هفتمین فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در قالب SPRINT 2018

(میز همکاریهای ایران و برزیل)

اهداف
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ( )CSTCایران و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو ( )FAPESPبرزیل برای
انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک در زمینههای بین رشته ای مغز و علوم شناختی بین محققین عالقهمند
وابسته به مراکز آموزشی عالی و موسسات تحقیقاتی ایرانی و محققین وابسته به مراکز آموزش عالی ایالت
سائوپائولو اقدام به فراخوان پروپوزال کردهاند .هدف  CSTCو  FAPESPایجاد یک همکاری قوی بین تیمهای
ایرانی و برزیلی در زمینه های مورد عالقه دو طرف در مرزهای دانش و تکنولوژی و همچنین تبادل و توسعه
خدمات و ابزارهای شناختی برای دو کشور است.

زمینههای تحقیقاتی
 نقشه برداری مغز
 خدمات و ابزارهای ارزیابی و توان بخشی شناختی
 توسعه ابزارهای تهاجمی و غیرتهاجمی ارتباط با مغز (نوری ،الکتریکی ،شیمیایی و ) ...
 آموزش و مطالعات شناخت مغز
 شناخت اجتماعی

منابع مالی
میزان حمایت مالی اختصاص یافته برای هر طرح پذیرفته شده ،از طرف  CSTCو  FAPESPبرابر است .بودجه
اختصاص یافته تا سقف  20،000دالر برای هر طرح پیشنهادی ( 10،000از هر طرف) برای هر سال و به
مدت دوسال خواهد بود .حداکثر  5طرح تحت حمایت مالی قرار خواهند گرفت.

نحوه ارزیابی و انتخاب
ارزیابی طرح ها به صورت جداگانه در دو طرف با توجه به روندهای داخلی هر طرف انجام خواهد شد .فقط
طرحهایی که هم از طرف  CSTCو هم از طرف  FAPESPانتخاب شوند مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
 معیار ارزیابی شامل موارد زیر خواهد بود:
 کیفیت علمی و نوآوری طرح
 قابل اجرا بودن طرح پیشنهادی
 تخصص مجریان طرح
 آورده علمی به عنوان یک همکاری بین ایران و برزیل
 طرح هایی که شرایط اعالم شده را برآورده نکنند ،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
 نتایج اعالم شده قابل بازبینی نخواهد بود.

طرح پیشنهادی مشترک
طرح پیشنهادی میبایست به صورت مشترک توسط مجریان طرح از ایران و ایالت سائوپائولو نوشته شده
باشد .برنامه تحقیق شامل همکاری مشترک برنامه ریزی شده (توزیع کار و روش های اجرا) و آورده علمی
طرح باشد .بودجه بندی هزینهها به صورت مشترک ولی به صورت جداگانه ارائه گردد.

اصول حمایت مالی و افراد واجد شرایط
 حداکثر زمان اجرای طرح  24ماه خواهد بود.
 متقاضیان از ایالت سائوپائولو می بایست طرح پیشنهادی را با عنوان  SPRINT 2018به  FAPESPارائه
کنند ( .)www.fapesp.br/sprint/call32018متقاضیان از ایران میبایست طرح پیشنهادی را در
قالب هفتمین فراخوان میز همکاریهای ایران و برزیل ارائه کنند .متقاضیان از ایران و ایالت
سائوپائولو به ترتیب با شرایط اعالم شده از طرف  CSTCو  FAPESPجداگانه ارزیابی خواهند شد.
 افراد واجد شرایط برای شرکت در این طرح از طرف  FAPESPبرای متقاضیان از ایالت سائوپائولو از
طریق  www.fapesp.br/sprint/call32018قابل دسترس است (راهنمای جستجوی محققین فعال
در  FAPESPدر کارتابل کاربران موجود میباشد).
 اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،مدیران شرکتهای دانش بنیان و یا موسسات تحقیقاتی میتوانند به
عنوان مجری اقدام به ارائه طرح برای ستاد نمایند.

فرایند درخواست و داوری
هر درخواست باید یک مجری طرح ایرانی و یک برزیلی که تیم بین رشتهای را رهبری میکنند ،داشته
باشد .تیم مشترک باید یک طرح پیشنهادی تحقیقاتی به زبان انگلیسی آماده کرده و در وب سایت
 COGC.irو  FAPESP.brثبت کنند .فرایند داوری برای طرحهای پیشنهادی و پذیرفته شده در وب سایت
 CSTCدر دسترس است.

جدول زمانی
 اعالم فراخوان در وب سایت ستاد و :FAPESP

97/05/09

 مهلت ارسال طرحهای پیشنهادی:

97/08/07

 اعالم نتایج:

از تاریخ 97/11/04

شرایط ارسال طرح
شرایط مورد نظر FAPESP

 ارائه طرح پیشنهادی به  FAPESPمطابق آیین نامههای معمول در قالب  Sprint 2017خواهد بود
(.)www.fapesp.br/sprint/call32018
 طرح پیشنهادی به زبان انگلیسی و شامل برنامه مشترک تحقیقاتی (یکسان با طرح ارائه شده به
 )CSTCو حداکثر تا  20صفحه خواهد بود .متقاضیان از ایالت سائوپائولو برای دسترسی به جزئیات
ثبت نام به لینک  www.fapesp.br/sprint/call32018در وب سایت  FAPESPمراجعه نمایند.
شرایط مورد نظر CSTC

طرح پیشنهادی در قالب فرم ویژه طرح پیشنهادی  SPRINTمی بایست حداقل شامل موارد زیر باشد:
 جزئیات پروژه بطور خالصه به همراه مراحل آن (حداکثر پنج " "5صفحه)
 زمان بندی اجرای طرح (حداکثر زمان دو سال قابل پذیرش است)
 جزئیات هزینه ها (نیروی انسانی ،تجهیزات ،سفر و ).....
 سابقه آموزشی مجری و همکاران طرح (تنها رزومه کامل مجریان طرح از دو طرف میبایست به
همراه طرح پیشنهادی آپلود شود)

نحوه ثبت درخواست
 طرح پیشنهادی میبایست قبل از  7آبان ماه  1397توسط طرفین متقاضی در سایت  CSTCو
 FAPESPبه صورت جداگانه ثبت شده باشد.
 مهلت ارائه شده به هیچ عنوان تمدید نشده و به درخواستهای پس از زمان ارائه شده رسیدگی
نخواهد شد .ارائه طرح به  FAPESPفقط از طریق سیستم  SAGeوب سایت  www.fapesp.brامکان
پذیر خواهد بود.
 متقاضیان جهت ارائه طرح به ستاد می بایست از طریق وب سایت  www.cogc.irثبت نام کرده و
پروفایل خود را کامل نمایند.
 فقط تقاضاهای ثبت شده از طریق پورتال کاربری افراد بررسی شده و ستاد به درخواستهای کتبی و
حضوری پاسخ نخواهد داد .طرح پیشنهادی حتما باید توسط مجری اصلی طرح ثبت شود.
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