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HORIZON 2020 : میلیارد یورو 79بودجه 
دانشمالی به پروژه تحقیق و نوآوری برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر کمک 

ERASMUS PLUS  میلیارد یورو 14/8بودجه
ایمالی به پروژه که با هدف افزایش دانش و استعداد حرفه کمک 

ترکیبی از چند برنامه
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, 
Youth in action and Sport action)

CO-SME - میلیارد یورو 2/3بودجه 
متوسطمالی به پروژه است که با هدف افزایش رقابت شرکت های کارآفرین کوچک و کمک 

CREATIVE EUROPE - میلیارد یورو 182/2بودجه 
اروپاحمایت از حفظ و ارتقاء فرهنگ پروژه با هدف های مالی برای کمک 

ERDF - EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND  میلیارد یورو 18/3بودجه
ضیاارهای مالی برای پروژه است که با هدف تقویت انسجام اقتصادی، اجتماعی و کمک 

برنامه های متفاوت حمایتی   
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ESF - EUROPEAN SOCIAL FUND میلیارد یورو 84بودجه 

کمک های مالی برای پروژه ای است که با هدف حمایت از بهبود اشتغال واجزا اجتماعی

CEF - CONNECTING EUROPE FACILITY میلیارد یورو 30/4بودجه 

اروپاهای مالی برای پروژه های منافع مشترک در چارچوب شبکه های ترانس کمک 

JUSTICE PROGRAMME میلیارد یورو 51/54بودجه 

عدالت اروپامالی به پروژه با هدف ادامه توسعه کمک 

EASI - EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION میلیارد یورو 122بودجه 

مالی به پروژه برای ترویج یک سطح باالیی از اشتغال، به منظور تضمین کافی اجتماعیکمک 

برنامه های متفاوت حمایتی   
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مالی جهت انجام پروژه هابرنامه منابع یافتن 

• 2014 / 2020 Horizon 2020  برنامه های تحقیقات و فن آوری

• 2007 / 2013
7th research framework programme (FP7) تحقیقاتی هفتمین برنامه 
Competitiveness & Innovation Programme (CIP) برنامه رقابتی و نوآوری

• برنامه های سالمت، امور مهاجرت، برنامه های امنیتی، برنامه های بهبود محصوالت کشاورزی، 
حقوق بشر
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Horizon 2020

لغایت 2014برنامه جدید حمایت مالی اتحادیه اروپا جهت تحقیقات و فن آوری دربازه زمانی یک 
این برنامه با رویکرد جدید در نظر دارد در زمینه های . میلیارد یورومی باشد79با بودجه 2020

.همکاری های مشترک علمی و فن آوری بین کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها را فراهم نماید
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Horizon 2020هدف 

این برنامه حمایت مالی جهت همکاری های کشورهای در حال توسعه و اروپا در جهت نگهداشتن 
همچنین این برنامه منجر به رشد اقتصادی و . فراهم می کندجهانی را موقعیت اروپا در رقابت 

.  اشتغال زایی می گردد و تحت حمایت سران کشورهای اروپایی و اعضای پارلمان اروپا می باشد
آنها معتقد هستند تحقیقات یک سرمایه گذاری برای آینده است و قلب اتحادیه اروپا را زنده 

.گرددنگهداشته و منجر به رشد انحصاری و اشتغال پایدار می 

ایع با در نظر گرفتن تحقیقات و نوآوری، این برنامه به دستیابی و تاکید به بهبود علوم، مدیریت صن
هدف اطمینان از تولید علم در کالس جهانی در اروپا، . و غلبه برمشکالت اجتماعی کمک می نماید

آسان سازی فعالیت بخش خصوصی و دولتی جهت همکاری های متقابل و نوآوری، برداشتن موانع 
.نوآوری می باشد

Horizon 2020  ه از باشد کپژوهشگران می ساده برای همه ساختارنسبتا برنامه باز با یک یک
باعث حواشی زاید کاسته و باعث می شود شرکت کنندگان روی مسایل مهم تمرکز نمایند که این

قیقات و این چهارچوب برنامه اروپایی برای تح. میشود دستیابی به نتایج پروژه ها سریعتر باشد
ن معیار ای. نوآوری همچنین می تواند باعث تکمیل و بهبود سایر برنامه های تحقیقاتی اروپا شود

نوآوری و همچنین می تواند باعث برداشتن موانع جهت تولید یک سیستم پویا در دانش، تحقیقات
.  باشد
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زیرگروه شامل 18برای این منظور . سهام داران می باشدمشارکت آماده سازی این برنامه شامل 
یل تشکنمایندگی های گروه های کاربردی، سهام داران از صنعت، تحقیقات و گروه های اجتماعی 

ای سایر فعالیت های مشاوره ای در جهت دستیابی به دیدگاه های روشن شامل گروه ه. شده است
.  همکاری های نوآوری اروپایی می باشدگذاری و سرمایه 
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Horizon 2020 sections

علوم عالی

o European Research Council (ERC) شورای پژوهشی اروپا
o Future and Emerging Technologies  نوظهورهای آینده و آوری فن
o Marie Sklowska Curie actions برنامه ماری کوری
o European Research Infrastructure زیرساخت تحقیقات

33 %

43 %24 %
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چالش های اجتماعی 

سالمت، تغییرات جمعیتی و رفاه 
تغذیه مناسب، کشاورزی وجنگلداری، علوم دریایی 

و بیوتکنولوژی
انرژی های تمیز و با راندمان باال •

سیستم های سبز و هوشمند حمل و نقل •
محیط زیست و تغییرات آب وهوا،بهره وری منابع و مواد خام •

تغییرات اروپا در جهان، جوامع فراگیر و نوآورانه•
اجتماع امن وحفظ امنیت اروپا و شهروندان•

