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 مقدمه-1

های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار رفته که تحقیق و پژوهش از ابزارهای شاخصها و در دنیای امروز، دانایی یکی از محور

بنیان، تغییرات سریع فناوری و افزایش روزافزون رقابت، نوآوری باشد. از سوی دیگر با ظهور اقتصاد دانشکلیدی رسیدن به آن می

عنوان ه قدری بارز است، که از اقتصادهای پیشرفته امروزی بهنقش حیاتی در تحول ساختارهای اقتصادی یافته است. این اهمیت ب

های تعریف شده در نظام نوآوری، ها و نقشترین فعالیتترین و کلیدییکی از اصلی .شوداقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می

سازی ر اشاعه نوآوری و تجاریها دترین چالشگذاری است. از طرفی بر اساس مطالعات متعدد صورت گرفته، یکی از بزرگسیاست

گذاران در رفع این های تجاری است. بر این اساس، نقش سیاستهای تحقیقاتی و سازماننتایج حاصل از آن، شکاف بین سازمان

  .مشکل بسیار حائز اهمیت است

برای  «Framework Program» اتحادیه اروپا با تمرکز بر رفع این چالش، اقدام به ایجاد یک چارچوب مشترک تحت عنوان

اندازی آن ایجاد ساختاری ساده و شفاف برای تقویت تحقیقات و نوآوری در کشورهای عضو این اتحادیه نموده است که هدف از راه

 های تدوین شدهبه عنوان ویرایش هشتم از مجموعه برنامه 2020 چشم انداز د. باشپذیری میعضو و تضمین رقابت بین کشورهای

»FP«میلیارد یورو )بدون در نظر گرفتن  80 ای بالغ برترین برنامه تحقیق و نوآوری در اتحادیه اروپا است که با بودجه، بزرگ

میالدی  2020 الی 2014 هایگردد.( و در بازه زمانی سالهای مالی که از سوی بخش خصوصی در این پروژه تزریق میگذاریسرمایه

ای برای پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشورهای عضو توان این برنامه را وسیلهیانجام خواهد گرفت. به صورت خالصه م

سازی پذیری در سطح جهانی، طراحی و پیادهاتحادیه اروپا دانست، که با حمایت سیاسی رهبران این اتحادیه و با هدف تضمین رقابت

های ناشی از این برنامه باعث کاهش خط قرمزها و محدودیت سایت رسمی پارلمان اروپا، ساختار سادهبه گزارش وب .شده است

های جدید تحقیقاتی را در زمان تواند پروژهبروکراسی گردیده و در نتیجه منجر به کاهش زمان اجرا خواهد شد. این رویکرد می

در این گزارش پس از مرور مختصر  .تر قابل دسترس گردندها سریعتری به سرانجام رسانده و به دنبال آن، نتایج حاصل از آنکوتاه

 .گرددهای هفتم و هشتم این پروژه به تفصیل بررسی و آنالیز میهای تحقیقاتی اتحادیه اروپا، برنامهتاریخچه برنامه

 تاریخچه توسعه تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا-2

بنگاه واند به عنوان برگ برنده تت در سطح جهانی، نوآوری میگذاران اتحادیه اروپا با درک این نکته که با افزایش شدید رقابسیاست

ای عظیم جهت افزایش تحقیقات و نوآوری در سطح این مطرح گردد، از اواسط دهه هشتاد میالدی اقدام به اجرای پروژه موفق های

نامیده شده که  «FP» ری به اختصارهای تدوین شده به منظور تحقیق و توسعه فناواتحادیه نمودند. در این پروژه، چارچوب برنامه
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های مذکور متشکل از ای و نوآورانه در مناطق تحقیقاتی اتحادیه اروپا است. برنامههدف نهایی آن، حمایت و تشویق تحقیقات توسعه

 .است ها به هفت سال افزایش یافتهباشد که در ویرایش هشتم، چارچوب زمانی برنامهمی «FP8» الی «FP1» هشت ویرایش شامل

پذیری نماید؛ تقویت توان علمی و تکنولوژیک صنعت در اروپا و نیز تشویق رقابتاین چارچوب دو هدف استراتژیک را دنبال می

بودجه و مدت ، 1 در جدول .های کالن این اتحادیه باشدبایست در راستای ارتقاء سیاستالمللی. گفتنی است اهداف مذکور میبین

 نشان داده شده است.ها گانه ذکر شده و بازه زمانی هر یک از آنتهای هشاز برنامه زمان

 گانه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا های هشتچارچوب برنامه - 1 جدول

 ردیف برنامه تدوین شده بازه زمانی )میلیارد یورو( بودجه تخصیص یافته مدت برنامه

 FP1 1 1984-1987 8/3 سال 3

 FP2 2 1991-1987 4/5 سال 4

 FP3 3 1994-1990 6/6 سال 4

 FP4 4 1998-1994 2/13 سال 4

 FP5 5 2002-1998 15 سال 4

 FP6 6 2006-2002 9/17 سال 4

 FP7 7 2013-2007 5/50 سال 6

 FP8 (Horizon 2020) 8 2020-2014 80 سال 7

 

های زایی در اروپا طراحی و تدوین گردیده است، پژوهش در حوزهپذیری و اشتغالها که در واقع برای پاسخگویی به رقابتاین برنامه

های مذکور گذاران را با هدف تبدیل اتحادیه اروپا به بازیگر پیشتاز در سطح جهانی در حوزهشده توسط سیاستدار مشخصاولویت

 اصلی این برنامه ها را نشان می دهد. مخاطبین و ذینفعان  1شکل نماید. پشتیبانی می
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 FP-1 – FP-9. مخاطبین و ذینفعان 1شکل 

 

ها به مرور تکمیل گردیده است؛ به طوری که در ویرایش هفتم، ها و ساختار اجرایی برنامهمیالدی تا کنون، طرح 1980 از اواسط دهه

گذاران قرار گرفته است. این پنج بخش شامل توسعه پنج بخش اصلی، مد نظر سیاستجهت دستیابی به اهداف اصلی پروژه، 

های های پژوهشی فردی از طریق کمک هزینههای فردی پژوهشگران، حمایت از فعالیتهای چند ملیتی، حمایت از ایدههمکاری

انایی و در نهایت حمایت از تحقیقات مرتبط با سازی پژوهشی اروپا جهت تبدیل به یک اقتصاد پر رونق مبتنی بر دتحصیلی، ظرفیت

های حوزه .باشدای( میمحیطی ناشی از آن و نیز ایمنی هستهای )اعم از تحقیقات علمی صرف، مدیریت اثرات زیستفناوری هسته

