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 3   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

  عرفیمو  مقدمه 1
كميلي آموزشي و تحصيلات ت ازلحاظعلاوه بر موقعيت اقتصادي و اجتماعي مطلوب  است كهفرانسه يكي از كشورهاي اروپاي غربي 

ر توريستي و فرهنگي اين كشور يكي از دلايل مقبوليت اين كشو هايجاذبهنيز در رتبه بالايي در سطح جهاني قرار دارد. علاوه بر اين 

 .مختلف است هايزمينهبراي همكاري در 

 ژيک،بل كشورهاي با كشور اين .است اروپا قاره بزرگ كشور دومين اوكراين از بعد و غربي اياروپ كشور ترينبزرگ فرانسه

 ؤسسم اعضاي از يكيهمچنين اين كشور . دارد مشترک زميني مرز اسپانيا و آندورا موناكو، ايتاليا، سوئيس، آلمان، لوكزامبورگ،

 .است وتو حق داراي و بوده متحد ملل سازمان امنيت شوراي دائم عضو ،است متحد ملل سازمان و اروپا اتحاديه

 

 در اروپا كشور فرانسه موقعیت – 4شكل 

 

سياسي مقطعي بعد از انقلاب اسلامي ايران روابط  هاينشيباز سوي ديگر كشور فرانسه و جمهوري اسلامي ايران فارغ از فراز و 

شدن اين  ترقويت. همچنين بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران همواره مشوق هرچه علمي دوستانه و پايداري داشته اس

 .هاستهمكاري
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م به رايزني و اخير اقدا هايسالصنعتي ايران در  هايدانشگاهپيشتاز توسعه پايدار و همچنين مادر  عنوانبهدانشگاه صنعتي اميركبير 

مرجع ملي  عنوانبه 5931اين دانشگاه از سال  علاوهبهكشور كرده است. و پژوهشي اين  برقراري ارتباط با نهادهاي علمي

با  دجانبهچندو جانبه و براي گسترش هرچه بيشتر روابط  جانبههمه هايپيگيري ،فرانسه انتخاب شدهكشور علمي با  هايهمكاري

 است. را انجام دادهاين كشور 

 نظام آموزشی عالی فرانسه 2

تحصيل كرده و پس  سال در كالج 4ساله است كه در سيكل اول آن دانشجو به مدت  7يک دوره آموزش متوسطه در فرانسه 

د. دوره شخص وارد آموزش عالي مي شو آغاز مي شود. در نهايت با اتمام اين5از آن با آغاز سيكل دوم دوره سه ساله ليسه

 بندي مي شود.مراكز آموزش عالي در اين كشور به دو دسته گرند اكول و دانشگاه تقسيم 

 گرند اکول 1.0
اين نوع مركز آموزش عالي در مقايسه با دانشگاه از نظر ابعاد كوچک تر بوده و پذيراي تعداد كمتري دانشجو است. دليل اين 

 ظورمن به جامعه هاي نخبه امر گزينش قوي و معيارهاي سطح بالا براي پذيرش دانشجو است چرا كه هدف گرند اكول پرورش

 است. آينده در سياسي ، پزشكي مهندسي، صنعتي، نظامي، دولتي، ايه مسوليت تصدي

 دانشگاه 1.1
در كنار گرند اكول، دانشگاه ها دسته ديگري از مراكز آموزش عالي هستند كه در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 

سال  نجپ، كارشناسي ارشد پس از كند. مدرک كارشناسي پس از سه سال را فراهم مي كتري امكان تحصيل براي دانشجوياند

 سال تحصيل كسب مي شود. هشتو دكتري پس از 

 

                                                           
1Lycee 
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 سیستم آموزش عالی كشور فرانسه – 2شكل 

 دانشگاه های کشور فرانسه 3

گاه برتر دانشده براي آشنايي بيشتر صوصي داير است كه دانشگاه كاتوليک و تعدادي دانشگاه خ 1ي، دانشگاه دولت 28كشور  در اين

 كشور در زير آورده شده است:اين 

 دانشگاه های برتر فرانسه - 4جدول 

 شهر رتبه جهانی دانشگاه رتبه كشوری
0 Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) 

 
 پاريس 49

1 Ecole Polytechnique (ParisTech) 

 
 پاريس 51

3 Sorbonne University 71 پاريس 

1 CentraleSupélec 597 پاريس  

1 École Normale Supérieure de Lyon 519 ليون 

1 Sciences Po 

 
 پاريس 885

7 Université Grenoble-Alpes Université Paris-Sud 11 893 پاريس 

8 École des Ponts ParisTech 859 پاريس 

9 Université Grenoble-Alpes 823 پاريس 

01 Université Paris Diderot - Paris 7 831 پاريس 
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ت مرکز تحقیقاتی با حمای
مالی برای تجهیزات و 

نیروی انسانی

شبکه های آزمایشگاهی
گروه 1تا 1متشکل از 

شبکه های تحقیقاتی
متشکل از گروه های 

مختلف  

پروژه های مشترك 
دوطرفه بین اساتید

 فرانسه علمی تحقیقات ملی مرکز معرفی 4
 هدف. است رانسهف كشور تحقيقات و تكميلي تحصيلات آموزش، وزرات به وابسته دولتي ارگاني فرانسه علمي تحقيقات ملي مركز

 صادياقت و فرهنگي اجتماعي، علمي، هاي حوزه در دانش توسعه خصوص در تحقيقاتي هاي پروژه انجامو  ارزيابي مركز اين اصلي

 اين. كند مي فعاليت تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه با مشترک بصورت ملي مركز اين هاي آزمايشگاه اغلب. است جامعه به خدمت و

 8151الس در. باشد مي دكترا و پسادكترا دانشجويان و كارشناسان مهندسين، محققين، شامل كه دارد پرسنل هزار 557 از بيش مركز

 مركز اين المللي، بين سطح در. است شده تامين متبوع وزارت طرف از آن 8.5 كه است بوده يورو ميليارد 9.9 مركز اين بودجه

 بين پروژه 911 و موضوعي المللي بين شبكه 511 المللي، بين مشترک هاي آزمايشگاه 551 المللي، بين مشترک واحد  15 داراي

 شماتيک صورت هب ادامه در رساند، انجام به توان مي فرانسه علمي تحقيقات ملي مركز  با كه هايي فعاليت. باشد مي تحقيقاتي المللي