Horizon 2020 sections

راهبری صنعتی 

o آوری های صنعتیرهبری در فعال کردن فن 
o نانو تکنولوژی، مواد پیشرفته، فرایندهای ساخت و تولید پیشرفته 

o اطالعات و ارتباطاتفناوری 
o هوا و فضا 

o مالی به منابع دسترسی 
o (میلیارد یورو3)نوآوری در سرمایه گذاری های کوچک و متوسط 
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اختصاص بودجه به هربخش

54%

11%

25%

10%

European Research
Council

Future and Emerging
Technologies

Marie Skłodowska
Curie Actions

European Research
Infrastructures
(including
eInfrastructures)

80%

16%

4%
Leadership in
enabling and
industrial
technologies

Access to risk finance

Innovation in SMEs

راهبری صنعتی

علوم عالی
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Health, demographic 
change and 

wellbeing 25%

Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 
research and the bioeconomy: 

13%

Secure, clean and 
efficient energy

20%

Smart, green and 
integrated transport

21%

Climate action, 
environment, 

resource efficiency 
and raw materials

10%

inclusive, innovative 
and reflective 
Societies 5%

Secure Societies 6%

اختصاص بودجه به هربخش

چالش های اجتماعی 
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Marie Slodowska Curie Action (MSCA)

جای گرفت و بنام دانشمند مشهور Horizen 2020برنامه در این 2014سال از 
و شیمی در سال 1903لهستانی، ماری کوری برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 

.  نامگذاری شده است1911

این برنامه تامین مالی پروژه ها را در تمام مراحل کاری محققین اعم از دانشجوی 
همچنین این برنامه . دکتری، پسا دکتری و اعضای هیات علمی را انجام می دهد

دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع را به همکاری با محققین خارجی ترغیب می 
.نماید تا در جهت بین المللی شدن حرکت نمایند

این برنامه در نظر دارد محققین را ترغیب نماید قابلیتهای علمی و فنی خود 
.  افزایش داده تا درآینده در واحدهای دانشگاهی یا صنعتی خصوصی بکار گیرند

همچنین این برنامه سعی دارد بر چالش هایی که در پیش روی محققین در حین 
کار در یک محیط بین المللی دیگر وجود دارد، فایق آید و شرایط کاری و تحقیق 

.را برای آنها هموار سازد

25000میلیارد یورو می باشد و توانایی حمایت حدود 6.1بودجه این برنامه 
. پروژه دکتری و پسا دکتری را دارد
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(کشور28)کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا-1

هوری اتریش، بلژیک، بلغارستان،کرواسی، قبرس، جم
سه،یونان، فنالند، فراندانمارک، استونی، آلمان،چک،

مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی،لیتوانی، 
لوکزامبورگ،مالت،هلند، لهستان، پرتغال،رومانی،

اسپانیا، سوئد، بریتانیااسلواکی، اسلوونی،

کشورهای عضو

• کشورهای همراه -2

آلبانی، بوسنی و هرزگوین،•
گرجستان، ایسلند،،فاروجزایر •

، نروژنگرو،مونته مولداوی، 
کیه، ، ترسوییس، تونسصربستان، 

اوکراین

14
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کوری درکشورهای جهانهای ماری توزیع پروژه 

15

کشور 120پژوهشگر از 15400شرکت کرده نزدیک به  MSCAکشور در 107سازمان از 4937در حال حاضر 
.داوطلب دکتری در حال حاضر از این برنامه استفاده می کنند7000از جمله 
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طبقه بندی انواع پروژه های ماری کوری

Innovative training network (ITN): شبکه های نوآورانه آموزش
مشترکشبکه های آموزش اروپایی، درجه دکتری : های اولیه ودوره دکترا و دکترا صنعتی اروپاآموزش 

Individual Fellowship (IF): بورسیه مستقل
با تجربه به این منظور که در بخش های داخلی و بین المللی سیار باشند و پس از اقامت در پژوهشگران حمایت از 

.خارج از کشور، کار خود را مجدد راه اندازی و ادغام کنند

Research and Innovation Staff Exchange (RISE):  نوآوری و پژوهشپرسنل، تبادل
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیکارکناناز طریق تبادل بخشی همکاری بین المللی و بین 

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND): 
بین المللی و ای، ملیبرنامه های منطقه کمک هزینه مالی های برنامه 
های فرصت مطالعاتیدکترا و برنامه های برنامه 

European Research Night (NIGHT):  تجمع و گردهمایی پژوهشگران برنامه
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واجدین شرایط

به درخواست
تامین کننده 

مالی

درخواست
مستقل به 

سازمان

مدرک/سابقه

COFUND ITN, RISE / از چهار سال سابقه تحقیقکمتر
دانشجوی دکتری

COFUND IF RISE مدرک / بیش از چهار سال سابقه تحقیق
دکتری

RISE مدیریتی و تکنسین هاپرسنل

NIGHT علمی تجمع پژوهشگرانرویداد
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

این برنامه بیشتربرای گذراندن دوره دکتری در یک دانشگاه ، مرکز تحقیقاتی یا در یک محیط 
امکان درخواست از کلیه کشورها وجود دارد و هدف آموزش محققین جوان در . صنعتی می باشد

. محیط های بین المللی می باشد
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

(ITN):  های نوآورانه آموزش انواع شبکه

1. European Training Network (ETN)
آموزش تحقیقات مشترک بین حداقل سه مرکز

آکادمیک 
غیرآکادمیک

1کشور 

آکادمیک 
غیرآکادمیک

آکادمیک 
غیرآکادمیک

2کشور  3کشور 

همکارسازمان

آکادمیک 
غیرآکادمیک

European 
Training 

Networks
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

آکادمیک

1کشور 

آکادمیکآکادمیک

2کشور  3کشور 

2. European Joints Doctorates (EJD)

جهت اخذ دو مدرک حداقل بین سه مرکز آکادمیکدوره دکتری مشترک گذراندن 

آکادمیک 
غیرآکادمیک

European
Joint

Doctorates
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

3. European Industrial Doctorates (EID)
دانشگاه، داشتن دو استاد راهنما از هردو طرف الزامی است، حداقل گذراندن دوره دکتری مشترک بین صنعت و 

