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جندی شاپوربورس  

 فرانسویحمايت از تبادل  گروه ھای تحقيق ايرانی  و برنامه

 لی  واوزارت امور خارجه و توسعه بين الملل فرانسه و با حمايت وزارت آموزش ع 

ايران و نوآوری  تحقيق

 2005به وجودآمدن اين برنامه در سال زمان

 شدهپروژه ارائه  350پروژه تحقيقاتی  مشترک از ميان بيش از  100از بيش

 پروژه در دست اجرا ھستند 25، 2017سال در        
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جندی شاپوربورس  

  شامل تمامی  رشته ھای علمی

)  ، علوم انسانی  و اجتماعی، علوم زيستی  و پزشکی علوم پايه، مھندسی(

https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur
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جندی شاپوربورس  

امتياز مثبت برای محققين جوان، دانشجويان دکترا و پسا دکترا

 دانشگاه و يا مرکز تحقيقاتی باشند) ھمکار(محققين بايد عضو  .

می تواند در قالب تز دکترا يا پسا دکترا باشد.

ذاری ھر دو طرف ايرانی و فرانسوی بايد در نھاد و ارگان مربوطه خود اپليکيشن را بارگ

کنند

بين المللی وزارت علوم  مركز مطالعات و ھمکاری ھای علمی : ايرانیwww.cissc.ir

فرانسوی :candidater‐https://www.campusfrance.org/phc
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جندی شاپوربورس  

 دسامبر 31ژانويه تا  1سال پشت سرھم بين  2: زمان اعتبار تخصيص يافته

شان بودجه سال دوم به شرط مصرف بھينه کل بودجه سال اول، ارايه گزارش پيشرفت و ن

.دادن وضعيت مالی می باشد

 فعال در پروژه ھا محققينو امرار معاش رفت و آمد ھزينه

 ھم دريافت می کنندحمايت لجستيکی بعضی پروژه ھا

 گونه کمک مالی ديگر جھت اجرايی کردن پروژه ھای مشترک بايد از بودجه ھر

شودآزمايشگاه ھای طرف قرارداد يا از منابع ديگر تامين 
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ھزينه ھا -جندی شاپوربورس  

 سال ٢يورو برای  12000تا  8000مقدار متوسط اعتبار بين

 يورو 1500بليط رفت و برگشت حداکثر ھزينه

 يورو 110ھزينه امرار معاش روزانه حداکثر

 ھزينه استفاده مشترک از خدمات اندازه گيری، آناليز : حمايت لجستيکی

آزمايشگاھی، مواد مصرفی و تجھيزات مورد نياز کوچک

 يورو 2000حداکثر حمايت لجستيکی
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ارزشيابی  - جندی شاپوربورس  

کيفيت علمی پروژه و اعضای تيم

مشارکت فعال محققين جوان

عالقمندی ھمکاری و مکمل بودن مرکز فرانسوی و ايرانی

ارزش افزوده و اھداف بلند مدت پروژه

ھمراستايی با برنامه ھای بلند مدت اروپايی

 فرانسوی -انتخاب پروژه ھا توسط ھيات مشترک ايرانی
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ارزشيابی  - جندی شاپوربورس  

انتخاب پروژه ھای برنامه وزارت علوم در  و ھمکاری ھای علمی بين المللیمركزمطالعات 
:جندی شاپور برای موارد ذيل اولويت قائل است

      پروژه ھايی كه ھمراه با آموزش در سطح دکتری يا پسا دکتری باشد؛

      ند؛پروژه ھايی که موجب ھمکاری چند آزمايشگاه يا موسسه مختلف ايرانی و فرانسوی شو

      اقتصادی شوند-پروژه  ھايی كه باعث ايجاد توسعه، به ويژه توسعه اجتماعی.
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:فرستيدسواالتتان را می  توانيد به آدرس الکترونيکی  زير ب
amba@diplomatie.gouv.fr‐scac.teheran

جندی شاپوربورس  
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• https://ir.ambafrance.org
• Zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
• scac.teheran‐amba@diplomatie.gouv.fr

2019/2020س ھای پسا دکترـ فراخوان بور

آيا مدرس يا پژوھشگر ھستيد ؟
سفارت فرانسه در ايران به شما بورس پسادکتری در رشته ھای زير اعطا می کند

علوم پايه و مھندسی 
علوم انسانی  و اجتماعی

2019آوريل  15: تاريخ نھايی ارسال پرونده
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@BVasIr Babak.Vaseghi@gmail.com
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