 .است شده داده شرح تفصيل به نيز و شده داده نمايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرانسه   علمی تحقیقات ملی ساختار همكاری های علمی مركز – 3شكل 

 علمی پژوهشی فرانسه هایانجمن 5
 

واحد های 
مشترک بین 

المللی 

آزمایشگاه های 
مشترک بین المللی

یشبکه های بین المللی موضوع

همکاری های علمی در پروژه های بین 
المللی

 سال 3مدت حمایت: 

 سال  1+ 1مدت حمایت: 

 سال  1+ 1مدت حمایت: 

 سال  1+ 1مدت حمایت: 

ی
تگ

یاف
ار 

خت
سا
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  فرانسه مهندسی فنی های دانشگاه انمدیر اتحادیه 1.0
 دنيا سراسر و اروپا فرانسه، در مهندسان تربيت و آموزش ارتقاء را خوددف ه فرانسه 8مهندسي فني هاي دانشگاه مديران اتحاديه

 اجرا دنيا سراسر در آنها شركاي و فرانسه در مهندسي هاي مجموعه پژوهشي و آموزشي سطح افزايش با را هدف اين و دانسته

 جامعه، در كاربرد و مهندسي آموزش هاي مدل الملل، بين روابط توسعه حوزه 1 در مهندسي هاي مجموعه اين حمايت. كندمي

 .شود مي انجام اجرا و هدايت مشاوره، قالب در و پژوهشي همكاري و عالي آموزش و فناوري و پژوهش مالي،

 وعهمجم بين مهندسي حوزه در اساتيد و دانشجويان تبادل هبرنام از اجرايي حمايت و ريزي برنامه نهاد اين هاي فعاليت از يكي

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت سوي از برنامه اين مالي حمايت. است اين كشور از خارج هاي دانشگاه و فرانسه مهندسي هاي

 انجام موفق هاي پروژه از. شود مي تقبل همكار كشور ملي نهاد يا خانه وزارت يک و فرانسه كشور خارجه امور وزارت همچنين و

 كشور با 8155-8112 بازه در 4آرفيتيک برنامه و برزيل كشور با 8119-8118 سال در شده اجرا 9برافيتيک برنامه به توان مي شده

 .كرد اشاره مكزيک كشور با 8112-8118 بازه در 1مكزفيتيک برنامه و آرژانتين

 وناگونگ هاي شبكه قالب در خود علمي زمينه به بسته كه بوده نهاد اين عضو فرانسه سراسر از مهندسي مجموعه 815 حاضر حال در

 موعهمج ها كليدواژه جستجوي با شده طراحي جستجوي موتور از استفاه با تا دهد مي را امكان اين نهاد اين. اند شده بندي دسته

 .جست را مدنظرمرتبط و  مهندسي

 قابل دسترسي است. اين لينکاطلاعات تكميلي در مورد اين اتحاديه در 

 فرانسه های دانشگاه روسای اتحادیه 1.1
 هدف با( خارجي عضو بدون) كشور اين سراسر هاي دانشگاه از نماينده 511 عضويت با 5فرانسه هاي دانشگاه روساي اتحاديه

 خود در اتحاديه اين. است فعاليت حال در اعضا المللي بين هاي همكاري گسترش همچنين و فرانسه در عالي آموزش سطح ارتقاء

 ها دانشگاه سازماني ساختار اطلاعات، و داده پردازش نوين، آموزش و ديجيتال نوآوري، و پژوهش آموزش، جمله از كميسيون 55

 .دارد فعاليت حوزه آن در تخصصي صورت به كميسيون هر كه داده جا

 حوزه اب مرتبط هاي چالش و مسائل خصوص در انديشي هم هاي كنفرانس و سمپوزيوم برگزاري ها كميسيون اين فعاليت اغلب

توجه به پيشرفت علمي و  ضرورت" عنوان با تابستاني مدرسه 8152 آگوست 83 و 82ر د مثال عنوان به. است كميسيون تعريف

                                                           
2 Conference of the directors of French engineering schools(CDFEI) 
3 BRAFITEC (BRAsil  France  Ingénieurs  TEChnologie) 
4 ARFITEC  (ARgentine France  Ingénieurs  TEChnologie) 
5 MEXFITEC (MEXique France Ingénieurs TEChnologie) 
6 Conférence des présidents d'université (CPU) 

http://www.cdefi.fr/en/schools-of-engineering
http://www.cdefi.fr/
http://www.cdefi.fr/
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 كشور كار وزير و بهداشت وزير فناوري، و پژوهش عالي، آموزش وزير حضور با موضوعي بخش 1 در "7در آموزش تكنولوژي

 .دگرد مي برگزار فرانسه

 .است دسترسي قابل لينک اين در اتحاديه اين مورد در تكميلي اطلاعات

 فرانسه های اکول گرند اتحادیه 1.3
 ساير از مركز آموزش عالي 59 و فرانسه كشور از گرنداكول 889 شامل عضو 851 از تشكلم 2فرانسه هاي اكول گرنداتحاديه 

 رايب ارشد كارشناسي دوره مانند گوناگون آموزشي هاي دوره دهنده ارائه همگي كه است ويتنام و بلژيک مراكش، جمله از كشورها

 كمک با. هستند مديريت و مهندسي هاي حوزه در عمدتا افراد تمامي براي تخصصي مدت كوتاه هاي دوره همچنين و دانشجويان

 .كرد پيدا اطلاع اعضا سوي از شده ارائه هاي دوره از توان مي آژانس اين جستجو موتور

 هاي رفيتظ از شناخت جهت المللي بين و فرانسوي موسسات بين شبكه ايجاد اتحاديه اين خدمت بزرگترين گفت بتوان شايد

 .است يكديگر

 صورت در بتوانند اعضا تا گذاشته اشتراک به را عضو هر سوي از شده داده فراخوان همكاري هاي فرصت اتحاديه اين همچنين

 تردگيگس به يا و مركز آن در همكار استخدام سادگي به ميتواند همكاري هاي فرصت اين. كنند درخواست موقعيت آن براي تمايل