.نیمی از زمان دانشجو باید به مسایل آکادمیک اختصاص یابد

آکادمیک غیرآکادمیک

1کشور  2کشور 

آکادمیک
غیرآکادمیک

≥ 50%

European Industrial 
Doctorates

21
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

واجدین شرایط 
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع

امکان درخواست مستقل درصورت یافتن موقعیت وجود دارد

مواردی که تحت حمایت قرار می گیرند
 Euratomتمام رشته ها بجز آنهایی که تحت حمایت 

Treaty (تحقیقات هسته ای را شامل نمی شود)هستند
.تعدادی داور فقط این موضوع را بررسی می کنند

امکان درخواست مستقل درصورت یافتن موقعیت وجود دارد
پروپوزال باید جامع باشد و شرایط انجام کار را در مراکز مختلف 

. جابجایی بین مراکز الزامی است. مشخص نماید

چه مواردی تحت حمایت مالی قرار می گیرند
حقوق ماهیانه، بیمه، جابجایی و کمک هزینه اعضای خانواده . استخدام و آموزش محققین در طول سه سال

هزینه آزمایشات ، هزینه های مدیریتی
. حداکثر زمان حمایت چهار سال می باشد

تصمیم گیرندگان
ارزیابی توسط گروه فنی با معیارهای مشخص انجام می گیرد . رقابت باز و شفاف بین شرکت کنندگان

22



1395دانشگاه خوارزمی   آبان / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه خانوادهکمک هزینه کمک
جابجایی 

هزینه زندگیکمک
( ماهیانه)

1200 1800 500 600 3100

و تغییر می کندهزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه

نحوه درخواست
تکمیل فرمهای مربوطه

ارسال پروپوزال،
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فراخوان آغاز پایان بودجهمیزان

H2020-MSCA-ITN-2016 15-Oct-2015 12-Jan-2016 €370 million

H2020-MSCA-ITN-2017 15-Sep-2016 10-Jan-2017 €430 million

24
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Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش
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این برنامه بیشتربرای محققین با تجربه می باشد، که قصد دارند قابلیت های خود را در یک محیط بین 
آنها برروی یک پروژه طراحی شده توسط خود . المللی افزایش داده و خود را برای کار دایم آینده آماده کنند

.تمام رشته ها تحت حمایت قرارمی گیرند. کار می کنند و آن را به نتیجه می رسانند
جابجایی بین کشورها الزامی است و همچنین همکاری بین محیط های آکادمیک و غیرآکادمیک ترغیب 

می شود 

(IF): نواع بورسیه مطالعات فردیا

بورسیه اروپایی-1
برگزاری در اروپا یا کشورهای وابسته

برای محققین در اروپا یا ازهرکجای دنیا
کمک به محققین برای شروع مجدد، مدتی توقف پس از دکترا

European Fellowships (EF)
1. Standard European fellowships (EF)
2. Career restart panel (EF-CAR)
3. Reintegration panel (EF-RI)
4. Society and enterprise panel (EF-SE)

Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

European 
Fellowships
European 

Fellowships
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Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

1. Standard European fellowships (EF-ST)

.این نوع پروپوزال در زیرمجموعه یکی از هشت گرایش اصلی صورت می گیرد
. هر گرایش اولویت خاص خود را دارد

.بودجه مربوطه به هر بخش با توجه تعداد پروپوزالهای ارسالی مشخص می شود

:شرایط مجاز
پژوهشگر با تجربه

پژوهشگر با هر ملیت و بدون محدودیت سنی
نمایدپژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان

درمورد هرگونه شبهه در مورد شرایط مجاز، ممکن است مدارک تکمیلی بعد از پایان زمان 
. درخواست، ارایه شود
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Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

2. Career restart panel (EF-CAR)

د این برنامه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که یک دوره توقف در کار تحقیق داشته ان
...(کار غیرتحقیقاتی، بیماری، مرخصی زایمان و )

.بودجه مربوطه به هر بخش با توجه تعداد پروپوزالهای ارسالی مشخص می شود

:شرایط مجاز
پژوهشگر با تجربه

پژوهشگر با هر ملیت و بدون محدودیت سنی
پژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان نماید

پژوهشگر نباید در طول یک سال گذشته قبل از پایان موعد درخواست در کار تحقیقاتی فعال باشد
. در هنگام نوشتن پروپوزال باید دالیل دوری از تحقیق با جزییات ذکر گردد

درمورد هرگونه شبهه در مورد شرایط مجاز، ممکن است مدارک تکمیلی بعد از پایان زمان 
. درخواست، ارایه شود
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Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

3. Reintegration panel (EF-RI)

.ا هستنداین برنامه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که به دنبال یک موقعیت کار تحقیقاتی دراز مدت در اروپ
هیه می و یک لیست اولویت تشودتوجه تعداد پروپوزالهای ارسالی مشخص می این بورسیه، با بودجه مربوطه به 

. گردد

:شرایط مجاز
پژوهشگر با تجربه

پژوهشگر با هر ملیت و بدون محدودیت سنی
نماید و پژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان

.فقط در تعطیالت حق ترک کار را دارد
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Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

4. Society and enterprise panel (EF-SE)

وژه تحقیق این یک برنامه چند جانبه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که به دنبال انجام یک پر
.و نوآوری در یک سازمان غیرآکادمیک هستند

.  یورو بودجه به این برنامه اختصاص داده شده استمیلیون10لیست کوتاه پروژها تهیه شده و 

:شرایط مجاز
پژوهشگر با تجربه

پژوهشگر با هر ملیت و بدون محدودیت سنی
ید و باید پژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان نما

.  تمام قوانین نقل و انتقال را رعایت نماید
یردولتی، مرکز مقصد باید غیر آکادمیک باشد که می تواند شامل مراکز صنعتی، مراکز تجاری، مراکز غ