 نشان داده شده اند. 2در شکل اند های مذکور مورد توجه قرار گرفتهکلیدی که در برنامه

مخاطبان و 
ذینفعان       

FP1-FP9

دانشگاه ها و 
مؤسسات 
تحقیقاتی

بنگاه های نوآور 
مبتنی بر فناوری

های جدید

بنگاه های 
کوچک و متوسط

نهاد های عمومی 
و دولتی

سازمان ها و 
مؤسسات 

پژوهشگر خارجی

پژوهشگران و 
فناوران جوان و با 

فارغ )تجربه 

التحصیالن و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها 

(و مراکز تحقیقاتی
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 . FP-1 – FP-9. اولویت های کلیدی تحقیقاتی 2شکل 

 

های نوآورانه یکی از نکات کلیدی در این پروژه، توجه خاص به تدوین ساختاری روشن و شفاف جهت تسهیل انجام تحقیق و پژوهش

ها انجام گرفته ان آنهای تحقیقاتی متناسب با بازیگران و ذینفعهای گوناگون اجرای طرحباشد؛ این امر از طریق تعریف روشمی

 :گیردهای زیر انجام میهای حمایتی به روشاست. بر این اساس، طرح

 گیردهای دانشگاهی و صنعتی کشورهای مختلف انجام میها توسط کنسرسیومی از بخشهای مشترک: این پروژهپروژه. 

 گرددژوهشگر اصلی رهبری میالمللی که توسط یک پهای تحقیقاتی ملی و یا بینهای انفرادی: پروژهپروژه.  

 های خود ها و قابلیتسازی فعالیتهای تحقیقاتی: در این روش، مؤسسات تحقیقاتی که متمایل به ترکیب و یکپارچهشبکه

 .هستند، از طریق یک مرکز تحقیقات مجازی هدایت خواهند شد

 دار، های اولویتو هدایت تحقیقات و پژوهش در حوزههای تدوین شده، عالوه بر حمایت اقدامات هماهنگی و حمایتی: در برنامه

سازی، انتشار دانش های شبکهها نظیر فعالیتسازی سیاستهای متنوع اجرا شده، یکپارچهبرخی اقدامات جهت هماهنگی پروژه

 .گیردیی انجام میهای تحقیقاتی اروپاو نیز حمایت از همکاری با سایر طرح 1ه های کوچک و متوسطنگاب های انگیزشیو سیاست

 "2020 چشم انداز"چارچوب برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا -3

چشم های تدوینی اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری در این اتحادیه ذکر گردید، ویرایش هشتم برنامه پیش از اینگونه که همان

ساله به اجرا درآمده است. این برنامه که با هدف تضمین  7 بازه زمانیمیالدی و در یک  2014 نام گرفته است، که از سال 2020 انداز

                                                           
1 - Small and medium-sized enterprises (SMEs) 

سالمت

تغذیه، 
کشاورزی، 
شیالت، 

فناوری زیستی

فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات

حمل و نقل

محیط زیست 
و تغییرات آب 

و هوایی

انرژی

علوم و فناوری 
نانو

علوم اجتماعی، 
اقتصاد، علوم 

انسانی

هوافضا

امنیت
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به طور کلی  .دارددنبال به زایی را در مقیاس کالن، رشد اقتصادی و اشتغال کههای خاص به اجرا در آمده پذیری اروپا در حوزهرقابت

مرکز دارد که شامل موارد زیر ت 4و چالش های اجتماعی 3، رهبری صنعتی2قطب های علمی نوع فعالیتبر سه  2020 چشم انداز

 .است

 

 

قطب های مشخص گردیده است. برای مثال در بحث  2020 چشم اندازبر مبنای سه اولویت ذکر شده، نقاط تمرکز اصلی در برنامه 

مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه های نوظهور، تحقیقات زیرساختی و ساختار شورای تحقیقات اروپا ، مواردی نظیر فناوریعلمی

برنامه  3. همچنین در شکل گرددگانه به تفصیل بیان میهای سههای کلیدی آن از منظر هر یک از اولویتساختار برنامه و بخش

 نشان داده شده است. 2020های اصلی چشم انداز 

                                                           
2 Excellent science 
3 Industrial leadership 
4 Societal challenges 

قطب های علمی

اتحادیه پژوهش و فناوریبه منظور تقویت سطح جهانی تعالی علمی•

رهبری صنعتی

های اهبنگو نوآوری از جمله برای سرعت بخشیدن به توسعه فن آوری برای حمایت از کسب و کار•
کوچک 

چالش های اجتماعی

اروپا با پوشش حمایتی فعالیت های 2020به منظور پاسخگویی به شناسایی اولویتها در استراتژی •
زنجیره ای از مرحله پژوهش و تحقیقات تا تولید و تجارت 
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 آن یها مجموعه زیر با همراه 2020 انداز چشم اصلی های برنامه .3 شکل

 قطب های علمی – 3-1

 الف( شورای پژوهشی اروپا

های نوظهور که منجر به نتایج نوآورانه گردد، حمایت های نوین در زمینهاز تحقیقات در راستای مرز دانش و ایده شورای پژوهشی اروپا

های رقابتی است. بر طریق تأمین بودجهنماید. مأموریت اصلی این نهاد، تشویق تحقیقات کیفی و خالقانه در سطح این اتحادیه از می

شورای  اصول اصلی .قرار دارد شورای پژوهشی اروپا میلیارد یورو بودجه در اختیار 13 ریزی شده، بیش ازهای برنامهاساس سیاست

معیار انتخاب یک محقق، یک نهاد میزبان، یک پروژه و در نهایت یک »گردد: به طور خالصه در یک جمله بیان می پژوهشی اروپا 

 .)برتری علمی(

های توان چنین گفت که هیچ کنسرسیوم و یا شبکه واسطی وجود نداشته و پروژه، میشورای پژوهشی اروپا  در توضیح اصول

تواند در هر زمینه تحقیقاتی و از جمله علوم اجتماعی و انسانی انجام گیرد؛ محققان فارغ از مکان جغرافیایی و یا پیشنهادی می

بایست شرایط الزم برای هدایت تحقیقات نمایند، نهادهای میزبان، می شروع بهتوانند ارهایی نظیر سن و یا عنوان شغلی، میمعی
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اسامی  .کشور عضو اتحادیه انجام گیرد 28 بایست در یکی ازتحقیقات را آماده نمایند. البته این نکته شایان ذکر است که تحقیق می

 نشان داده شده است. 4شکل  در 2020کشورهای ذینفع در چشم اندازه 

 

 

 

 

 2020عضو اتحادیه اروپا و ذینفع در چشم انداز  هایکشور 28. 4شکل 

 

 :یابدهای مالی شورای پژوهش اروپا در قالب چهار نوع گرنت پژوهشی تخصیص میحمایت

دکترا( دریافت مدرک سال پس از  7 الی 2) جوانتعریف شده برای محققان :   5شورای پژوهشی اروپاگرنت آغازین  .1

 سال 5 میلیون یورو برای مدت 1.5و تا سقف 

دکترا(  دریافت مدرک سال پس از 12 الی 7) تعریف شده برای محققان مستقل:   6شورای پژوهشی اروپا گرنت تثبیت .2