 .باشد H2020 پروژه يک در همكاري

 .است دسترسي قابل لينک ينا در اتحاديه اين مورد در تكميلي اطلاعات

 فرانسه   فرانکوفونی هایدانشگاه اتحادیه 1.1
 آموزش سطح ارتقاء همچنين و عالي آموزش مراكز المللي بين هاي همكاري ارتقاء هدف اب 3فرانسه فرانكوفوني هايدانشگاه اتحاديه

 هاي يوهش از استفاده با وزشآمدر خارج از فرانسه آغاز به فعاليت كرد. تاكيد و تمركز خاص اين نهاد بر استفاده از  پژوهش و عالي

، ارائه دروس تلفيقي و بين رشته اي و غيره است. اين اتحاديه تا كنون پروژه هاي متنوعي دور راه از موزشآ و خلاقانه مانند نوين

 قابل دسترسي است. اين لينکرا در سراسر دنيا به خصوص در خاورميانه و آفريقا به اجرا گذاشته است. اهم اين پروژه ها در 

 ،اروپا اتحاديه هاي پروژه اجراي و مشاركت براي همكاريابي و سازي شبكهاز همكاري بين المللي در حوزه هاي  اين اتحاديه

 انسهفر زبان آموزش رويكرد با استاد و دانشجو تبادل مجازي هاي دوره برگزاري  ،علمي مشترک تخصصي هاي كارگاه برگزاري

 استقبال مي كند. نهاد اين مادي حمايت از مندي بهره و مشترک تحقيقاتي هاي پروژه تعريفو همچنين 

                                                           
7 Summer University of the CPU: major scientific and technological advances in the spotlight 
8 Conference des grandes ecoles (CGE) 
9 Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

http://www.cpu.fr/
http://www.cge.asso.fr/formations-labellisees/
http://www.cge.asso.fr/
https://www.auf.org/nos-actions/
https://www.auf.org/nos-actions/
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 .است دسترسي قابل لينک اين در اتحاديه اين مورد در تكميلي اطلاعات

 فرانسه  فنی المللی بین های همکاری آژانش  1.1
 هدف كشور اين دارايي و اقتصاد وزارت و خارجه امور وزرات دو رکمشت نظر زير 51فرانسه فني المللي بين هاي همكاري آژانس

 و تعريف قالب در است فرانسه كشور 8191 پايدار توسعه برنامه راستاي در شريک كشورهاي متعادل توسعه همان كه را خود

 يطمح پايدار توسعه المللي، بين امنيت و ثبات و صلح دارايي، و اقتصاد بهداشت، اصلي حوزه 1 در گوناگون هاي پروژه اجراي

 .كند مي دنبال آفريقا جنوب و خاورميانه و آفريقا شمال اروپا، آسيا، از اعم دنيا سراسر در كشاورزي و زيست

 انفراخو اعلام با و كرده استقبال دنيا سراسر در شده تعريف پروژه هر با مرتبط متخصصان با همكاري و جذب از انسآژ اين

 براي آزانس اين ها پروژه اجراي در مشاركت بر علاوه. كند مي همكار نيرو جذب به اقدام همكاري نحوه و شرايط بيان و همكاري

 يسپار برون براي مناقصه اعلام آژانس اين همكاري سوم حالت. كند مي آمادگي اعلام نيز مديريت و مركزي دفتر در همكار جذب

 .است نكرده اجرا ايران كشور در را اي پروژه تاكنون آژانس اين .است نهاد يا شركت تيم، يک به پروژه از بخشي

 .است دسترسي قابل لينک اين در اتحاديه اين مورد در تكميلي اطلاعات

 فرانس کامپوس آژانس 1.1
 زا متخصصان و محققان دانشجويان، جذب قالب در فرانسه در عالي آموزش ءارتقا ماموريت با دولتي آژانسي ،55فرانس سومپاك

 مدت، كوتاه و تحصيلي ويزاي دريافت تحصيلي، بورس و پذيرش اخذ خدمات و مشاوره دهنده ارائه انسآژ اين. است دنيا سراسر

 .است فرانسه كشور در تحصيل به مايل دانشجويان براي اسكان و اقامت امر تسهيل

 رسد مي ظرن به. نمايند اقدام انسآژ اين طريق از حتما بايد و بلند مدت تحصيلي مدت كوتاه ويزاي اخذ براي دانشجويان تازگي به

 .ندارد امر اين به مربوط مسائل و دانشجو تبادل براي اي برنامه مشخص طور به انسآژ اين

 است. دسترسي قابل لينک اين در اتحاديه اين مورد در تكميلي اطلاعات

 روش های همکاری با دانشگاه های فرانسه 6
وناگوني هاي گ شبا توجه به مقبوليت همكاري هاي بين المللي در سراسر دنيا، برقراري ارتباط علمي با هر نهاد دانشگاهي از رو

 ه ترين اين روش ها عبارتند از:مدميسر است. ع

                                                           
10 French agency of international technical expertise (Expertise France) 
11 Campus France Agency 

https://www.auf.org/
https://www.expertisefrance.fr/
https://www.campusfrance.org/en
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 دانشگاه دو بین گروهی مدرکه دو مشترك های دوره 1.0

 رد خود تحصيل دوره از نيمي در دانشجو حضور همراه تواندمي دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع دانشجوي تحصيلي دوره

 دانشگاه در آن دوم نيمه و اميركبير صنعتي دانشگاه در دانشجو تحصيلي اول نيمه معمولاً خصوص اين در. باشد خارجي دانشگاه

 دانشگاه و اميركبير صنعتي دانشگاه توسط جداگانه صورتبه مدرک دو معمولاً دوره انتهاي در. پذيردمي صورت خارجي

 قاتتحقي علوم، وزارت مصوب هايرشته ليست در و بوده جديد موردنظر رشته كه شرايطي در. شودمي اهدا دانشجو به خارجي

 اتيمطالع فرصت كه دكتري دانشجويان است ذكرشايان. شودمي داده خارجي دانشگاه توسط صرفاً مدرک نباشد، فناوري و

 دوره هب خود مطالعاتي فرصت تبديل خصوص در موردنظر دانشگاه با توانندمي كنند،مي سپري خارج هايدانشگاه در را خود

 .است شدنيانجام ميزبان دانشگاه در دانشجو حضور مدت تمديد با امكان اين موارد از بسياري در. كنند مذاكره مدركه دو

 نهايي مدرک تائيد و كشور از خروج منظوربه علوم وزارت براي مدركه دو قرارداد ارسال جهت لازم اقدامات است ذكرشايان

 مايتح مورد دانشگاه، آموزشي هايمشوق رويه توسط مورد اين است ذكر شايان. گيردمي شكل المللبين امور معاونت توسط

 .گيردمي قرار

مضاي قراردادي براي بازه زماني ادر دوره هاي مشترک دو مدركه گروهي، يک دانشگاه ايراني و يک دانشگاه فرانسوي با 

 مشخص، در مقطع مشخص و تعداد دانشجوي مشخص اقدام به برگزاري اين دوره مي نمايند.