د دارای مرکز بای. باشند... مراکز فرهنگی شامل موزه ها، بیمارستانها، مراکز تجارت جهانی، سازمان ملل و 
. باشندLegal validation of entity (PIC Number)اعتبار حقوقی 
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بورسیه جهانی-2
حمایت مالی برای محققین اروپایی یا دارای اقامت درازمدت اروپا برای 

. ماه می باشد36تا 24طول دوره . تحقیق  درخارج از اروپا می باشد
. مرکز میزبان باید خارج از اروپا باشد

یک سال بازگشت به اروپا الزامی است و جزء اهداف اصلی برنامه 
. است

کمک به محققین برای شروع مجدد، مدتی توقف پس از دکترا

هردو نوع ذکر شده می تواند شامل سه تا شش ماه فرصت مطالعاتی در یک مرکز سوم در اروپا باشد

Individual Fellowship (IF):  مطالعات فردیبورسیه

دوره بورسیهطول زمان فرصت مطالعاتیمدت

≤ ماه 18 ماه3

≥ ماه 18 ماه6
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Individual Fellowship (IF): مطالعات فردیبورسیه

واجدین شرایط 
تمام پژوهشگران مستقل و با تجربه از تمام دنیا

دارای مدرک دکتری ویا حداقل چهار سال سابقه تحقیق مفید
ارایه درخواست به کشوری داخل یا خارج از اروپا که در طول سه سال

. قبل از درخواست، بیش از یک سال اقامت نداشته باشد

مواردی که تحت حمایت قرار می گیرند
Euratom Treatyتمام رشته ها، بجز آنهایی که تحت حمایت 

.هستند(هسته ایتحقیقات)
.الزامی استاز مرزهاجابجایی بین مراکز و خارج

دوره در مرکز سومامکان گذراندن

چه مواردی تحت حمایت مالی قرار می گیرند
هزینه زندگی فرد و خانواده همراهکلیه

کل هزینه به حساب دانشگاه میزبان در اروپا واریز می گردد
و انتقال هزینه آزمایشات ، هزینه های مدیریتی و نقل

.سه سال می باشددو تاGlobalیک تا دو سال و برای Europeanحداکثر زمان برای

تصمیم گیرندگان
ارزیابی توسط گروه فنی با معیارهای مشخص انجام می گیرد . رقابت باز و شفاف بین شرکت کنندگان
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Individual Fellowship (IF): فرصت مطالعات فردی

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه خانوادهکمک هزینه کمک
جابجایی 

هزینه زندگیکمک
( ماهیانه)

500 800 500 600 4650

(یورو)شرایط مالی 

هزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه می شود

32

نحوه درخواست
،همراه با رزومه محققارسال پروپوزال تحقیقاتی

باید با هماهنگی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی میزبان و استاد راهنما پروپوزال
نوشته شود

.  نحوه نگارش ، معیارهای مجاز باید درنظرگرفته شود

.یورو افزایش می یابد5421.9است و میزان کمک هزینه به % 116.6بعنوان مثال ضریب کشور فنالند 
.  می باشد% 100ضریب اغلب کشورهای اروپای شرقی کمتر از 
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IFکل هزینه محاسبه
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Individual Fellowship (IF): فرصت مطالعات فردی

فراخواننوع آغاز پایان بودجهمیزان

H2020-MSCA-IF-2016 12-Apr-2016 14-Sep-2016 €218.5 million

H2020-MSCA-IF-2017 11-Apr-2017 14-Sep-2017 €248 million

فوریه ماه : نتایج اعالم
ماه می : به کار آغاز

یک سال : به تعویق انداختن امکان

34
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Research and Innovation Staff Exchange(RISE):  و نوآوری -پرسنلتبادل
پژوهش

این برنامه برای دانشگاهها و موسسات می باشد که قصد دارند پرسنل 
خود را برای یک دوره کوتاه مدت به یک مرکز دیگر در اروپا اعزام نمایند 

.تا قابلیتهای خود را افزایش دهند
با این برنامه، ارتباط بین دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعت ترغیب

. می شود
باید در پروپوزال همکاری حداقل سه مرکز آکادمیک و غیر آکادمیک 

همچنین همکار از هر جای . مشخص گردد که دوتای آنها در اروپا باشد
. دنیا در صورت همسان بودن موضوع تحقیق و آموزش مورد قبول است
پرسنل تحقیقاتی با هر ملیتی و درجه کاری می توانند برای این برنامه

. درخواست نمایند
پروپوزال باید همکاری شبکه ای و نحوه تبادل دانش و ارتقا سطح مهارت 

. را مشخص نماید

مواردی که تحت حمایت قرار می گیرند
حمایت پرسنل تحقیقاتی بین یک ماه تا یک سال 

. پرسنل باید حداقل شش ماه سابقه کار قبل از اعالم درخواست داشته باشند
باید پس از اتمام دوره به مرکز محل خدمت خود بازگردندپرسنل

حمایت مالی این برنامه می تواند تا چهارسال به طول انجامد
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Research and Innovation Staff Exchange(RISE):  و پژوهشنوآوری تبادل پرسنل

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه زندگیکمک

700 1800 2000

هزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه 
می شود

نحوه درخواست
با هماهنگی دانشگاه و مرکز تحقیقاتی همکارارسال پروپوزال

.نحوه نگارش ، معیارهای مجاز باید در نظر گرفته شود
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نوع فراخوان آغاز پایان میزان بودجه

H2020-MSCA-RISE-2016 6-Jan-2016 28-Apr-2016 €80million

H2020-MSCA-RISE-2017 1-Dec-2016 5-Apr-2017 €80 million

Research and Innovation Staff Exchange(RISE):  و پژوهشنوآوری تبادل پرسنل

37
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Co-funding of regional, national and international programmes 
(COFUND):  مالی برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللیبرنامه های کمک هزینه

این برنامه برای تامین کمک هزینه مالی پروژه ها در مقیاس ملی و بین 
این برنامه می تواند برای پروژه های جدید و در حال .المللی می باشد