 سال 5 میلیون یورو برای مدت 2 و تا سقف

دستاوردهای تحقیقاتی قابل توجه  تعریف شده برای رهبران ارشد پژوهشی با: 7شورای پژوهشی اروپاگرنت پیشرفته  .3

 سال 5میلیون یورو برای مدت  2.5 سال گذشته و تا سقف 10 در طی

                                                           
5 ERC starting grant 
6 ERC consolidator grant 
7 ERC advanced grant 

 مالت پرتغال لیتوانی اسلوونی قبرس مجارستان اتریش

 هلند رومانی لوکزامبورگ اسپانیا دانمارک ایرلند بلژیک

 لهستان یونان استونی سوئد چک ایتالیا بلغارستان

 لتونی فرانسه انگلیس فنالند اسلواکی کرواسی آلمان
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های تعریف شده برای کسانی که متمایل به بررسی بازار و یا پتانسیل:  8شورای پژوهشی اروپاگرنت امکان سنجی  .4

 ماه 12 یورو برای مدتهزار  150 های حاصل از نتایج تحقیقات هستند و تا سقفاحتمالی نوآوری

 9نوظهور فناوری های آینده وب( 

. انتظار می رود این بخش دارددنبال به  را برای آن هادر واقع تبدیل علوم پیشرفته اروپا به مزیت رقابتی  ظهوروهای آینده و نفناوری

بخش اصلی مورد حمایت اتحادیه اروپا قرار های نوظهور در سه ای انجام گیرد. فناوریهای میان رشتهاز برنامه از طریق همکاری

 :خواهد گرفت

 های جدید؛فناوری ه وهای جدید توسعباز: ایده های آینده و نوظهورفناوری .1

، 10کوانتومی تکنولوژی مانندهای تحقیقاتی در حال توسعه گروهی از ایدهشامل : فعال های آینده و نوظهورفناوری  .2

 باشد.می  11محاسبات دارای کارایی باال

های علم و فناوری های پژوهشی علمی و بلندپروازانه با هدف مقابله با چالشطرحبرجسته:  های آینده و نوظهورفناوری .3

 .به شمار می روند هاپروژهجمله این از  12در حال حاضر دو پروژه گرافن و مغز انسان ایهای میان رشتهدر طرح

الزم به نمایش داده شده است.  5در شکل ه صورت اجمالی ب« 2020 چشم انداز»برنامه در  های آینده و نوظهورفناوری هایپروژه

 .میلیارد یورو بودجه به این بخش اختصاص یافته است 2 ، بیش از2020 ذکر است با توجه به بودجه بندی چشم انداز

 13کوری -برنامه ماری اسکلودوسکا )ج

المللی محققان در بخش خصوصی و دولتی است. این برنامه ها و تجارب بین، ارتقاء مهارت کوری -اسکلودوسکا ماری برنامهاز هدف 

های استراتژیک پژوهشی بین مؤسسات مختلف و های مالی در تمامی مراحل تحقیق، امکان برخی مشارکتبا ارائه برخی کمک

های تحقیقاتی، در همه زمینه کوری -اسکلودوسکا ماری هبرنام آورد.های مذکور را فراهم میجابجایی و تبادل محققان بین سازمان

 حمایت مالی می کند.از تحقیقات بنیادی گرفته تا خدمات بازاریابی و نوآوری باز، 

 

                                                           
8 ERC proof of concept grant 
9 Future and emerging technology (FET) 
10 Quantum technologies 
11 High- performance computing 
12 Human brain project 
13 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
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 . پروژه های فناوری های آینده و نوظهور 5شکل 

 د( تحقیقات زیرساختی

ای پیچیده و پرهزینه گردیده و اغلب نیازمند ادغام تجهیزات، خدمات و منابع مختلف و امروزه تحقیقات زیر ساختی به طور فزاینده

به این گونه از تحقیقات اختصاص یافته است.  2020 چشم اندازالمللی دارد. به همین جهت، بخشی از های گسترده بینهمکاری

ها را با هماهنگ، برای نسل جدید محققان و مهندسان، آنهای های تحقیقات زیرساختی در سراسر اروپا با ارائه آموزششبکه

 .نمایندای را تقویت میهای بین رشتهالذکر آشنا نموده و همکاریهای فوقپیچیدگی

 

 

 

 

 

 

پروژه فناوری 
های آینده و 

نوظهور

هنر و علم

بایو 
تکنولوژی

تجزیه و 
تحلیل داده 

ها

فناوری 
های سبز

پزشکی و 
فناوری 
عصبی

فناوری نانو

فناوری 
های 

کوانتومی

روباتیک

فناوری 
های مرتبط 

با مواد 
جدید
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 رهبری صنعتی-3-2

 های صنعتیالف( رهبری در توانمندسازی و فناوری

های کلیدی حوزه فضا،هوا، فناوری اطالعات و ارتباطات و 14توانمندسازهای کلیدی سایت رسمی اتحادیه اروپا، فناوریبه گزارش وب

فناورانه های ها وابسته خواهد بود. بر این اساس، مواردی نظیر استفاده از فرصتپذیری جهانی اروپا به آنکه رقابت باشندصنعتی می

المللی و مشارکت های نوآورانه بینصنعت، همکاری متوسطبنگاه های کوچک و  ، کمک به مشارکتتکنولوژی اطالعات و ارتباطات

، چهار فناوری نانوتکنولوژی، 2020 چشم اندازدر سند برنامه  .بخش خصوصی و دولتی در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته است

 .ه استهای توانمندساز به شمار آمدیوتکنولوژی از مهمترین فناوریامواد پیشرفته، ساخت و پردازش پیشرفته و ب

 ریسک مالی افزایشب( 

ها و مؤسسات نوآور، به انواع ابزارهای بنگاه الخصوص به منظور استمرار رهبری صنعتی، دستیابی آسان بازیگران نظام نوآوری علی

کوچک و متوسط نوآور به خصوص در  بنگاه هاهای بانکی و ... بسیار ضروری است. پشتیبانی و حمایت از مالی نظیر وام، تضمین

تواند عاملی کلیدی در رشد اقتصادی و ارتقاء نرخ نوآوری در کشورهای عضو اندازی و یا پس از تنوع در بازارهای جدید، میمرحله راه

ان و افزایش قدرت توکم بنگاه های، انواع ابزارهای مالی جهت حمایت از مؤسسات و 2020 چشم اندازاتحادیه اروپا ایفاء نماید. در 

 .مذکور تعریف گردیده است بنگاه هایریسک مالی 

 بنگاه های کوچک و متوسط ج( نوآوری در

عالوه بر انواع . کوچک و متوسط شده است بنگاه های، توجه خاصی در جهت افزایش ظرفیت نوآوری 2020 چشم اندازدر برنامه 