 

 کوتوتل فردی مدرکه دو مشترك های دوره 1.1

آورده شد، دو دانشگاه مي توانند اقدام به تعريف  دانشگاه دو بين گروهي مدركه دو مشترک هاي دورههمانند آنچه در شرح 

يک قرارداد بصورت مجزا بين دو دانشگاه منعقد دانشجو نمايند. به اين معنا كه براي هر  فردي مدركه دو مشترک هاي دوره

 .مي گردد
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 مشترك تحقیقاتی / صنعتی توسط اساتید هایپروژه 1.3
كاري با تعريف پروژه تحقيقاتي / صنعتي مشترک هم توانندميهاي خارج در اين برنامه اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه

هاي (، صندوق8181انداز از طرق اتحاديه اروپا )مانند چشم تواندميها هاي مالي لازم براي اين نوع پروژهحمايت معمولاًكنند. 

هاي حمايت مالي ملي )مانند صندوق حمايت مانند د اف گ از آلمان و سي ان آر اس از فرانسه(، صندوقحمايت مالي خارجي )

هاي موردي بر اساس قرارداد ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و از پژوهشگران و فناوران كشور(، برنامه

دود از صورت محدنيا )مانند برنامه مشترک وزارت علوم با پاكستان(، يا بهفناوري رياست جمهوري و يا ساير نهادها با مراكز علمي 

 يعلمهيئت اعضاء به پژوهشي اعتبار اختصاص اين مورد توسط رويه طرف معاونت پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد. شايان ذكر است

 گيرد.، مورد حمايت قرار مي(گرنت) دانشگاه

 و دکتری )فرصت مطالعاتی( تبادل دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد 1.1
صورت گذراندن واحد درسي و يا انجام فعاليت پژوهشي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در راستاي انجام به تواندمياين تبادل 

نشجو داترم تعريف شود. در انتهاي اين دوره مدركي از دانشگاه خارجي به  سه تا يک مدت ي دانشجو در دانشگاه ميزبان بهپروژه

ها دانشگاه ميزبان، دانشجويان را در اين دوره معمولاًشود. ريزنمرات يا گواهي انجام تحقيقات به وي اهدا مي صرفاً شود وداده نمي

در خارج از كشور،  هاآنهاي زندگي منظور حمايت مالي از دانشجويان در خصوص هزينهكند. بهاز پرداخت شهريه معاف مي

هاي مربوطه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )براي اروپا )مانند اراسموس پلاس(، دانشگاه ميزبان، سفارت هاي اتحاديهبورس

عنوان هكند بمورداستفاده قرار گيرند. امكان پذيرفتن دروسي كه دانشجو در دانشگاه خارجي اخذ مي توانندميدانشجويان دكتري( 

هاي خارج سپري كر است دانشجويان دكتري كه فرصت مطالعاتي خود را در دانشگاهذواحد درسي در دانشگاه وجود دارد. شايان

با دانشگاه موردنظر در خصوص تبديل فرصت مطالعاتي خود به دوره دو مدركه مذاكره كنند كه توضيحات آن  توانندميكنند، مي

 گيرد.دانشگاه، مورد حمايت قرار ميهاي آموزشي اين مورد توسط رويه مشوق . شايان ذكر استشودميدر ادامه بيان 
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 راهنمایی مشترك دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط استاد داخلی و خارجی 1.1

صورت مشترک وي را در در اين روش دو استاد از داخل و خارج، راهنمايي دانشجويي از داخل يا خارج را بر عهده گرفته و به 

قالي وانتكند و نقلكنند. در اين روش دانشجو تمام دوره را در دانشگاه خود سپري ميهنمايي ميانجام پروژه تحقيقاتي مربوطه را

صورت حضوري يا مجازي شركت داشته باشد. به تواندمينامه دانشجو، استاد خارجي پذيرد. در جلسه دفاع از پايانصورت نمي

در توليد  صرفاًگيرد. دستاورد وي راي انجام راهنمايي صورت ميبدون حمايت مالي از استاد خارجي ب معمولاًاين نوع همكاري 

 يا راهنما استاد عنوانبه دانشگاه پورتال در استاد نام كردن اضافه امكان انتشارات و يا ثبت اختراع و محصول مشترک خواهد بود.

اين  شايان ذكر است .كندنمي كسر داخلي استاد دانشجو پذيرش ظرفيت از خارجي استاد كردن همچنين اضافه دارد. وجود مشاور

 گيرد.هاي آموزشي دانشگاه، مورد حمايت قرار ميمورد توسط رويه مشوق

 کارآموزی )مدرسه تابستانی / زمستانی( 1.1
زشي ذيل موضوعات آمو توانندميدر اين برنامه گروهي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير يا دانشجوياني از دانشگاه خارجي 

د معادل گذراندن واح تواندميزماني بين يک تا سه هفته را در دانشگاه ميزبان سپري كنند. اين برنامه / پژوهشي مشخص، مدت

مور معاونت اذكر است درسي كارآموزي براي دانشجويان كارشناسي و يا بخشي از پروژه كارشناسي ارشد دانشجو باشد. شايان

اين  گيرد. شايان ذكر استميرا بر عهده  برتر جهان هايدانشگاه داخلي كارآموزان خارجي هايهزينهاين خصوص  الملل دربين

 گيرد.هاي آموزشي دانشگاه، مورد حمايت قرار ميمورد توسط رويه مشوق

 تبادل اساتید 1.7
ضور يابند. اين هاي خارجي حتي خود در دانشگاهمدت يا فرصت تحقيقابراي بازديد كوتاه توانندمياساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير 

همراه تدريس واحد درسي، ارائه كارگاه آموزشي، مذاكره در خصوص شروع همكاري و سپري كردن فرصت تحقيقاتي  تواندميمهم 

