مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

نهاد

نام طرح

حامي

ميزان حمايت

كشور سوئيس

Scientific Exchange Grant

حمايت از تبادل علمي

)Swiss National Science Foundation(SNSF

حمايت شركت در كارگاه
و كنفرانس
سقف اين حمايت  25000فرانك
سوئيس هزينه سفر و اقامت
براي مدت  1الي  0ماه
موعد ارسال پروپوزال 4 :ماه
پيش از زمان مدنظر شروع برنامه
حمايت بازديد علمي

مشاركت در پروژه SNSF
دانشجويان دكتري

سقف اين حمايت  20000فرانك
براي مدت  0تا  12ماه خواهد
بود
موعد ارسال پروپوزال 3 :ماه
پيش از زمان مدنظر حضور در
برنامه

شرايط بهرهمندي

محققان از دانشگاه هاي خارج از سوئيس كه مايل به
حضور در يك كارگاه يا كنفرانس برگزار شده در كشور
سوئيس هستند

محققان كشور سوئيس و ساير كشورهاي دنيا كه مايل
به ملاقات همتايان خود در داخل و يا خارج از سوئيس
براي انجام تحقيقات مشترك دارند

تمامي دانشجويان مقطع دكتري محصل در خارج از
كشور سوئيس كه مايل به گذراندن فرصت مطالعاتي
در قالب يكي از پروژه هاي درحال اجراي SNSF
هستند

دستورالعمل ثبت درخواست

تمامي مراحل ثبت در خواست در اين لينك اورده شده
است
سامانه ثبت درخواست
اطلاعات تكميلي
scientific.exchanges@snf.ch

ارتباط با مدير اجرايي پروژه مدنظر  SNSFو دريافت
پذيرش حضور در تيم از ايشان
ثبت درخواست توسط شخص مدير در سامانه ثبت
درخواست
اطلاعات تكميلي
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كشور سوئيس

حمايت از انجام پروژه مشترك

Collaboration in research Scientific Exchange Grant
projects
Swiss
)National Science Foundation(SNSF

حمايت از تبادل علمي

فرصت مطالعاتي
دانشجويان دكتري و پسا
دكتري

براي دانشجويان دكتري مدت 0
الي  14ماه
دانشجويان پسادكتري حداكثر
 24ماه
هزينه سفر ،اقامت و انجام
تحقيقات دانشجو
زمان ثبت درخواست دكتري1 :
مارس و  1سپتامبر
زمان ثبت درخواست پسادكتري:
 1فوريه

اجراي پروژه مشترك
گروهي
Sinergia

حقوق محققين ،هزينه سفر و
انجام تحقيقات افراد تيم
زمان ثبت درخواست 1 :ژانويه و
 1دسامبر

تمامي دانشجويان مقطع دكتري و پسادكتري خارج از
سوئيس كه حداقل  12ماه از آغاز دوزه تحصيل آنها
گذشته باشد

تمامي اساتيد دانشگاه كه حداقل 4سال از اخذ مدرك
دكتري آنها گذشته باشد.
حداقل  2و حداگثر  4تيم تحقيقاتي با زمينه هاي
متنوع با محوريت يك تيم سوئيسي ميتوانند به تعريف
پروژه جامع مشترك بپردازند.

تمامي مراحل ثبت در خواست در اين لينك (دكتري) و اين
لينك (پسادكتري) اورده شده است
سامانه ثبت درخواست
اطلاعات تكميلي

برقراري ارتباط اوليه با تيم هاي همكار و تهيه پروپوزال
ثبت پروپزال توسط تيم سوئيسي در سامانه ثبت درخواست
اطلاعات تكميلي
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نهاد حامي

كشور سوئيس

دانشگاه زوريخ

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

Iran Program
تبادل دانشجو در مقاطع كارشناسي،
كارشناسي ارشد ،دكتري و
پسادكتري

سقف حمايتي ماهانه  1400فرانك سوئيس براي
دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد به مدت
دو هفته الي يك ترم تحصيلي
و  2000فرانك سوئيس براي دانشجويان دكتري
و پسادكتري به مدت سه الي شش ماه

تمامي دانشجويان مقاطع مذكور كه رشته
تحصيلي ايشان مرتبط با رشته هاي آموزشي
ارائه شده در دانشگاه زوريخ باشد

Iran Program
تبادل استاد

سقف حمايتي ماهانه  2000فرانك سوئيس به
مدت دو هفته الي يك ترم تحصيلي

تمامي اساتيد كه مايل به تدريس در دانشگاه
زوريخ بوده و رشته آموزشي ايشان مرتبط با
رشته هاي آموزشي ارائه شده در اين دانشگاه
باشد

Iran Program
برگزاري مشترك مدرسه تابستاني،
كارگاه ،سمينار و سفر علمي

تا سقف  12000فرانك سوئيس براي برگزاري هر
برنامه

به پروپوزال هاي مشتركي كه از سوي يك
نهاد آموزشي ايران و دانشگاه زوريخ در
چارچوپ برگزاري مدرسه تابستاني ،كارگاه،
سمينار و سفر علمي تعريف شود اين حمايت
تعلق مي گيرد.