های خاص نیز طراحی گردیده که هدف از آن ایجاد یک برخی سیاستهای مالی مستقیم و غیر مستقیم تعریف شده، حمایت

 .باشدها میهای نوآورانه در آنو افزایش فعالیت ی کوچک و متوسطهابنگاه  اکوسیستم مطلوب برای رشد

 های اجتماعیچالش -3-3

ایجاد پیشگامی این اتحادیه در صنعت و دار و نیز چگونگی های علمی اولویت، عالوه بر تمرکز بر حوزه2020 چشم اندازدر برنامه 

تواند شهروندان کشورهای عضو را با چالش روبرو نماید نیز پرداخته شده است. در واقع، ای که میهای عمدهفناوری، به نگرانی

تواند به رشد و توسعه اقتصادی باشد، که به موازات دو ضلع دیگر میمی 2020 چشم اندازهای اجتماعی، ضلع سوم نقاط تمرکز چالش

                                                           
14 Key enabling technologies (KETs) 
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که  باشدهای مذکور به شرح زیر میانی بیانجامد. محورهای اصلی چالشهپذیری این اتحادیه در سطح جزایی و نیز رقابتو اشتغال

 نیز به صورت موضوعی آورده شده است. 6در شکل 

 :ترتر و سالمکمک به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تجربه زندگی طوالنی سالمتی، تغییرات جمعیتی و رفاه 

 داری، تحقیقات دریایی و اقتصاد زیستیهای زیست اقتصادی در اروپا: امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و جنگلچالش  

 تجدیدپذیر و پاک ور: بکارگیری مناسب منابع به منظور ایجاد انرژیانرژی امن، پاک و بهره 

 های حمل و نقل ایمن و هوشمندحمل و نقل هوشمند، سبز و یکپارچه: توسعه سیستم 

 منابع و مواد خام از وریبهره مربوط به آب و هوا، محیط زیست وقدامات ا 

  اروپا در جهان در حال تغییر: جوامع نوآور، فراگیر 

  شهروندان آنجوامع امن: حفاظت از امنیت و آزادی اروپا و 

 

 

  2020چشم انداز هدف گذاری شده توسط . چالش های اجتماعی 6شکل 

 

چالش های اجتماعی

سالمتی، 
تغییرات 

جمعیتی و رفاه
چالش های 

زیست 
اقتصادی در 

اروپا

انرژی امن، 
پاک و بهره ور

حمل و نقل 
هوشمند، سبز 

و یکپارچه

آب و هوا، 
محیط زیست  
و بهره وری از 

مواد خام

اروپا در جوامع 
در حال تغییر

جوامع امن
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  2020چشم انداز نحوه مشارکت در برنامه -4

 باید موارد زیر در نظر گرفته شود: 2020شرکت در طرح های چشم انداز  شروع هر اقدامی به منظورقبل از 

 کنندشرکت  2020نند در چشم انداز کشورهایی که می توا .1

 2020در چشم انداز  مشارکتهای  روش .2

 شرکت کنند 2020نند در چشم انداز که می تواسازمان هایی  و افرادی .3

 های مالی حمایت .4

این کشور ها به طور کلی در یکی از زیرگروه های زیر . می باشد قابل استفادهبرای همه کشورها  2020 چشم اندازحمایت های مالی 

 :قرار می گیرند

 ، اعضای اتحادیه اروپا  .1

 و  اعضای همکار مثل ترکیه، نروژ، ایالت بالکان غربی  .2

 می باشد.  التینکشورهای منتخب از آسیا، آفریقا و امریکای  که شامل جهان سوم .3

شود.  مشارکت کنند به دقت انتخاب 2020بسیار حائز اهمیت است عناوینی که طی آن کشورها می توانند در برنامه های چشم انداز 

شرکت  2020فراخوان های چشم انداز  می توان در  به صورت انفرادی )به تنهایی( یا گروهی )درقالب یک کنسرسیوم( روش دواز 

 .نمایش داده شده است 7که در شکل  کرد

 

 2020. روش های شرکت در فراخوان های چشم انداز 7شکل 
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برای شرکت کردن در این طرح را دارد. اما  2020در برنامه چشم انداز امکان شرکت  حقوقیحقیقی و شخصیت به طور کلی هر 

 شرکت کنندگان باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

 مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، دفاتر پروژه های مدیریتی، گروه های انتقال دانش و فناوری، همیاران، افراد دارای ها بنگاه ،

 عمران  های گان های غیر دولتی، انجمنمجوز، سیاست گزاران، ار

به طور کلی پوشش جامعی از هزینه های صورت گرفته در راستای انجام شدن پروژه های مورد حمایت خود  2020برنامه چشم انداز 

 نشان داده شده است. 8در شکل  به صورت خالصه در ذیل آورده شده است و هم چنین هزینه هادهد. این را می

 مازاد( کارکنانو موسسه  کارکنان شامل) یپرسنل های هزینه 

 (غیره و ها کنفرانس -پروژه با مرتبط های همایش) سفر های هزینه 

 باالسری بدون – متمم قراردادهای 

 غیره و اختراع ثبت های هزینه کنفرانس، در شرکت هزینه ، انتشارات /عمومی روابط علمی، نشریات: ها هزینه دیگر  

 کسر غیرقابل افزوده ارزش مالیات 

 (استهالک) تجهیزات و مصرفی مواد 

 

 . 2020. هزینه های مورد حمایت چشم انداز 8شکل 

هزینه های مورد 
حمایت چشم انداز  

2020

هزینه های شخصی 
شامل ) پرسنل

کارکنان مازاد، 
(کارکنان موسسه هزینه های سفر  

همایش های )
-مرتبط با پروژه

(کنفرانس ها و غیره

قراردادهای متمم 
:  دیگر هزینه هابدون باالسری–

نشریات علمی، روابط  
انتشارات ، / عمومی

هزینه شرکت در 
کنفرانس، هزینه های  

ثبت اختراع و غیره 

مالیات ارزش 
افزوده غیرقابل 

کسر

مواد مصرفی و  
تجهیزات 

(استهالک)
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 2020در برنامه چشم انداز  پروژه های موفقنمونه هایی از  -5

که حاصل همکاری کشورهای  ": تفکر، تجارت و ارتباطاتیصفحه لمس یها یتکنولوژ یگرافن برا هینانومواد بر پا"پروژه ای با عنوان 

بیان شده است. از اسپانیا شورای    2020 چشم انداز در سایت "15های موفقنمونه "یونان، اسپانیا، انگلیس و فرانسه بود در قسمت 

اسناد، اطالعات، انتشار و  ع،یتجم یبرا یمل ای مؤسسهکه   17یمرکز اسناد مل، از یونان 16زاراگزاتحقیقات ملی اسپانیا و دانشگاه 