اه صنعتي گصورت بالعكس يعني حضور اساتيد خارجي در دانشبه تواندمييا شركت در يک كنفرانس يا همايش باشد. اين برنامه 

الذكر باشد. در اين راستا، دانشگاه صنعتي اميركبير مشتاق است تا با اساتيد برجسته خارجي و اميركبير تحت عناوين همكاري فوق

هاي آموزشي دانشگاه، مورد حمايت اين مورد توسط رويه مشوق يا ايرانيان غير مقيم، قرارداد استاد مدعو منعقد كند. شايان ذكر است

 گيرد.قرار مي

 جلسات مذاکره برای شروع همکاری مابین اساتید 1.8
ها مشترک جلسات رودررو ترتيب دهند. از اين برنامه هايفعاليتمنظور مذاكره با همتايان خارجي براي تعريف به توانندمياساتيد 

مؤسساتي از اتحاديه اروپا )مانند اراسموس پلاس(، كشورهاي خارجي مانند آلمان )دااد، بي ام بي اف، الكساندر فون هومبولت، د 

ملل دانشگاه صنعتي اميركبير الكشور( و معاونت امور بين فناوران و پژوهشگران از حمايت اف گ، هلم هولتز و ...(، ملي )صندوق

ه در موردحمايت مالي قرار گيرد ك تواندميدانشگاه صنعتي اميركبير  المللبينفعاليت توسط معاونت امور  3اند. اعلام آمادگي كرده

 ت اساتيد / حمايت مالي ذكر شده است.در قسمت خدما( http://campus.aut.ac.ir/intrelدرگاه اينترنتي )

http://campus.aut.ac.ir/intrel
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 بازدید از دانشگاه خارجی 1.9
ها اغلب دانشجويان و دهند. در اين نوع برنامهترتيب مي اي تحت عنوان بازديد از دانشگاههاي خارجي برنامهبرخي از دانشگاه

يد ي موارد صنايع مرتبط با آن دانشگاه را بازديک هفته( از نزديک دانشگاه ميزبان و در برخ معمولاًبه مدت كوتاه ) توانندمياساتيد 

هاي خود را ارسال كرده و مند درخواستشود. به ترتيبي كه افراد علاقهها به تعداد محدود، حمايت مالي ميكنند. اغلب اين برنامه

 شوند.منظور شركت در اين برنامه ميپس از ارزيابي، گروهي مشمول دريافت بورس به

 مقاله همکاری در نگارش 1.01
شروع شود. با اختصاص دانشجوي مشترک بين استاد ايراني و همتاي خارجي  مشترکبا انتشارات  تواندمي الملليبينشروع همكاري 

عنوان نويسنده حساب نشده و از امتياز اي با همتاي خارجي منتشر شود، وي بهمقاله كهدرصورتيبه اين مهم دست يافت.  توانمي

 شود.مياستاد داخلي كسر ن

 های آموزشی با همکاری همتای خارجیهمکاری در خصوص ارائه دوره 1.00
شامل ارائه يک  تواندميكوتاه  هايدورهمدت، كارگاه آموزشي و درس مشترک باشد. هاي كوتاهشامل دوره تواندميها اين دوره

فشرده در يک تا سه هفته باشد. كارگاه آموزشي  صورتبهدرس / مبحث جديد )كه دانش آن در بين اساتيد داخلي وجود ندارد( 

ه كمک اساتيد ب توانمي، چنينهمدر رابطه با مباحث داغ باشد.  يافتهتوسعهبيان تجربيات عملياتي كشورهاي  در خصوص تواندمي

ده استاد خارجي و تدريس فشر مدتكوتاهبا حضور  تواندميمشترک در دانشگاه اجرا كرد. اين مهم  صورتبهخارجي درسي را 

، اسكان و بازديدهاي اخذ رواديدتمهيدات لازم ) المللبينباشد با از ارتباط مجازي استفاده شود. در اين راستا معاونت امور 

 هايدورهفراهم خواهد كرد. لازم به ذكر است كه  دوره برگزاري ( براي حضور استاد خارجي را با همكاري مسئولشهريدرون

ورهاي مشترک كارشناسي ارشد يا دكتري در مستندي ديگر ارائه شده است كه در پايگاه اينترنتي بلندمدت مانند د

http://campus.aut.ac.ir/intrel  هاي اين مورد توسط رويه مشوق مشترک( در دسترس است. شايان ذكر است هايدوره)در قسمت

 گيرد.شگاه، مورد حمايت قرار ميآموزشي دان

 در همایش یا کنفرانس حضوردعوت از اساتید خارجی برای  1.01
ن راستا است. در اي تأثيرگذاربا استاد خارجي جلسات رودررو در راستاي ايجاد اعتماد متقابل بسيار  مؤثرايجاد ارتباط  منظوربه

 هامايشهبا توجه به  شودميايجاد اين ارتباط است. در اين خصوص پيشنهاد  هايموقعيتيكي از بهترين  هاكنفرانس يا هاهمايش

با ايشان  به ايجاد ارتباط مندعلاقه، پيشاپيش از اساتيد خارجي كه شودميكه در سطح دانشگاه برگزار  الملليبيني هاكنفرانس يا

در دانشگاه حضور يابند. بدين ترتيب در خلال زمان حضور  هستيد دعوت به عمل آورديد تا با ايراد سخنراني كليدي يا ارائه مقاله

 مشترک با وي مذاكره كرد. هايفعاليتدر خصوص  توانميايشان در دانشگاه 

http://campus.aut.ac.ir/intrel/
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 های دانشجویان دکترینامهدعوت از اساتید خارجی برای داوری پایان 1.03
اور رساله د عنوانبهر دانشگاه صنعتي اميركبير برقراري ارتباط اوليه با اساتيد خارجي، دعوت به حضور د هايروشيكي ديگر از 

استاد خارجي در جلسه دفاع در  كهدرصورتيصورت حضوري يا مجازي انجام شود. به تواندمي. اين مهم استدكتري دانشجويان 

اد ا كمک است)اخذ رواديد و اسكان( ب الملليبينعلمي و  هايهمكاريحضور ايشان توسط مديريت  مقدماتدانشگاه حضور يابد، 

ان مك المللبينبراي حضور مجازي ايشان در جلسه دفاع با هماهنگي دانشكده يا معاونت امور  كهدرحاليميزبان انجام خواهد شد. 