اجرا جهت آموزش، پژوهش و یا افزایش قابلیتهای شغلی بکار گرفته 
همچنین در برنامه های دکتری و محققین با تجربه می تواند . شود

. استفاده شود
جابجایی های انتقالی می تواند افق های جدیدی را به روی محققین باز 

.نماید

.  این برنامه می تواند برای هر سازمانی که برنامه دکتری و پروژه های تحقیقانی دارد، مورد استفاده قرار گیرد

باید یک سازمان باشد که می تواند وزارتخانه دولتی، سازمان منطقه ای، دانشگاه و یا پروپوزال درخواست کننده 
. مرکز تحقیقاتی باشد

د محققین مستقل می توانند، مستقیما به تامین کننده مالی درخواست نمایند، در حالیکه دانشجویان دکتری بای
. یک موقعیت یافته و از یک برنامه الحاقی دیگر استفاده نمایند
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Co-funding of regional, national and international programmes 
(COFUND):  مالی برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللیبرنامه های کمک هزینه

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیم و هزینه
مدیریت

دستمزد حداقل
محققان با تجربه

دستمزد محققان حداقل
در مراحل اولیه 

325 3675 2597

هزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه می شود

چه مواردی تحت حمایت مالی قرار می گیرند
یتهای دانشجویان دکتری و محققین باتجربه در جهت آموزش، پژوهش و افزایش قابل

شغلی
ی هر سازمانهای شرکت کننده، هزینه مشخصی را جهت هزینه زندگی و تحقیق برا

.  محقق دریافت می کنند
برنامه های انتخاب شده، کمک هزینه تا حد ده میلیون یورو دریافت می کنند
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Co-funding of regional, national and international programmes 
(COFUND):  مالی برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللیبرنامه های کمک هزینه

فراخواننوع آغاز پایان

H2020-MSCA-COFUND-2016 14-Apr-2016 29-Sep-2016

H2020-MSCA-COFUND-2017 05-Apr-2017 28-Sep-2017
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European Researchers Night (NIGHT):  گردهمایی پژوهشگران برنامه

این یک برنامه گسترده اجتماعی،جهت گردهمایی پژوهشگران از رشته های مختلف با هدف 
.   افزایش قابلیت های کاری آنها و نشان دادن فعالیت های علمی آنها بصورت کلی می باشد

. زمان انجام برنامه چهارمین جمعه ماه سپتامبر می باشد

.برنامه می تواند بخشی و یا بطور کامل مورد حمایت مالی قرار گیرد

.  زمان فراخوان معموال از اواسط اکتبر تا ژانویه می باشد
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برنامه های ماری کوری و ایران 

پژوهشگر از این برنامه استفاده کرده اند324در ایران 
.تنها یک سازمان از ایران عضو این برنامه می باشد

های استفاده شدهکشورهای مقصد پژوهشگران ایرانی و برنامه

42

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : نماینده اصلی برنامه 
دانشگاه تهران  : نماینده برنامه ماری کوری 
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مراحل کاری

یافتن فراخوان 
مربوطه

یافتن سازمان 
همکار ارسال پروپوزال آغاز و انجام 

پروژه

43

انتخاب نوع بورسیه با توجه شرایط مجاز
نیازو مدارک مورد H2020مطالعه دستورالعمل 

انتخاب یکی از هشت گرایش اصلی 
انتخاب زیرگرایش اصلی 

وددر صورت نیاز می توان یک گرایش دیگر نیز انتخاب نم
نظربررسی ثبت نام موسسه مد 

با واحد حمایت سایت درصورت نیازارتباط 
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تکمیل فرم ها
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تکمیل فرم ها
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تکمیل فرم ها
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تکمیل فرم ها
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تکمیل فرم ها
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تکمیل فرم ها
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Max 10 pasges

ساختار پروپوزال
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.پروپوزال باید شامل اطالعات ذیل باشد

مشخصات و سوابق افرادی که مسؤل اجرای پروژه هستند
خالصه پروژه

نوآوری پروژه و تاثیر آن بر بهبود وضعیت موجود
.زیرساخت های مورد نیاز و دستگاههایی که برای انجام پروژه باید بکار گرفته شود

تخمین هزینه آزمایشات
منابع و مراجع

.مشخص نمودن سازمان های همکار پروژه حتی اگر دارای منا فع مادی نباشند
جنبه اخالقی 

نامه تعهد سازمان های همکار

ساختار پروپوزال
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مشخصات همکاران و سازمان غیر آکادمیک 
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Abstract
کاراکتر شامل فاصله ها که باید خالصه ای بصورت مختصر و مفید از تحقیق را ارایه دهد و از عنوان 2000حدود 

مطالب غیرضروری و محرمانه پرهیز شود
Summary and objectives

چرا انجام پروژه مهم است، متدولوژی و . شامل توضیح مختصری از پروژه پیشنهادی، چه مباحثی را شامل می شود
( حدود یک صفحه)تاثیر نتایج 

State of the art

شامل توضیح کامل هدف پروژه در موضوع مربوطه و اینکه چطور و چگونه مهم است و تاثیر آن در صورت کسب 
(حدود یک صفحه). نتایج مطلوب به چه صورت می باشد

Research Methodology and Approachو Work plan, Gantt chart and Resources 

تخمین هزینه های انجام تحقیق و برنامه زمانبندی (. دوصفحه)شامل توضیح کامل روش تحقیق همراه با جزییات 
( سه صفحه)برای هر سال بورسیه ...( دستگاه ها، مواد مصرفی، شرکت در کنفرانس، آموزش و)پروژه

Expected impact on the applicant career

(یک صفحهحدود )تاثیرانجام پروژه و آموزشها بر آینده کاری پژوهشگر 

References

ساختار پروپوزال
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ساختار پروپوزال