رنیشاو پی ال "، شرکت مهندسی خصوصی  "18ریاس" ، از انگلیس دانشگاهاست یو فن آور یقاتیتحق ،یاز موضوعات علم تیحما

به عنوان شرکتی که بر روی تحقیقات، طراحی، مهندسی  "21ام سالو ال تی دی "و شرکت خصوصی  "20ساسکس"، دانشگاه "19اس

و مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه به عنوان هماهنگ کننده در این پروژه شرکت  ها فعالیت می کند،و ساخت میکروماشین 

یورو و مدت زمان  044،358،3. میزان گرنت این پروژه رنت را مراکز دولتی دریافت کردندداشتند. الزم به ذکر است که بیشترین گ

 و شرکت صنعتی فعالیت داشتند. مرکز علمی و د 6سال می باشد. در این پروژه  4پروژه 

که در آن از ساخت دستگاه میکروفلوئیدیک الکترونیکی  "هدف قرار دادن بیماری لوسمی با درمان شخصی"پروژه ای دیگر با عنوان 

 الوزیز" کوچک برای تجویز دارو برای بیماران لوسمی انجام شد. کشور های فرانسه و آلمان به عنوان هسته اصلی بودند. شرکت

به عنوان یک  "23ژنوکم" به عنوان یک شرکت نوآورانه که در زمینه ساخت چیپ های میکروفلوئیدیک فعالیت می کند و "22ساس

فعال در زمینه بیوتکنولوژی و مهندسی  "24مارکوتک" شرکت فعال در زمینه بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی از فرانسه، و شرکت

از  "26کارتین"از تایلند و دانشگاه صنعتی  "25پرنس آف سانگال" کردند و سهیم بودند. دانشگاهپزشکی از آلمان در این پروژه شرکت 

صربستان نیز به عنوان  "27نوام سادو" استرالیا نیز به عنوان شرکا و بدون سهم بردن از سود مالی در پروژه شرکت داشتند. دانشگاه

                                                           
15 success stories 
16 Zaragoza 
17 ΕΚΤ 
18 Surrey 
19 RENISHAW PLC 
20 Sussex 
21 M-SOLV LTD 
22 ELVESYS SAS 
23 GENOCHEM 
24 MARCOTECH   
25 PRINCE OF SONGKLA 
26 Curtin 
27 NOVOM SADU 
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 3مرکز علمی و  3سال است. در این پروژه  3یورو و مدت زمان انجام آن  000،333گرنت این پروژه هماهنگ کننده شرکت داشت. 

 شرکت فعالیت داشتند. 

دانشگاه  2020پایگاه اینترنی چشم انداز  هم چنین شایان ذکر است که از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز تا به حال بنابر گزارش 

 زیر شرکت کرده اند: های

 دانشگاه تهران 

o  7 در برنامه در این پروژه دانشگاه تهرانFP بوده و بودجه ای بالغ  در زمینه علوم انسانی شرکت کرده است که

 یورو به آن اختصاص داده شده است. 15000بر 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

o  دانشگاه علوم پزشکی تهران با در این پروژه کار بر روی ترمیم استخوان صورت گرفته بود که کنسرسیومی از

یورو،  397847.50با سهم  آلمانیورو، فرانهوفر  601291.25یک دانشگاه از اسپانیا با سهم یورو،  361875سهم 

یک دالر،  795972.50یک سازمان از انگلیس با سهم یورو،  323750یک شرکت خصوصی از اسپانیا یا سهم 

 172500، یک سازمان خصوصی از بلژیک با سهم یورو 355937.50دانشگاه علوم پزشکی از اتریش یا سهم 

 می باشد.  995018.75با سهم و دانشگاه گنت بلژیک به عنوان هماهنگ کننده یورو 

 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه ژنتیک مرکز  

o  داده تشکیل دیگر کشورهای با را کنسرسیومی ،شناختی اختالالت در ژنتیک اپی و ژنتیک موضوع بااین مرکز 

 پالنک ماکس ، هلند کاتولیک استیکینگ دانشگاه اعضا، دیگر از. بود شده 7FP برنامه از گرنت اخذ به موفق و

 انگلیس، ژنتیک مرکز انگلیس، پزشکی تحقیقات شورای ، فرانسه اینسرم پزشکی تحقیقات ملی مؤسسه ، آلمان

 پزشکی و بیولوژی تحقیقات مرکز استرالیا، مولکولی پاتولوژی تحقیقاتی انستیو ، انگلیس لیمیتد سینوم کمپانی

 و رئیس ، انگلیس ادینبرو دانشگاه پاکستان، الهور پزشکی دانشکده ، انگلیس لیمیتد آکتوگن کمپانی اروپا،

 آن گرنت و بود سال 5 پروژه مدت. بودند هلند ژنتیک مرکز و آکسفورد دانشگاه کارشناسان و مدرسان

 .است یورو 066،647،11
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فردی را به عنوان  ،هر کشوری در زمینه های مختلف تحقیقاتی اتحادیه اروپا در که نکته دیگری که مهم است گفته شود این است

 آمده است: 2020چشم انداز  درگاه اینترنتیاز ایران نام افراد زیر در . مشخص کرده استبا برنامه های اتحادیه اروپا  28ارتباطی پل

  احمدی از وزارت علوم ایران در زمینه تکنولوژی های آینده و نوظهوروحید آقای 

  محمد حسن انتظاری از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه تکنولوژی آینده و نوظهورآقای 

 ریا نصیری مفخم از دانشگاه اصفهان در زمینه مرکز تحقیقات مشترکخانم ف 

  پژوهشگاه مواد و انرژی در زمینه نانو تکنولوژی، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی، روش های سید محمد مهدی هادوی از آقای

 ساخت و فرآیند پیشرفته

  سعید سرکار از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در زمینه نانو تکنولوژی، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی، روش های ساخت آقای

 و فرآیند پیشرفته

  پایدار، کشاورزی غذایی، از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در زمینه های امنیتناصر حاجی زاده ذاکر آقای 

 بیوتکنولوژی و زیستی اقتصاد و دریایی تحقیقات

  و دریایی تحقیقات پایدار، کشاورزی غذایی، امنیتمحمد سعید سیف از شورای توسعه صنایع دریایی در زمینه های آقای 

 بیوتکنولوژی و زیستی اقتصاد

  پایدار، کشاورزی غذایی، محمد رضا زمانی از انستیو ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در زمینه های امنیتآقای 

 بیوتکنولوژی و زیستی اقتصاد و دریایی تحقیقات

  حسین سلیمی از دانشگاه عالمه طباطبایی در زمینه علوم اجتماعیآقای 

  هوافضا و در زمینه فضافتح اهلل امی از پژوهشگاه آقای 

  حسین ساالر آملی از مرکز همکاری های بین الملل وزارت علوم ایران و به عنوان هماهنگ کننده ملی تمامی افرادی آقای

 که به عنوان راه ارتباطی ایران نام برده شدند.