 .گرددميبالا و مستقل تعيين  با سرعت تصويري و اينترنت-مناسبي با امكانات صوتي

 شده مذاكره یهاتیفعالجذب حمایت مالی برای  7

مبلغ  .شودمي تقسيم تحقيقاتي پروژه از حمايت و آغازين گرنت دو گروههاي مالي به از منظر حجم اعتبارات لازم حمايت

 كهدرحالي .يابدميبراي تعريف پروژه اختصاص  انديشيهمبرگزاري جلسات  منظوربه صرفاً اندک بوده و  معمولاًگرنت آغازين 

 هايمايتحدر اينجا به معرفي  .استمتغير  كنندهحمايتحجم اعتبارات مربوط به انجام پروژه بيشتر بوده و متناسب با ارگان 

ه شده وجود دارد پرداخت فرانسهبراي آغاز و اجراي پروژه تحقيقاتي براي كشور  الملليبينكه در سطح دانشگاهي، ملي و  مالي

 است.

 لیحمایت آغازین در سطح م 7.0

 همکاری های علمی در پروژه های بین المللی  

و ديگري از خارج از  CNRS اين برنامه با هدف حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي مشترک بين دو محقق مي باشد كه يكي از

بودجه مورد نياز براي حمايت از اين همكاري از طرف هر دو كشور تامين مي گردد. در شرايطي كه  كشور فرانسه است. 

همكاري با يک محقق خارج از فرانسه منجر به چاپ مقاله در نشريات مشترک و مجلات علمي شود، امكان رسمي نمودن اين 

ارتباط وجود دارد. اين نوع همكاري كمي پيچيده تر ازتبادل ساده محققين مي باشد و نوعا براساس همكاري مشترک تحقيقاتي 

ني تر صورت مي پذيرد. اين برنامه دو تيم تحقيقاتي متشكل از پژوهشگران از قبل شكل گرفته و درچهارچوب زماني طولا

 جوان )دكترا و پسادكترا( را ترغيب به مشاركت مي نمايد. مدت زمان اين برنامه سه سال بوده و قابل تمديد نيست.

مشغول  CNRSته به ، همچنين اعضا هيات علمي ديگر موسسات كه در واحدهاي تحقيقاتي وابسCNRSدر فرانسه، محققان 

به كار مي باشند، مجاز به ارسال درخواست مي باشند. در خارج از فرانسه نيز، محققان و اعضا هيات علمي سازمان هاي 

 تحقيقاتي و دانشگاه ها، مجاز به ارسال درخواست هستند.

 موضوعی المللی بین های شبکه 

 گرد ار اروپايي غير و اروپايي كشورهاي از پژوهشي هاي تيم كه است پژوهشي شبكه يک موضوعي المللي بين هاي شبكه

 خش،ثمرب و پايدار هاي همكاري ايجاد منظور به. گردد مي هماهنگ علمي كميته يک توسط شبكه اين هاي فعاليت. آورد مي هم
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 ينب شبكه ايجاد درخواست مشخص، علمي حوزه يک خصوص در خارجي و فرانسوي تحقيقاتي تيم چندين آوردن هم گرد

 .دارد وجود يكبار براي آن تجديد امكان و بوده سال چهار برنامه اين زمان مدت. باشد مي ممكن پژوهشي المللي

 هاي واحد در كار به مشغول كه تحقيقاتي هاي سازمان ساير علمي هيات اعضاي همچنين ،CNRS پژوهشگران فرانسه، در

 سازمان از علمي هيات اعضاي و محققين فرانسه، از خارج در. باشند مي درخواست ارسال به مجاز باشند، مي CNRS به وابسته

 .هستند درخواست ارسال به مجاز ها، دانشگاه و پژوهشي هاي

 المللی بین مشترك های آزمایشگاه 

 حال در كه( كشور اين از خارج در ديگري و فرانسه در يكي) آزمايشگاه يا و تحقيقاتي تيم دو بين ارتباط ايجاد منظور به

. ودش درخواست تواند مي "ديوار بدون آزمايشگاه" المللي بين مشترک آزمايشگاه توسعه دارند، مشتركي انتشارات حاضر

 معنوي مالكيت حق همچون قوانيني كردن لحاظ با موسسه، دو روساي توسط قرارداد امضاي طريق از همكار دو ميان ارتباط

 شاركتم عين در مرتبط هاي آزمايشگاه يا و ها تيم. شوند مي ادغام انساني و مالي منابع پروژه، انجام منظور به. گيرد مي شكل

 اهبرير كميته و اصلي محقق دو طريق از برنامه اين هاي فعاليت. كنند مي حفظ را خود موقعيت و مديريت داخلي، استقلال

 .دارد وجود يكبار براي آن تجديد امكان و بوده سال چهار برنامه اين زمان مدت. گردد مي هماهنگ

 المللی بین مشترك های واحد 

 گاهآزمايش يک در وقت تمام همكاري به مايل ها تيم و باشد گرفته شكل خوبي به همكار موسسه با همكاري صورتيكه در

 واحد يک اندازي راه به تصميم توانند مي همكار موسسه و CNRS باشد، واقع مبدا كشور در يا و فرانسه در يا كه باشند،

 در ودموج هاي آزمايشگاه مشابه عيار تمام آزمايشگاه يک واقع در المللي بين مشترک واحد اين. گيرند المللي بين مشترک

 محققان، و شود مي گذاري پايه آن خارج يا و فرانسه در محلي در واحد اين. است تحقيقاتي هاي سازمان و ها دانشگاه

 مشترک صورت به واحد اين مدير. آورد مي هم گرد را همكار موسسه و CNRS از پشتيباني تيم و پسادكترا دكترا، دانشجويان

 زا پس يكبار براي آن تجديد امكان و بوده سال پنج برنامه اين زمان مدت. شود مي منصوب همكار موسسه و  CNRS توسط

 .دارد وجود ها فعاليت ارزيابي

 های مطالعاتیحمایت مالی از فرصت 

كه به ترتيب با قوي تر شدن روابط دو طرف ايراني و فرانسوي شكل  CNRSدر كنار چهار مرحله حمايت انجام شده از سوي 

در نظر گرفته است. اين نهاد، مرجعي مستقيم براي  دانشجويان و اساتيد براي اي نيز مطالعاتي هاي فرصتمي گيرند، اين نهاد 