مشخصات نوشتن پروپوزال

A4صفحه استاندارد 
می باشد8و برای جداول 11اندازه فونت متن حداقل 

فاصله بین خطوط یک باشد
میلیمتر15حاشیه های صفحه از همه طرف 

– Arialفونتهای ترجیحی  Times New Roman
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1. Excellence

1.1. Quality, innovative aspects and capability of the research 
(Including inter/multi disciplinary aspects)
1.2. Clarity and quality of transfer of knowledge/training for the 
developement of the researcher in light of the research objectives
1.3. Quality of the supervision and the hosting arrangements
career developement
1.4. Capacity of the researcher to reach and re-enforce a position of 
professional maturity in research  

2. Impact 

2.1. Enhancing research and innovation related skills and working 
Conditions to relise the potential of individuals and to provide 
new career perspectives
2.2. Effective of proposed measure for communication and results 
dissemination

مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند
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برنامه زمان بندی پروژه
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3. Implementation

3.1. Overall coherence and effectiveness of the work plan
3.2. Appropriateness of the managements structure and procedures, 
including quality management and risk management
3.3. Appropriateness  of the institutional environment (infrastructure)
3.4. Competences of, experience and complementarity of the participating 
organizations and institutional commitement

مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند
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ممتاز بودن تاثیرگذاری کیفیت و بهره برداری از اجرا

و معتبربودن تحقیق، نوآوری کیفیت
پروژه 

پتانسیل و افق پیشرفتافزایش
آینده کاری پژوهشگر

و اثربخشی برنامه کاریانسجام

و مناسب بودن آموزش و کیفیت
نحوه انتقال دانش بین پژوهشگر و 

مرکز

ه پیشنهادی به بهرکیفیت اقدامات
برداری و انتشار نتایج پروژه 

تخصیص وظایف و منابعتناسب

نظارت و درستی ارتباط کیفیت
فیمابین

اقدامات پیشنهادی برای کیفیت
ه برقراری ارتباط فعالیتهای پروژه ب

مخاطبان متفاوت 

تناسب ساختار مدیریت و روش، 
از جمله مدیریت ریسک

ه پژوهشگر برای دستیابی بقابلیت
موقعیت حرفه ای و مستقل 

تناسب محیط سازمانی
(زیرساختها)

50 % 30 % 20 %

معیارهای ارزیابی پروپوزال

امتیاز کسب شود70%برای تایید پروپوزال حداقل باید 
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4. CV of the Experienced Researchers

صفحه5حداکثر 
تحصیالت آکادمیک

لیست مقاالت ژورنال
لیست مقاالت کنفرانس

ثبت اختراع
سخنرانی های علمی

جوایز و پاداش ها
دریافت کمک هزینه های پژوهشی

راهنمایی پایان نامه و فعالیتهای تدریس

مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند
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5. Capacity of the participant organizations

مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند
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مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند

6. Ethical issues

رعایت مسائل اخالقی درطول انجام پروژه الزامی است ، از مسائلی که باعث لطمه زدن، نقض قوانین 
. اتحادیه اروپا، حقوق بشرو حقوق کودکان می شود باید پرهیز شود

و درنظرگرفتن پروژه هایی که برزندگی حیوانات و محیط زیست حفاظت از اطالعات و نتایج پروژه
. تاثیر دارد

The ethics review procedure in Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/crosscutting-
issues/ethics_en.htm

Ethics self assessment (Part B) 

.توضیح اینکه چطور پروپوزال به قوانین موجود دراروپا وسایرکشورها احترام میگذارد
همچنین مشخص گردد، که در طول انجام پروژه و کلیه آزمایشات این مسائل مد نظر قرار می 

.  گیرند و رعایت می شوند

70
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مطالبی که باید در نوشتن پروپوزال مد نظرقرار گیرند

7. Letter of Commitment (For Global Fellowship)

باید دارای سربرگ و مهر موسسه مد نظر باشد
تاریخ آن به روز و نزدیک به تاریخ انقضای ارسال مدارک باشد

.باید نقش پژوهشگر در پروژه و فعالیت آن در موسسه ذکر گردد
.نامه باید به امضای باالترین مقام موسسه یا نماینده آن برسد

71

پروپوزال حداقل توسط سه متخصص ارزیابی می شود
( وجود داردIFاستاد داوردر رشته های مختلف برای 1800لیست )

شودقابلیت اجرای پروژه بررسی می 
پروپوزال های برنده توسط بورد تخصصی مربوطه اعالم می شوند
.نتایج معموال پنج ماه پس از پایان زمان فراخوان منتشر می گردد

انجام گیرد از پایان زمان فراخوان امضای یادداشت تفاهم طرفین باید حداکثرهشت ماه پس 
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ارزیابی پروپوزال برای هر سه قسمت 

Strength of the proposal (in bullet point format)
• ...
• ...
• ...

Weakness of the proposal (in bullet point format)
• ...
• ...
• ...

Overal comments
(reflectig the relative importance of the above-mentioned strength and weakness)
• ...
• ...
• ...

Score criterion (Out of 5) : 
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ارزیابی پروپوزال
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هشت شاخه اصلی رشته های تحصیلی در برنامه ماری کوری

1. Chemistry (CHE)                                                              شیمی
2. Economic Sciences (ECO)                                         علوم اقتصادی
3. Information Science and Engineering (ENG)  علوم اطالعات و مهندسی
4. Environmental and Geosciences (ENV)        محیط زیست و علوم زمین
5. Life Sciences (LIF)                                                        علوم زیستی
6. Mathematics (MAT)                                                        ریاضیات
7. Physics (PHY)                                                                   فیزیک
8. Social Sciences and Humanities (SOC)            علوم اجتماعی و انسانی
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Chemistry (CHE)

C1. Synthetic Chemistry and Materials
Bio materials and bio materials synthesis, Chemistry of condensed matter, Colloid
chemistry, Combinational chemistry, Coordination chemistry, Corrosion,
Intelligent materials and self assembled materials, Ionic liquidos, Macromolecular
chemistry, Materials for sensors, Molecular chemistry, Nanochemistry,
Nanomaterials (Production and properties), New materials, Porous materials,
Solid state materials, Structural properties of materials, Super molecular
chemistry, Surface modification, Thin film