  های کوچک و متوسط بنگاهمهدی کشمیری از شهرک علم و تکنولوژی اصفهان و در زمینه آقای 

  کوری و همچنین توسعه آموزش  -محمود نیلی احمد آبادی از دانشگاه تهران و در زمینه برنامه های ماری اسکلودوسکاآقای

 حرفهو 

                                                           
28 Contact point 
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  احمد معتمدی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر و در زمینه تکنولوژی ارتباطات و اطالعاتآقای 

  تغییرات جمعیت شناسی و رفاه محسن اسدی الری از وزارت بهداشت ایران در زمینه سالمت،آقای 

  حجت اهلل حاج حسینی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه های حمل و نقل هوشمند سبز و آقای

 یکپارچه

  علی مرتضی بیرنگ از بنیاد ملی نخبگان ایران و در زمینه جوامع فراگیر و نوآورآقای 

  ایران و در زمینه انرژی هسته ای بهروز کمالوندی از پژوهشگاه انرژی اتمیآقای 

  ز دانشگاه صنعتی امیر کبیر و در زمینه زیر ساخت های تحقیقاتی اتحادیه اروپاپتیان اهقرآقای گئورگ 

 2020نکات کلیدی به منظور مشارکت در برنامه چشم انداز -6

شده اند ) به صورت انفرادی و  2020که موفق به اخذ گرنت از چشم اندازه  انیایرانی های موفق حاصل شده از با توجه به تجربه

تاکنون مطرح گردیده است، نکات زیر برای  2020کنسرسیومی( و همچنین مواردی که درکارگاه های برگزار شده چشم انداز 

 شروع کار مهم به نظر می رسد.

 . تمام اطالعات در دسترس و مربوطه را کامل مطالعه فرمایید .1

 کند تمرکز کنید. برروی نکاتی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر را از بقیه دانشگاه ها جهت همکاری متمایز می .2

مزایایی در خصوص موقعیت ایران در حل چالش های جهانی/اروپایی را شناسایی کرده و برروی آن موضوع پروپوزال را  .3

 تعریف کنید.

توان در سازی کرده و ارتباط برقرار کنید. می شبکه اندکرده  افتیدر 2020 چشم انداز ی ازمال حمایتکه قبال  کسانی با .4

کشورهای همسایه یا ارتباطاتی که از قبل حاصل شده اقدام کرد که در پروژه های موفق حاضر بوده اند و یا تجربه کسب 

 کرده اند.

 دهید. مقاله مشترک با کسانی که قصد شبکه سازی با آنها را دارید در اولویت قرار .5

 فراخوان را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که شرایط آنرا احراز می کنید. طیشرا .6

میزان بودجه تخصیص یافته هر فراخوان را بررسی کرده و برای فراخوان هایی اقدام کنید که تعداد اعضای کنسرسیوم بین  .7

 عضو باشد.  15الی  10
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تواند در آن فراخوان همکاری در فراخوان مطمئن شوید، آیا دانشگاه میدر اولین مرحله از امکان ورود شخص ثالث برای  .8

 باشد؟شرکت کند یا مختص شرکت و یا موسسه خاص می

 همخوانی دارند.با اهداف پروژه شما گیرند یی که مورد حمایت مالی قرار میها تیفعال ایآبررسی کنید که  .9

 دارد. ناسب ر با فراخوان تچطوو پروژه شما  فراخوان چیست اهداف بررسی کنید که .10

بایست با فرمت ذکر شده بدون هیچ تغییری قالب پروپوزال و طریقه ثبت درخواست بسیار مهم است. قالب پروپوزال می .11

 ثبت شود. 

 مهلت ثبت درخواست به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، لذا زمانبندی الزم برای کامل کردن پروپوزال در نظر گرفته شود.   .12

است. هرچه فراخوان مرحله های بیشتری داشته باشد احتمال  (cycle)ه باشید هر فراخوان دارای چند مرحله توجه داشت .13

 دریافت گرنت بیشتر است.

 به چه نحو است و به چه نکاتی باید توجه شود. ینیبازب ندیفرآبررسی کنید  .14

ی کنید بسیار حائز اهمیت است. در برقراری برقراری ارتباط اولیه خیلی مهم است لذا سواالت و اطالعاتی که درخواست م .15

 ارتباط توضیحات دقیق و کوتاه در خصوص درخواست خود ارائه کنید. 

 در پاسخ ایمیل های دریافتی )ضمن ابراز قدردانی( از طرح مسائل متفرقه و خارج از موضوع ایمیل خوداری نمایید.   .16

 دتر است. در اکثر موارد ارسال ایمیل از تماس تلفنی بهتر و مفی .17

 ,Yahoo)باید صورت پذیرد و نه ایمیل های غیررسمی  (aut.ac.ir@…)ارسال ایمیل فقط از ایمیل رسمی دانشگاه  .18

Gmail)  

قبل از ارسال ایمیل، متن ایمیل خود را با دقت از لحاظ محتوا و نحوه نگارش بررسی و مطالعه نمایید. درصورت وجود  .19

 تاثیر خیلی بدی در ادامه مذاکرات و همکاریها پیش خواهد آمد. اشکال در ایمیل ارسالی از سمت شما،

داوران گرنت معموال بسیار حرفه ای پروپوزالها را بررسی کرده و به جزئیات توجه زیادی دارند، آنها به دنبال اشخاص با  .20

توانند راهنمایی های ارزشمندی استعداد با انگیزه درونی باال هستند. در صورتی که به درستی با آنها ارتباط گرفته شود، می

 را ارائه دهند. 

شود قبل از ثبت پروژه ارتباط اولیه با داور پروژه برقرار شود و آشنایی نسبی از شما داشته باشند، البته مراقب توصیه می .21

 باشید که ایمیل ارسالی بدلیل عدم محتوای کافی اثر معکوس در ارتباطات آتی نداشته باشد. 
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کنند موظف هستند جمله زیر را در ابتدای پروژه بنویسند لذا برای شناسایی ی که حمایت مالی دریافت میتمام پرژه های .22

توان این جمله را  در گوگل جستجو نمایید و سپس با دانشگاه ها و موسسات موسساتی که پروژه های موفق داشته اند می

 تباط براقرار نمایید و از تجربه آنها استفاده کنید.و اشخاص مرتبط که موفق به دریافت حمایت مالی بوده اند ار

“This project has received funding from the European Union’s horizon 2020” 

داوران گرنت فقط در صورتی پاسخ به ایمیل خواهند داد که سوال شما کامال مشخص، شفاف و دقیق باشد. توجه داشته  .23

 باشید که جواب سواالت شما در وب سایت مربوطه پیشاپیش ارائه نشده باشد. 

 همیشه درخواستتان را مورد بازبینی توسط دیگران قرار دهید.  .24

اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل، فونت ها، شماره های صفحه و غیره مطابق آنچه مورد درخواست است لحاظ  .25

 شده باشد. 