ت هاي مختلف لازم اسها با قالبگونه است كه براي طرحيست. بلكه عملكرد آن به اينها ندرخواست حمايت مالي براي برنامه

هايي در فرانسه كه با اين نهاد همكاري دارند ارتباط اوليه برقرار شود و پس از آن از طرف آن مركز در ابتدا با آزمايشگاه

 تحقيقاتي و يا آزمايشگاه درخواست حمايت مالي فرستاده شود.
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 اند از:هاي اين نهاد عبارتمشخص حمايت صورتبه

 حمايت مالي از دانشجويان مقطع دكتري 

 حمايت مالي از دانشجويان و اساتيد در مقطع پسادكتري 

 12عنوان محقق مهمانحمايت از اساتيد و محققان به 

 حمايت مالي براي محققان به عنوان كارآموز 

كنندگان بايد پس از پذيرش در يک دانشگاه فرانسوي و شروع همكاري با يک مركز تحقيقاتي در تمامي موارد بالا درخواست

آورده  اين لينكدر  CNRSهاي همكار با درخواست حمايت نمايند. اطلاعات تمامي آزمايشگاه CNRSو يا آزمايشگاه همكار با 

ها بر اساس ها نداشته و انتخاب برگزيدهاين حمايت مالي محدوديت زماني براي اقدام و يا تعداد اين حمايت شده است.

 تشخيص تيم داور خواهد بود.

 شاپورطرح پژوهشی جندی 

ت علوم، تحقيقات و فناوري و بخش المللي وزارهاي علمي بينشاپور توسط مركز مطالعات و همكاريبرنامه پژوهشي جندي

شود. اين برنامه )زير پوشش سفارت فرانسه در ايران( با فراخوان سالانه اجرا مي SCAC -همكاري و فعاليت فرهنگي سفارت فرانسه

 رهاي پژوهشي علمي و فني پيشرفته ميان پژوهشگران دو كشوآغاز شده است، و هدف آن ارتقاء و گسترش همكاري 5929از سال 

يورو از طرف مركز مطالعات  1111ايران و فرانسه است.  در صورت پذيرش طرح پيشنهادي، براي تسريع در روند پژوهش مبلغ 

المللي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي پژوهشگران ايراني و از طرف موسسه كامپوس فرانس هاي علمي بينو همكاري

شود. در مقابل پژوهشگران ملزم هستند كه گزارشي سالانه از پيشرفت طرح ي پرداخت مي)نماينده فرانسه( براي پژوهشگران فرانسو

هاي انجام شده در خصوص چاپ مقالات در مجلات معتبر و برگزاري حداقل يک نشست علمي، در صورت امكان با و فعاليت

ه همراه با آموزش در سطح دكتري يا هايي كحضور طرف فرانسوي و نماينده علمي مركز در ايران صورت پذيرد. مدت پروژه

مقالات چاپ شده بايد از مركز مطالعات و بخش فرهنگي  "سپاسگزاري"باشد، نبايد بيش از دوسال باشد. در قسمت پسادكتري مي

 به عنوان حامي پژوهش قدرداني گردد. تأمين اعتبارات و بودجه مربوط به تحقيقات طرح مشترک به عهده مؤسسات سفارت فرانسه

 1111يورو و از طرف بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران  1111ميزان اين حمايت از سوي ايران  و نهادهاي مرتبط خواهد بود.

 سال خواهد بود. 8يورو خواهد بود. اين حمايت به مدت 

 المللیبیندر سطح  آغازینحمایت  7.1
اتيد بنابراين حمايت اس .دهدميطرحي را با عنوان حمايت از دوره تدريس اساتيد ارائه  برنامه اراسموس پلاساتحاديه اروپا در قالب 

منظور ارائه درس در يكي از مراكز علمي، آموزشي و تحقيقاتي فعال در به ماهه 8روزه تا  1هاي دورهتوانند در دانشگاهي مي

                                                           
12 Visiting Researcher position 

http://www.cnrs.fr/en/research/findalab.htm
http://www.cnrs.fr/en/research/findalab.htm
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حضور يابند و در خلال اين حضور فرصت پيدا كردن همكار و محققان مرتبط  54كشورهاي شريک و يا 59كشورهاي داراي برنامه

اطلاعات تكميلي  المللي استفاده شود.ف پروژه بينتا در آينده از اين پل ارتباطي براي تعريدر حوزه پژوهشي خود را داشته باشند 

 آورده شده است. اين لينکخصوص اين طرح در  در

 یالمللنیباز اجرای پروژه در سطح حمایت  7.3

ابل ق مورد نياز حمايت مالي ميزانلازمه تعريف و اجراي يک پروژه پشتوانه مالي براي عملياتي شدن آن است. از آنجا كه عموماً 

كه در  هفرانسمورد تعريف پروژه مشترک با كشور  طور خاص دردار اين مسئوليت هستند. بهالمللي عهدهاست نهادهاي بين توجه

 اي كلان بر عهده اتحاديه اروپا خواهد بود.قاره اروپا قرارگرفته، پوشش مالي تعريف پروژه

  1111 اندازچشم برنامه 

 پژوهش توسعه و حمايت منظوربه و اروپا اتحاديه توسط كه است مالي حمايت هايبرنامه از يكي 8181 اندازچشم برنامه

 هايحمايت منظوربه يورو ميليارد 21 معادل ايبودجه با 8181 تا 8154 هايسال در برنامه اين. است شدهفراهم اروپا در

 هائين كاربران به هاحلراه انتقال و اقتصادي رشد در تسريع نوآوري، بر بيشتر برنامه اين تمركز. شد خواهد اجرا مالي

اطلاعات جامع درباره نحوه همكاري و اقدام براي تعريف طرح مشترک و همچنين  .است( حكومتي و دولتي هايشركت)

  دسترسي است.قابل این لینك روز شده درهاي بهفراخوان

 است اين است كه: ذكرشايانمورد روند دريافت اين حمايت آنچه در 

 8181 اندازچشمفراخوان در تارنماي برنامه  صورتبهتوسط اتحاديه اروپا نخست از ميان پروژه هاي تعريف شده كه  .5

 .، موردي انتخاب مي شودگيردميقرار 

 پروپوزالهم اقدام به تعريف يک  مشاركتنهاد آموزشي، صنعت و يا تجاري با  9متشكل از حداقل  هاييگروهسپس  .8