C2. Physical and Analytical Chemical Sciences
Analytical chemistry, Chemical instrumentation, Chemical reactions (mechanism,
dynamics, kinetics), Electrochemistry, Method developement in chemistry,
Molecular architecture and structure, Photochemistry, Physical chemistry, Physical
chemistry of biological systems, Radiation and nuclear chemistry, Spectroscopic
and spectrometric techniques, Surface Chemistry, Theoritical and computational
chemistry

C3. Organic Environmental/ Food Chemistry
Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry, Food
chemistry, Forensic chemistry, Hetrocyclic chemistry, Medical chemistry, Organic
chemistry, peptide chemistry, Polymer chemistry, Transitional chemistry
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Economics sciences (ECO)

E1. Economics, finance and management
Banking and finance, Behavioral economics, Cluster developements,
Competetiveness-innovation research and developements, Econometric-statistical
methods, Economic geography, Economic history-developement,
Eentrepreneurship, Finance market, International finance, Human resources
managements, Industrial economics, Innovation managements, International
trade, Labour economics-incom distribution and poverty, Macreconomics,
Microeconomics, Natural resources and environmentsl economics, Organization
studies (Theory & strategy, industrial organization), Public adminstration, Public
economics, Research management, Social economics, Urban and regional
economics.
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Information science and Engineering (ENG)

G1. Computer science and informatics
Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game
theory, Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems,
Bioformatics, E-health, medical informatics, Cognitive science, human computer
interaction, natural language processing, Complexity and cryptography, electronic
security, privacy, biometrics, Computational geometry, theorem proving,
symbolic, algebraic computations, Computer architecture, pervasive computing,
ubiquitous computing, Computer graphics, computer vision, multi media,
computer games, Computer systems, parallel/distributed systems, grid, cloud,
processing systems, e-commerce, e-business, computational finance, e-learning,
user modelling, collaborative systems, Intelligent robotics, cybernetics, Internet
and semantic web, database systems and libraries, Machine learning, statistical
data processing and applications using signal processing, Numerical analysis,
simulation, optimization, modelling tools, data mining, Ontologies, neural
networks, genetic programming, fuzzy logic, Scientific computing and data
processing, Sensor networks, embedded systems, hardware platforms, Software
engineering, operating systems, computer languages, Theoritical computer
science, formal methods, quantum computing
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Information science and Engineering (ENG)

G2. Systems and Communication Engineering: Electrical, electronic, 
communication, optical and system engineering
Control Engineering, Diagnostic and implantable devices, environmental monitoring,
Electrical and electronic engineering, semiconductors, components systems,
Electronics, photonics, Man-machine interfaces, Nano engineering, Networks
(communication networks, sensor network, network of robots), Optical engineering,
photonics, lasers, Signal processing, Simulation engineering and modelling, Systems
engineering, sensorics, actorics, automation, Wireless communications,
communications, high frequency, mobile technology

G3. Products and Processes Engineering: Product design, process design and 
control, construction methods, civil engineering, energy processes, materials 
engineering
Aerospace engineering, Architecture, smart building, smart cities, urban engineering,
Chemical engineering, technical chemistry, Civil engineering, maritime/hydraulic
engineering, geotechnics, waste treatment, Computational engineering and computer
aided design, Energy collection, conversion and storage, renewable energy, Energy
systems, smart energy, smart grids, wireless energy transfer, Environmental engineering,
Fluid mechanics, hydraulic, turbo and piston engines, Industrial bio engineering,
Industrial design, Light weight construction, Textile technology, Materials engineering,
Mechanical and manufacturing engineering, Production technology, process engineering,
Sustainable design, Transport engineering, Intelligent transport system
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Environmental and Geosciences (ENV)

V1. Environment and Society 
Environmental regulations and climate negotiations, Geographical information 
systems, cartography, Mobility and transportation, Population dynamics, Social 
and industrial ecology, Spatial and regional planning, Sustainability sciences, 
environments and resources, Urbanization  and urban planning, cities,  

V2. Earth system science
Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air polution, Climatology and
climate change, Earth observations from space/remote sensing, Geochemistry,
crystal chemistry, isotope geochemistry, thermodynamics, Geology, tectonics,
volcanology, Geomagnetism, palemagnetism, Hydrology, water and soil pollution,
Meteorology, Atmospheric physics and dynamics, Mineralogy, Petrology, igneous
petrology, metamorphuic petrology, Natural hazards, Natural resources
explorations and exploitation, Oceanography, Ozone, upper atmosphere,
ionosphere, Paleoclimatology, Peleoecology, Physical geography, Physics of earth’s
interior, seismology, volcanology, Pollution (water, soil), waste disposal and
treatment, Sedimentology, soil science, paleontology, earth evolution, Terrestrial
ecology, land cover change, Water management
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Environmental and Geosciences (ENV)

V3. Evolutionary, population and envronmental biology 
Animal behaviour, Biodiversity, comparative biology, Biogeography, macro-
ecology, Conservation biology, ecology, genetics, Environmental and marine
biology, Environmental toxicology at the population and ecosystems level,
Systems evolution, biological adaptation, phylogenetics, systematics,comparative
biology, Population biology, population dynamics, population genetics, Species
interactions (food-webs, symbiosis, parasitism, mutualism)

V4. Applied life sciences and Non-medical Biotechnology 
Agriculture related to animal husbandary, dairying, livestock raising, Agriculture
related to crop production, soil biology and cultivation, applied plant biology,
Agroindustry, Applied bio technology (non-medical), bioreactors, applied
microbiology, Aquaculture, fisheries, Biohazards, biological contaminant,
biosafety, biosecurity, Biomimetics, Crop protection and production,
Environmental biotechnology, bioremediation, biodegradation, Food sciences,
Forestry, biomass production, Pest control, Synthetics biology, Chemical biology
and new bio-engineering concepts
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Life Sciences (LIF)

