زمان ثبت درخواست ،شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده
است)


Nanotechnologies, Advanced Materials,
Advanced Manufacturing and Processing,
and Biotechnology
 Information and Communication
Technologies
 Space
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف اين برنامه حمايت مالي مستقيم و غيرمستقيم از شركت-
هاي نوپا كوچك و متوسط است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است)
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

هدف از اين برنامه مشاوره مالي براي شروع ايدههاي اوليه،
اعطاي وام مالي براي اجراي ايده هاي اوليه و
همچنين سرمايه گذاري در اين نوع فعاليت ها است.
صاحبان شركت هايي كه ايده يك طرح نو (در حوزه هاي
تعريف شده مثل انرژي ،محيط زيست ،غذا و  )...در
ذهن دارند و براي اجراي آن نياز به حمايت مالي
دارند ميتوانند از اين طرح استفاده كنند.

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه .H2020

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير
مطالعه فراخوان اعلام شده هر موضوع ازطريق لينكهاي زير
(زمان ثبت درخواست ،شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده
است)


اتحاديه اروپا

برنامه چشم انداز 020

رفع معضلات
اجتماعي امروزي
Societal
Challenges

علم با مردم ،براي
مردم
Science with
and for Society

بودجه كلي معادل  30ميليون يورو

هدف از اين برنامه حمايت پروژه هاي تعريف شده جهت رفع
معضلات جوامع بشري امروزي مانند غذا ،آب و انرژي است.
تمامي اساتيدي كه توانايي تعريف پروژه مرتبط به فرلخوان را
دارند و همچنين توانايي يافتن تيم همكار (عموما دو همكار)
جهت ثبت يك نهاد واحد براي ثبت نام در سامانه  H2020را
دارند.

بودجه كلي معادل  402ميليون
يورو

هدف اين برنامه عمدتا حمايت از برنامه هايي است كه در آن
به نقش و اهميت افراد جامعه در پيشبرد آن برنامه توجه مي
كند .براي مثال آموزش اخلاق مهندسي ،برابري جنسيتي در
شروع و پيشبرد علم و غيره

Health, Demographic Change and
Wellbeing
 Food Security, Sustainable Agriculture and
Forestry, Marine, Maritime and Inland
Water Research and the Bioeconomy
 Secure, Clean and Efficient Energy
 Smart, Green and Integrated Transport
 Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials
 Europe in a changing world - Inclusive,
innovative and reflective societies
 Secure societies – Protecting freedom and
security of Europe and its citizens
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
H2020مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه

مطالعه فراخوان اعلام شده از اين لينك (زمان ثبت درخواست،
شرايط ،ضوابط و ميزان حمايت ذكر شده است
بعد از فرارسيدن زمان باز شدن سامانه براي ثبت درخواست ،نام
نويسي و بارگزاري پروپوزال از طريق اين لينك
مشاهده تمام فراخوانهاي برنامه H2020

