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  (ICRP) مشترک های پژوهش برای دعوت برنامه

 

  Invited Collaborative Research Program   تعشیف بشًاهِ

الوللی اعن اص ایشاًی هقین  ایشاًی ٍ بیي ّای هـتشک بیي پظٍّـگشاى بشجؼتِ دعَت بشای پظٍّؾ هـتشک اص اًجام پشٍطُ بشًاهِ

 ّا ٍ هشاکض ّای جاسی پظٍّـی داًـگاُ بِ استقاء کیفیت بشًاهِایي بشًاهِ کوک  خاسج یا خاسجی حوایت هی کٌذ. ّذف

  .اػت ّا ّا دس ّوۀ صهیٌِ ّای دکتشای داًـگاُ آهَصؿی ٍ پظٍّـی کـَس خلَكاً پشٍطُ

 اهذاف برنامه

 :هْن تشیي اّذاف بشًاهِ دعَت بشای پظٍّؾ هـتشک سا بِ ؿشح ریل هی تَاى بشؿوشد

     ّای دکتشی تحقیقاتی داخلی بخلَف پشٍطُ ّای فعالیت کیفیت استقاء 

     الوللی بیي فٌاٍسی ٍ علن تَػعِ ّای ؿاخق دس ایشاى جایگاُ استقاء 

     کـَس اص خاسج هقین ایشاًیاى اص هجاصی ّای ؿبكِ ایجاد بِ کوک 

     حقیقی افشاد ّوكاسی قالب دس فٌاٍسی ٍ علن الوللی  بیي سٍابط گؼتشؽ 

     خاف فٌاٍسی –علوی اّذاف بِ دػتیابی 

 

 المللی بین مشترک های پژوهش برای دعوت برنامه 6931 فراخوان

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

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

 . ؿَدهی اًجام هشکض تـخیق بِ بٌا هـخق صهاى هذت بشای ٍ هتقابل كَست بِ داًـجَ یا کـَس اص خاسج هقین ایشاًی

 :بَد خَاّذ صیش بلَست بشًاهِ ایي دس هشکض ّای حوایت

 طشف دٍ پظٍّـگشاى بشای( Economy Class) َّاپیوا بشگـت ٍ سفت بلیط ّضیٌۀ اص بخـی پشداخت 

 ّوكاس طشف کـَس دس ایشاًی پظٍّـگش اقاهت هحل تأهیي كَست دس هذعَ هحقق بشای اقاهت ّضیٌِ اص بخـی تأهیي 

 ،(اكلی پظٍّـگشاى جض بِ) کاسؿٌاػاى دػتوضد آصهایـگاّی، هلشفی لَاصم هاًٌذ تحقیق ّای ّضیٌِ اص بخـی تاهیي 

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

 :ها طرح انتخاب در مرکس های اولویت
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 ّا ّوكاسی ایي دس سا هعیٌی افضٍدُ اسصؽ ٍ کٌٌذ، کوک کـَس بِ  ًَ فٌاٍسی ٍ داًؾ هؼتقین اًتقال بِ کِ ّایی طشح (1

 .ًوایٌذ تَلیذ

 پظٍّـگشاى ّوكاسی هؼتلضم آًْا کشدى عولیاتی ٍ باؿذ، ًذاؿتِ ٍجَد کـَس دس آًْا اجشای اهكاى کِ ّایی طشح (2

 .اػت خاسجی

 .کـَس کالى هـكالت حل با هشتبط ّای پشٍطُ (3

 :برنامه در شرکت برای تقاضا ارسال نحوۀ و نیاز مورد مذارک

 (ICRP) الوللی بیي پظٍّـی ّای ّوكاسی بشًاهۀ دس ؿشکت تقاضای فشم تكویل 

 هتقاضی علوی ػَابق 

 طشح ایشاًی هجشی با ّوكاساى خاسجی هشکض یا داًـگاُ فشد، علوی ػَابق 

 بخـی پزیشفتي بشای سػوی اعالم ٍ طشح دس ّوكاسی جْت ایشاى اص خاسج دس ًظش هَسد اكلی طشف توایل ابشاص ًاهۀ 

 طشح ّای ّضیٌِ اص

 طشح ایشاًی ّوكاساى توایل ابشاص ؿذُ اهضا ًاهِ 

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

  

 :نتایج اعالم و تقاضا دریافت زمان

 ٍ هاُ تیش دسآخش ًیض ًتایج اعالم ٍ بَدُ 1331 آرس  اٍل ٍ خشداد اٍل دس ػال دس دٍباس هشکض بِ ؿذُ اسػال تقاضاّای دسیافت

  .گشفت خَاّذ كَست 1331 هاُ دی آخش

 بِ آدسع ریل هشاجعِ فشهاییذ: تَضیحات بیـتشجْت ثبت طشح ٍ 

px?ReturnUrl=%2fhttp://tubacissc.ir/default.as 

-http://tcissc.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-87%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%

-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

  %D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9/ 

 

 ًام با ؿذُ گزاسی ًام) ای فـشدُ الكتشًٍیک پَؿۀ قالب دس سا “الوللی بیي پظٍّـی ایّ ّوكاسی بشًاهۀ”دس ؿشکت تقاضای لطفاً

 بِ ًیض سا آًْا ّوِ کپی ٍ فشهاییذ اسػال ICRP@cissc.ir آدسع بِ ًیاص هَسد هذاسک فایل چْاس هحتَی( هتقاضی خاًَادگی

( ICRP) هـتشک پظٍّؾ بشای دعَت بشًاهِ دس ؿشکت عٌَاى تحت الوللی بیي علوی ّای ّوكاسی ٍ هطالعات هشکض آدسع

 .ًواییذ پؼت

http://tubacissc.ir/default.aspx?ReturnUrl=%2f
http://tubacissc.ir/default.aspx?ReturnUrl=%2f