 از ارسال اطالعاتی که درخواست نشده است جدا خودداری فرمایید. .26

 ت کنید.درخصوص ارتباط گرفتن با اشخاص مرتبط، در انتخاب شخص با مسئولیت مربوطه، برای بیان سوال دق .27

 در صورتی که پروپوزال ارائه شده پذیرفته نشد، از نکات و توصیه های ارائه شده برای درخواست مجدد استفاده نمایید. .28

  .در صورتی که حمایت مالی به شما تعلق گرفت در پاسخ به ایمیل سریع عمل کنید
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 پیوست

مرتبط با  همکار شناساییو همچنین محقق شناسایی فراخوان مناسب با حوزه تحقیقاتی مورد عالقه مورد  در این قسمت در

بدیهی است فرایند شرکت . ه استدشتوضیح داده  در ذیل به تفصیل( باشداگر هدف تشکیل کنسرسیوم ورد نظر )البته فراخوان م

 نکات مربوطه در این برنامه بسیار پیچیده و گسترده است و این مجال به همه 

 عالقهفراخوان در حوزه مورد  شناسایی -1

 فراخوان و همکار به طور کامل توضیح داده شده است. شناساییدر پیوست مراحل 

 1. به پایگاه اینترنتی  Horizon 2020 دسترسی پیدا کنید.

 کلیک کنید.  Funding Tender .  برروی لینک2

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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 کلیک کنید. Find call for funding- by topic .  برروی لینک3

 

 پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.را   2020Horizon، به پایین صفحه بیایید تا آیکون ind callF. در صفحه 4

 

 بروید. enderTunding and F . به پرتال 5
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 را انجام دهید.  جستجوه و سپس دکرده یا ابتدا نوع برنامه را انتخاب کر جستجو. کلمه کلیدی مورد نظر را 6

 

 

 را بزنید. orthcomingOpen or Fن فراخوان تیک آیکون های دبرای پیدا کر.7

 

 لیست فراخوان ها، با کلیک بر روی عنوان هر فراخوان، توضیحات آن نشان داده می شود.  شناساییبعد از .8
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 همکار شناسایی -2

 شناساییبرای ، بعد از ثبت نام .شخصی بسازیدباشید ابتدا باید ثبت نام کرده و یک پرتال  همکار شناساییقبل از اینکه به دنبال 

 زیر عمل کنید.دو روش به  همکار

کلی از طریق پروژه هایی که  ت یا قبال انجام شده است، به طوراز طریق پروژه هایی که در حال انجام اس همکار شناساییروش اول: 

 تأیید شده اند.

 همکار شناساییروش دوم: در روش دوم از درخواست هایی که سازمان های کشورهای مختلف برای یک فراخوان فرستاده اند، برای 

 اقدام می شود. 
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 های موفق شناسایی همکار از طریق پروژه ول:روش ا

می را بالقوه برای پروپوزالتان  همکارکردن برای یک  جستجوبه شما امکان  Funding & Tendersدر پرتال  همکار شناسایی

 Partner Search، آیکون  How to Participateابتدا به پرتال رفته و در آیکون  Horizon2020در سایت  برای این کاردهد. 

 نمایید.  را از لیست انتخاب

 

 

 زیرا کنید، ترکیب را مختلف معیارهای که شود می توصیه اما ،ترتیب دهید فیلد یک حداقل در را خود جستجو توانید می شما

 .است ورودی 500 به محدود ،داده شده مطابقت نتایج مقدار
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1. Keyword برای مطابقت کامل یا نسبی به کار می رود. به طور مثال هنگامی  جستجو. توجه داشته باشید که این نوع

 خواهد بود.  acknowledgeو  knowledgeمی کنید، جستجو برای کلمات  جستجورا  knowledgeکه کلمه 

2. Topicفراخوانی برای . عنوان زیر مجموعه فراخوان است. به عنوان مثال ،Green Cars  می تواند عنوان های مختلفی

 را زیر مجموعه خود داشته باشد. Power plantو  Infrastructure ،Communicationمانند 

3. Call .فراخوان در حال حاضر غیر فعال است. بنابراین شما نمیتوانید از آن استفاده کنید . 

4. Programاشد که فراخوانی را در پرتال . لیست شامل برنامه های دارای حمایت مالی اتحادیه اروپا می بFunding & 

Tenders ر می کنند. منتش 

5. Organization name .به تواند می ها سازمان نام: نکته. . نام کامل یا قسمتی از نام مؤسسه الزم است تا وارد شود 

 باشد و این قسمت نام های غیر التین را قبول می کند.  ملی زبان در یا انگلیسی زبان

 ها شامل موارد ذیل می شود. سازمان. انواع سازماننوع  .6

 متوسطه یا عالی آموزش موسسات •

 المللی بین سازمان •

 دولتی غیر سازمان •

 دولتی سازمان تحت حمایتخصوصی  •

 عمومی سازمان •

 تحقیقاتی سازمان •

 متوسط یا کوچک بنگاه •

7. Country کردن فقط با نام کشور  جستجونکته:  قسمت وجود دارد.. نام تمام کشور ها به ترتیب حروف الفبا در این

 امکان پذیر نیست. 
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8. City ن می باشد.دکر جستجوکرن برای کشور، نام شهر به تنهایی قابل  جستجو. بر خالف 

9. PIC . رقمی است که بعد از ثبت نام کردن ارگان در  9مربوط به شمارهParticipant Register  .کد داده می شود

 می باشد.   921865885امیر کبیر صنعتی مربوط به دانشگاه 

کلیک کنید تا همه انتخاب هایی که   Clear Filtersیا بر روی  انجام شود جستجوکلیک کنید تا   Search Partnerبر روی 

استفاده می شود تا   Search boxنشان داده خواهد شد.  آیکون  نتایج در سمت راست انجام دادید حذف شود.  جستجوبرای 

 شما بود نشان دهد.  جستجوحصل ماات خاصی را در لیستی از نتایج که اطالع

قسمتی  جستجونام ارگان، کلمه کلیدی و شهر نیازی نیست که انطباق کامل برقرار شود، بلکه  جستجودر در نظر داشته باشید که 

  از نام آن ها کافی می باشد. 
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 را آن توانید می که لیستی عنوان به کنیدمی تایپ شما که آنچه مطابق موجود مضامین تنها Topicدر آیکون  جستجودر قسمت 

 .شود می ارائه کنید، انتخاب

 

 به PICبا   تا دهد می اجازه شما بهامکان  این. دهد نمی را جزئی جستجو اجازه و دارد رقمی 9 دقیق ورودی به نیازاین قسمت، 

 .کنید بررسیرا  است، آن درگیر که را هایی پروژه ماهیت و تعداد به مربوط های داده و بیابید را خاص سازمان یک سرعت

  