دستورالعمل ثبت درخواست

تكميل فرم درخواست و ارسال طبق
دستورالعمل
زمان اعلام فراخوان و بازه ثبت درخواست سالانه:
 1دسامبر الي  20ژانويه
اطلاعات كلي
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نهاد حامي

نام طرح

كشور سوئيس

دانشگاه  ETHزوريخ

" Research for Development " R4D

تحقيق براي توسعه

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

حمايت آغازين

حمايت تا سقف  20000فرانك
سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي

محققان دانشگاه صنعتي زوريخ بهمنظور آغاز يك
ارتباط جديد ،تعريف پروژه جديد و يا پيادهسازي
نتايج حاصلشده از پيش است

حمايت آموزشي

سقف اين حمايت  5000فرانك
سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي است

محققان دانشگاه صنعتي زوريخ كه دريكي از مراكز
آموزشي و يا تحقيقاتي همكار در يك كشور
درحالتوسعه است

حمايت بازديد علمي

سقف اين حمايت 10000
فرانك سوئيس
موعد ارسال پروپوزال  31مارچ،
 31آگوست و  31نوامبر هر سال
ميلادي

محققاني از كشورهاي درحالتوسعه كه مايل به بازديد
از دانشگاه صنعتي زوريخ براي انجام تحقيقات يا
شركت در يك كنفرانس و يا كارگاه هستند

دستورالعمل ثبت درخواست

برقراري ارتباط با يك محقق ،استاد دانشگاه ETH
زوريخ(همكار خارجي) و ابراز تمايل براي درافت اين
حمايت
ارسال فرم درخواست به
 patricia.heuberger@sl.ethz.chاز سوي همكار
خارجي
اطلاعات كلي
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نهاد حامي

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

كشور سوئيس

دبيرخانه امور آموزش ،تحقيق و نوآوري SERI

حمايت مالي بنيادي

حمايت به محققاني از سوئيس تعلق ميگيرد كه براي
اولين بار با كشور ايران همكاري تحقيقاتي دارند.

حمايت مالي ارتباطدهنده

حمايت به محققاني از سوئيس تعلق ميگيرد كه قبلاً
پروژهاي موفق را با ايران به انجام رسانيدهاند
اين حمايت ميتواند توسعه برنامههاي درسي و يا
تدريس مشترك را نيز موجب شود

سمپوزيوم و كارگاههاي
آموزشي

از آنجا كه اين برنامه باز سال
 2014آغاز خواهد شد ،ميزان هر
يك از انواع حمايتها به زودي از
سوي اين نهاد از طريق اين تارنما
اطلاع رساني خواهد شد.

اين حمايت به محققاني از سوئيس تعلق مي گيرد كه
مايل به برگزاري گردهمايي و كارگاه آموزشي در ايران
هستند

حمايت مالي همكاريهايي در
خصوص نوآوري

يك موسسه تحقيقاتي در سوئيس و يك موسسه در
كشور ديگر كه مايل به شروع همكاري علمي و صنعتي
هستند

حمايت مالي از فعاليتهاي
تبادلي

نسل جوان دانشمند (از قبيل دارندگان مدرك
كارشناسي ارشد كه هنوز دكتراي خود را دريافت
نداشتهاند و تجربه تحقيقات حرفهاي بيش از 0ماه را
دارا نيستند

دستورالعمل ثبت درخواست

از آنجا كه اين برنامه باز سال  2014آغاز خواهد شد ،روند
درخواست براي دريافت هريك از اين حمايتها به زودي از
سوي اين نهاد از طريق اين تارنما اطلاع رساني خواهد شد.
اطلاعات تماس در حال حاضر:
+41 (0) 58 934 40 89
leadinghouse@zhaw.ch
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نهاد حامي

كشور سوئيس

كميسيون فدرال بورسهاي تحصيلي دانشجويان خارجي FCS

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

بورس هاي دوره پسا دكتري

يك دوره  12ماهه ،ماهانه 3500
فرانك سوئيس

محققاني كه دوره دكتري خود را به اتمام رسانده و در
سال هاي اغازين فعاليت آكادميك خود قرار دارند
امكان استفاده از اين بورس براي حضور در تمامي
دانشگاههاي سوئيس

بورس هاي تحقيقاتي

يك دوره  12ماهه ،ماهانه 1920
فرانك سوئيس

محققاني كه در مقطع تحصيلات تكميلي فارغ التحصيل
شده اند (كارشناسي ارشد ،دكتري ،پسادكتري) براي
انجام يك پروژه تحقيقاتي با همكاري يك مركز علمي
در كشور سوئيس

دستورالعمل ثبت درخواست

اطلاع از فراخوان با مراجعه با اين تارنما (كشور ايران را
انتخاب كنيد) عموما اول آگوست هر سال ميلادي اعلان مي
شود.
مطالعه شرايط ،ضوابط و مدارك مورد نياز
ارسال مدارك به سفارت سوئيس در ايران از طريق آدرس
ايميل teh.vertretung@eda.admin.ch
اطلاعات بيشتر