 .كنندميو ثبت آن در سامانه 

 حمايت مالي تعلق خواهد گرفت. هابرترينبعد از داوري به  درنهايت .9

 مديريتدر دستورالعملي مجزا توسط  8181 اندازچشمروند كامل )آغاز تا انجام( دريافت يک حمايت توسط برنامه 

 سازيشفافآن را  هايلازمهاست كه تمامي مراحل و  شدهتدوين صنعتي اميركبير دانشگاه الملليبينعلمي و  هايهمكاري

 .كندمي

                                                           
13 Program countries 
14 Partner countries 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
https://www.euresearch.ch/en/
https://www.euresearch.ch/en/
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 های مشترك اروپایی پروژه 

هاي پژوهشي هاي مختلف اقدام به تعريف پروژهبندي موضوعي پروژهحوزه پژوهشي اتحاديه اروپا با تعريف دسته

هاي زيست فعال بوده و با اعلام فراخوانهاي آب، غذا، سلامت، انرژي و محيطحوزهها عمدتاً در كند. اين حوزهمشخص مي

 .كندها ميهاي كاربردي و جذب متقاضي براي اجراي اين پروژهاي اقدام به تعريف پروژهدوره

 .كندمي هاوژهپر اين اجراي براي متقاضي جذب و كاربردي هايپروژه تعريف به اقدام ايدوره هايفراخوان اعلام با و

 ارقر ارزيابي مورد و نمايد ارسال پروپوزال فراخوان يک براي تنهاييبه تواندمي نهاد هر كه است اين طرح اين مزيت

 .گيرد

 آيا هك دريافت توانمي فراخوان كامل مطالعه با. است مشخصي كشورهاي از پروپوزال پذيراي طرح هر است ذكر به لازم

 دسترسي است.قابل این لینك اطلاعات تكميلي در اين خصوص در.خير يا است طرح اين شامل ايران

 

 شورای پژوهشی اروپا  

  01حمایت مالی آغازین 7.3.3.0

 ها گذشته استآن دكتریسال از اتمام دوره  7-2كه گيرد اين حمايت مالي آغازين به محققاني از سراسر دنيا تعلق مي

ها و و مايل به تعريف و آغاز يک پروژه هستند. اين طرح هيچ محدوديت موضوعي ندارد.اين نهاد با اعلام فراخوان

براي بازه  میلیون یورو 5/4كند. سقف حمايتي اين طرح جزئيات ميزان اين حمايت مالي اقدام به جذب محققان مي

براي استارت آپ پروژه و يا تسهيلات اين  /. میلیون یورویی5خواهد بود. علاوه بر اين رقم حمايتي  ساله 5ری حداكث

 لينک اينخصوص نحوه ثبت تقاضا و شرايط آن در  شده است. اطلاعات تكميل درامر مانند سفر محققان در نظر گرفته

 آورده شده است.

 01حمایت مالی تحکیمی 7.3.3.1

و مايل  ها گذشته استآن دكتریسال از اتمام دوره  42-7گيرد كه اين حمايت مالي به محققاني از سراسر دنيا تعلق مي

ها و جزئيات اين نهاد با اعلام فراخوان به تعريف و آغاز يک پروژه هستند. اين طرح هيچ محدوديت موضوعي ندارد.

صورت رقابتي خواهد بود سابقه ها بهكند. ازآنجاكه داوري تعريف پروژهميزان اين حمايت مالي اقدام به جذب محققان مي

 ساله 5براي بازه حداكثري  میلیون یورو 2و رزومه پژوهشي محقق معيار اين داوري خواهد بود. سقف حمايتي اين طرح 

براي استارت آپ پروژه و يا تسهيلات اين امر مانند سفر  /. میلیون یورویی75هد بود. علاوه بر اين رقم حمايتي خوا
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ده آورده ش نکاين ليخصوص نحوه ثبت تقاضا و شرايط آن در  شده است. اطلاعات تكميلي درمحققان در نظر گرفته

 .است

 07حمایت مالی پیشرفته 7.3.3.3

ه در گيرد كبه محققاني از سراسر دنيا تعلق مي دكتریبدون محدودیت زمانی برای فراغت از دوره اين حمايت مالي 

اي داشته باشند. اين طرح هيچ محدوديت موضوعي سال گذشته پيشينه پژوهش و تعريف پروژه بسيار قوي 51طي 

كند. ازآنجاكه داوري ها و جزئيات ميزان اين حمايت مالي اقدام به جذب محققان ميندارد. اين نهاد با اعلام فراخوان

صورت رقابتي خواهد بود سابقه و رزومه پژوهشي محقق معيار اين داوري خواهد بود. سقف حمايتي ها بهپروژهتعريف 

براي  میلیون یورویی 4خواهد بود. علاوه بر اين رقم حمايتي  ساله 5حداكثری براي بازه  میلیون یورو 5/2  اين طرح

وص خص شده است. اطلاعات تكميلي درن در نظر گرفتهاستارت آپ پروژه و يا تسهيلات اين امر مانند سفر محققا

 آورده شده است. اين لينکنحوه ثبت تقاضا و شرايط آن در 

 08حمایت مالی همکاری 7.3.3.1

سال گذشته پيشينه  51كه در طي هاي علمي متنوع محقق برجسته در زمينه 4تا  8اين حمايت مالي به تيمي متشكل از 

گيرد. اين طرح هيچ محدوديت موضوعي ندارد. اين نهاد با اي داشته باشند تعلق ميپژوهش و تعريف پروژه بسيار قوي

ها كند. ازآنجاكه داوري تعريف پروژهها و جزئيات ميزان اين حمايت مالي اقدام به جذب محققان مياعلام فراخوان

  اهد بود تيمي كه بهترين ظرفيت را از خود نشان دهد شانس بالاتري دارد. سقف حمايتي اين طرحصورت رقابتي خوبه

ميليون يورويي براي استارت آپ  4ساله خواهد بود. علاوه بر اين رقم حمايتي  5ميليون يورو براي بازه حداكثري  51

قاضا و خصوص نحوه ثبت ت ت. اطلاعات تكميلي درشده اسپروژه و يا تسهيلات اين امر مانند سفر محققان در نظر گرفته

 .آورده شده است اين لينک شرايط آن در
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