 و Participant Register در سازمان فعلی وضعیت برای ستون یک که شامل راست سمت در جدول یک در شما تطبیقی نتایج

 .شود می داده نمایش است، آن درگیر سازمان که هایی پروژه تعداد نیز
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، در لیستی از نتایج که نشان داده شده است، بر روی نام آن کلیک کنید. مشاهده جزییات در مورد سازمانبرای   

 

 

 می سازمان مشارکتی های فعالیت و ها پروژه به مربوط ، جزئیاتی شامل اطالعاتجره باز شدهر قسمت باالی پندن، دبعد از کلیک کر

ات ه است. دقیقا زیر توضیحنشان داده شد PICمانند نام، مکان و کد  زیر(، همچنین اطالعاتی برای شناساییشکل در  2باشد )شماره 

زیر(. کلمات کلیدی شامل کلماتی است  شکل در 3ها را نشان می دهد )شماره   Keywordارگان، قسمتی وجود دارد که لیستی از 

عالوه بر این اطالعات وارد کرده است.  خوداظهاریسازمان به صورت ر پروژه های مربوط به آن شرکت دارد یا دکه سازمان مورد نظر 

تماس برقرار کنید. اطالعات دیگر در  زیر(شکل در  5)شماره   rganizationOContactمی توانید با سازمان از طریق آیکون 

  زیر(. شکل در  6در سمت چپ قابل دستیابی می باشد ) شماره  Menuصفحه با پایین آمدن صفحه و یا استفاده از 
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است که نشان دهنده برنامه هایی است که سازمان در آن شرکت کرده است و نقشی که حاوی اطالعات مفیدی نمودار  این 

 سازمان در پروژه های مختلف ایفا کرده است. 

 

  

، شرکای اصلی که با سازمان مد نظر در گذشته همکاری کرده اند نشان داده شده Main Collaboration Partners در قسمت

 با کلیک کردن روی نام آن ها، اطالعات آن ها نشان اده می شود.ت. اس
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باز می شود که می توانید جزئیات کامل پروژه ها و نتایج آن ها را بخوانید.   CORDIS با کلیک کردن روی نام پروژه ها، صفحه

 استفاده کرده و جستجو را به صورت خاص تر انجام دهید.  Search Box زنید اهمچنین می توا

 

 . برقراری کنیدارتباط با سازمان مورد نظر می توانید  استفاده از با 

از طریق پرتال کنید.  شناساییرا  همکار شناساییدر این روش از دو طریق می توانیم لیست درخواست کننده ها برای  روش دوم:  

Funder and Tender  و از طریق پرتالParticipant گفتنی است که طبق گفته سایت، پرتال .Participant  به زودی

 برداشته می شود. الزم به ذکر است که وقتی در سایت ثبت نام انجام شد، هر دو پرتال قابل استفاده خواهند بود. 

  

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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 :Funder and tenderلیست درخواست کننده ها از طریق پرتال  شناسایی

دسترسی  Search Funding & Tendersبه  F&Tابتدا در پرتال  Horizon 2020در سایت  با استفاده از صفحه عناوین

 کلیک کنید.  Open or Forthcoming پیدا کنید. سپس بر روی

 

 

 

. سپس در منو سمت چپ بر کردن نیز وجود دارد( وارد صفحه پروژه شوید جستجوسپس با کلیک بر روی هر عنوان )البته امکان 

کلیک کنید تا تعداد پیشنهاد ها و درخواست ها  ditView/Eکلیک کرده و در نهایت بر روی آیکون  earchPartner Sروی 

 را ببینید.  عنوانبرای آن 
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همچنین د. توسط ارگان یا سازمان خاصی شده است را می توانید ببینی همکار شناساییدر این قسمت درخواست هایی که برای 

 ا در صفحه می توانید مشاهده کنید.طبق تصویر زیر این موارد ر

 

 

 .کنید منتشر موضوع این برای را خود همکار جستجوی تا دهد می اجازه شما به فیلد این .1

 با کلیک کرن روی هر سازمان وارد پروفایل آن می شوید. نام سازمان،  .2

 تاریخ درخواست. .3

 د نوع سازمان و کشور آن. اطالعات در مور سازمان مانن .4

 همکارقرار دهد یا از  همکارسازمان خودش می تواند افراد متخصص داشته باشد و در اختیار  ،همکارنوع درخواست برای  .5

 درخواست افراد متخصص کند. 

6. Contact organization   .که ارتباط با سازمان درخواست دهنده را امکان پذیر می سازد  
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درخواست ها و یا شوید و لیستی از پروفایل سازمان درخواست دهنده وارد صفحه  آورید،العات بیشتری بدست اگر بخواهید اط

این اطالعات در پایین صفحه پروفایل پیشنهاد های منتشر شده برای افراد متخصص و با تجربه توسط سازمان را مشاهده کنید. 

 ه است. داده شدنشان 

 

ارتباط برقرار   rganizationOContact رخواست می توانید با سازمان از طریق دروبه روی هر  Actionبا کلیک کردن روی 

  کنید. 
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 به ترتیب مراحل زیر طی شود: Participant لیست درخواست کننده ها از طریق پرتال شناسایی

 Horizon2020دسترسی به سایت -1

2- Funding, Tenders 

3- Funding Opportunities (Find Project Partner) 

4- Partner Search Services 

5- Funding Opportunities 

 کلیک کنید.  H2020 بر روی در منوی سمت چپ  -6
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 Open Or Forthcoming Topicsجستجو برای فراخوان در   .7

 Advanced Search For Topicsکلیک روی  .8

 کلیک روی یک عنوان تا به صفحه عنوان دسترسی پیدا کنید .9
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می توانید لیست سازمان  View/ Edit Partner Searchپایین صفحه بیایید و با کلیک روی به  وینادر صفحه عن .10

 . مشاهده کنید دهایی که عالقه خود را برای آن عنوان اعالم کرده ان
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  زیر را می توانید در صفحه ببینید.شرکای مختلفی که پیشنهاد شده اند نشان داده می شوند که موارد  .11

 

 

 .کنید منتشر موضوع این برای را خود همکار جستجوی تا دهد می اجازه شما هب فیلد این .1

 تاریخ درخواست. .2

 ن روی هر سازمان وارد پروفایل آن می شوید. دبا کلیک کرنام سازمان،  .3

 اطالعات در مور سازمان مانند نوع سازمان و کشور آن.  .4

 همکارقرار دهد یا از  همکارداشته باشد و در اختیار  سازمان خودش می تواند افراد متخصص همکار،نوع درخواست برای  .5

 درخواست افراد متخصص کند. 

6.  Contact organization    .که ارتباط با سازمان درخواست دهنده را امکان پذیر می سازد 
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 المللیبین و علمی هایهمکاری مدیریت
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 )پلی تکنیک تهران(
 

 64545412: تلفن

http://campus.aut.ac.ir/intrel 




