راهنمای جستجوی اساتید ( ،)PIپروژه های حمایت شده و سایر اطالعات مورد نیاز در سایت FAPESP

جهت تسهیل ارتباط بین همکاران گرامی برای جستجوی موضوعی پروژه ها و اساتید فعال در ایالت سائوپائولو در وب سایت
 ،FAPESPراهنمای حاضر طراحی و در اختیار شما استاد گرامی قرار گرفته است .با توجه به اینکه شرط اصلی طرف برزیلی
حمایت از پروژه هایی است که مجری برزیلی آن  Principal Investigatorدر  FAPESPباشد ،حمایت از طرح های
پژوهشی  Regularو  SPRINTدر قالب میز همکاری های ایران برزیل منوط به این شرط خواهد بود .الزم به ذکر است،
سا یر شرایط الزم جهت ارسال پروپوزال به ستاد در فراخوان های مربوطه ( SPRINTو  )Regular Project Awardبه
تفصیل توضیح داده شده است.

وب سایت  FAPESPاز طریق لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.fapesp.br/en/
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پس از ورود به وب سایت در بخش  News and researchوارد بخش  Research supported by FAPESPشوید.
در این صفحه تمامی حمایت های مالی انجام شده توسط  FAPESPآورده شده است.

سپس برای جستجوی موضوعی ،از طریق لینک نشان داده شده وارد بخش  Advanced searchشوید.
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از طریق لینک زیر نیز می توانید مستقیماً وارد بخش  Advanced searchشده و موضوعات مورد نظر را جستجو کنید.
http://www.bv.fapesp.br/en/pesquisa/avancada/

پس از ورود به وب سایت در بخش  Searchمی توانید اطالعات مورد نیاز در زمینه کاری مربوط به خود را جستجو کنید .به عنوان مثال
با تایپ کردن کلمه  neuroscienceنتایج جستجو شامل لیست کاملی از  ،Principle Investigatorگرنت ها ،اسکوالرشیپ ها و ...
در این حوزه خواهد بود.

Neuroscience
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با کلیک بر روی  Research Grantsانواع حمایت های پژوهشی قابل مشاهده خواهد بود .به عنوان مثال  92گرنت از نوع Regular
در زمینه  neuroscienceحمایت شده است.
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با کلیک برروی یکی از پروژه ها تمامی اطالعات مربوط به پروژه از جمله مشخصات  Principal Investigatorبرزیلی و طرف
خارجی ،Awardee ،دانشگاه و خالصه پروژه را میتوانید مشاهده کنید .همانطور که در شکل زیر نیز نشان داده شده است اطالعات
مربوط به  PIشامل  ،CVپروفایل اسکالر و  IDآنها نشان داده شده است .الزم به ذکر است فرد مد نظر  PIاست نه .Awardee

لذا همکاران گرامی با استفاده از این بخش میتوانند ،موضوع تحقیقاتی مورد نظر خود را  searchو سپس به اطالعات محققین برزیلی در
ایالت سائوپولو که در این حوزه کار می کنند ،دسترسی پیدا نمایند.
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