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 ICARD 

  

ّا، هشاکض علوی ٍ پظٍّـی ٍ  تَاًٌذ با ّوکاسی داًـگاُ پظٍّـی داخل کـَس هی -ّا ٍ هشاکض علوی دس ایي بشًاهِ، داًـگاُ

ّا، تبادل اػتاداى  ّای هـتشک سا تعشیف ٍ اجشا ًوایٌذ. بِ هٌظَس اجشای ایي طشح ّای هعتبش خاسج اص کـَس طشح آصهایـگاُ

  .ؿَدهقین خاسج اص کـَس یا داًـجَ بِ صَست هتقابل ٍ بشای هذت صهاى هـخص بٌا بِ تـخیص هشکض اًجام هیایشاًی 

  

 (های کارتردی )ایکارد المللی ترای توسعه پژوهش های تیه تروامه همکاری

  

تَاًٌذ با ّوکاسی اػتاداى ٍ  هی پظٍّـی داخل کـَس -ّا ٍ هشاکض علوی دس ایي بشًاهِ، اػتاداى ٍ پظٍّـگشاى ایشاًی دس داًـگاُ

ّای  ّای هعتبش خاسج اص کـَس طشح ّا، هشاکض علوی ٍ پظٍّـی ٍ آصهایـگاُ پظٍّـگشاى ایشاًی هقین خاسج ؿاغل دس داًـگاُ

هـتشک سا تعشیف ٍ اجشا ًوایٌذ. هذت دس ًظش گشفتِ ؿذُ بشای اًجام طشح یکؼال اػت ٍ ًتایج پظٍّـی بایذ بِ صَست هکتَب 

 .ِ، کتاب، گضاسؽ علوی( اسائِ ؿًَذ)هقال

  

 ICARDحمایت های مرکس در قالة تروامه 

 بشای پظٍّـگشاى دٍ طشف (Economy Class) پشداخت بخـی اص ّضیٌة بلیط سفت ٍ بشگـت َّاپیوا .1

 تأهیي بخـی اص ّضیٌِ اقاهت بشای هحقق هذعَ دس صَست تأهیي هحل اقاهت پظٍّـگش ایشاًی دس کـَس طشف ّوکاس .2

ّای تحقیق هاًٌذ لَاصم هصشفی آصهایـگاّی، دػتوضد کاسؿٌاػاى )بِ جض پظٍّـگشاى اصلی(،  تاهیي بخـی اص ّضیٌِ .3

 هَاد اٍلیِ، هٌابع علوی، ػفشّای هشتبط با تحقیق پغ اص تائیذ ؿَسای پظٍّـی هشکض

   

 :اولویت های مرکس در اوتخاب طرح ها

 ّا  بِ کـَس کوک کٌٌذ، ٍ اسصؽ افضٍدُ هعیٌی سا دس ایي ّوکاسی ًَ  ّایی کِ بِ اًتقال هؼتقین داًؾ ٍ فٌاٍسی طشح

 .تَلیذ ًوایٌذ

 ّایی کِ اهکاى اجشای آًْا دس کـَس ٍجَد ًذاؿتِ باؿذ، ٍ عولیاتی کشدى آًْا هؼتلضم ّوکاسی پظٍّـگشاى  طشح

 .خاسجی اػت

 ُّای هشتبط با حل هـکالت کالى کـَسپشٍط. 

  

 :ل تقاضا ترای شرکت در تروامهمذارک مورد ویاز و وحوه ارسا



 

2 
 

 ّای کاسبشدی )ایکاسد( الوللی بشای تَػعِ پظٍّؾ ّای بیيتکویل فشم تقاضای ؿشکت دس بشًاهة ّوکاسی .1

 ػَابق علوی هتقاضی .2

 ػَابق علوی فشد، داًـگاُ یا هشکض خاسجی ّوکاس با هجشی ایشاًی طشح .3

ّوکاسی دس طشح ٍ اعالم سػوی بشای پزیشفتي بخـی اص ًاهة ابشاص توایل طشف هَسد ًظش دس خاسج اص ایشاى جْت  .4

 ّای طشح ّضیٌِ

 الولل داًـگاُ یا هشکض پظٍّـی طشف ایشاًی ًاهِ تاییذیِ سػوی هعاًٍت پظٍّـی یا هذیش کل اهَس بیي .5

  

 :زمان دریافت تقاضا و اعالم وتایج

بَدُ ٍ اعالم ًتایج ًیض دسآخش تیش هاُ ٍ  1335آرس   دسیافت تقاضاّای اسػال ؿذُ بِ هشکض دٍباس دس ػال دس اٍل خشداد ٍ اٍل

 صَست خَاّذ گشفت. 1335آخش دی هاُ 
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