L1. Molecular and structural biology 
Biophysics, DNA synthesis, modification, repair, recombination and degradations
metabolism, Molecular biology and interactions, Protein synthesis modifications
and turnover, RNA synthesis, processing, modification and degredation, structural
biology

L2. Genetics, Genomics, bioinformatics and Systems Biology  
Applied genetic engineering, Transgenic organisms, recombinants proteins,
biosensors, Bioinformatics, Biological systems analysis, modelling and simulation,
Biostatistics, Computational biology, Epigenetics and gene regulation, Genetics,
comparative genomics, functional genomics, Glycomics, Metabolomics, Molecular
genetics, reverse genetics and RNAi, Proteomics, Quantitative genetics, systems
biology, Transcriptomics

L3. Cellular and Developemental Biology  
Animal-related developement, developement genetics, pattern formation and
embryology, Apoptosis, Cell biology and molecular transport mechanisms, Cell
cycle and division, Cell differentiation, physiology and dynamics, Cell genetics, Cell
signalling and cellular interactions, Morphology and functional imaging of cells,
Organelle biology, Developement, developementalgenetics, pattern formation
and embryology in plants, Signal transduction, Stem cell biology
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Life Sciences (LIF)

L4. Physiology, Pathophysiology and Endocrinology 
Ageing, Cancer and its biological basis, Cardiovascular diseases, Comparative
physiology and pathophysiology, Endocrinology, Metabolism biological basis of
metabolism related disorders, Non communicable disease, Organ physiology and
pathophysiology

L5. Neuroscience and neural disorders 
Behavioural neuroscience (sleep, consciousness, handedness), Cognition
(learning, memory, emotions, speech), Developemental neurobiology,
Mechanisms of pain, Molecular and cellular neuroscience, Neuroanatomy and
neurophysiology, Neurochemistry and neuropharmacology, Neuroimaging and
computational neuroscience, Neurological disorder (Alzheimer, Huntington,
Parkinson disease), Psychiatric disorders (schizophrenia, autism, Tourette’s
syndrome, obsessive compulsive disorder, depression, bipolar, hyperactivity
disorder), Sensory systems (visual system, auditory system), System neuroscience
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L7. Diagnostic tools, therapics and public health 
Diagnostic tools, Environment and health risk, Occupational medicine, Gene
therapy, Cell therapy, Regenerative medicine, Health services, Health care
research, Medical engineering and technology, Medical ethics and medical
pathology, Medical physics, Pharmacology, drug therapy, Public health and
epidemiology, Radiation therapy, Surgery

L6. Physiology, Pathophysiology 
Immunity and infections, Adaptive immunity, Bacteriology, Biological basis of
immunity related disorders, Immunogenetics, Immunological memory and
tolerance, Immuno signalling, Innate immunity andinflammation, Microbiology,
Parasitology, Phagocytosis and cellular immunity, Prevention and treatment of
infection by pathogens, Veterinary medicine and infectious diseases in animals,
Virology

Life Sciences (LIF)
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Mathematics (MAT)

M1. Pure and Applied Mathematics, mathematical foundations of computer 
science, mathematical physics and statistics 
Algebra, Algebraic and complexity, Analysis, Application of mathematics in
sciences, Control theory and optimization, Discrete mathematics and
combinatorics, Geometry, Lie groups, Lie algebras, Logic and foundations,
Mathematical aspects of computer science, Mathematical physics, Number
theory, Numerical analysis and scientific computing, ODE and dynamical systems,
Operator algebras and functional analysis, Probability and statistics, Theoritical
aspects of partial differential equations, Topology
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Physics (PHY)

P2. Condensed matter physics
Electronic properties of materials and transport, Fluid dynamics, Magnetism and
strongly correlated systems, Mechanical and acoustical properties of condenses
matter, Lattice dynamics, Mesoscopic physics, Molecular electronics,
Nanophysics,Phase transitions, phase equilibria, Semiconductors, Soft condensed
matter, Spintronics, Statistical physics(condensed matter), Structure of solids and
liquids, Superconductivity, Superconductivity, Superfluids, Thermal properties of
condensed matter, Transport properties of condensed matter

P1. Fundamental constituents of matter
Acoustics, Atomic, molecular physics, Classical physics, Classical physics,
Electromagnetism, Fundamental interactions and fields, Gas and plasma physics,
Lasers, ultra-short lasers and laser physics, Metrology and measurement, Non-
linear physics, Quantom optics and quantum information, Relatively, Statistical
physics (gases), Thermodynamics
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Physics (PHY)

P3. Universe Science
Astrobiology, Nuclear physics, Clusters of galaxies and large scale structures,
Cosmology, Dark matter, dark energy, Formation and evolution of galaxies,
Formation of starsand planets, Gravitational astronomy, High energy and particles
astronomy X-rays, cosmic rays, gamma rays, neutrinos, Instrumentation –
telescopes, detectors and techniques, Planetary systems sciences, Relativistic
astrophysics, Solar and interplanetary physics, Space sciences, Stars and stellar
systems, Surface physics, Surface science and nanostructures, The galaxy
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Social sciences and Humanities (SOC)

S1. Sociology, Social antropology
Aging, work, socialpolicies, Attitudes and beliefs, Ethnography, Globalization,
migration, interethnic relations, Inequalities, discrimination, prejudice, aggression
and violence, antisocial behaviour, Kinship,cultural dimensions of classifications
and cognition, identity, gender, Myth, ritual, symbolic representations, religious
studies, Social influence; power and group behaviour; classroom management,
Social integration, exclusion, prosocial behaviour, Social structure, social mobility,
Transformation of societies, democratization, social movements

S2. Political science, Law, Communication
Communication networks, media, information society, Digital social research,
Global and transnational governance, international law, human economic and
social geography Legal systems, constituents, foundation of law, Political systems
and institutions, governance, Private, public and social law, Social studies of
science and technology
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Social sciences and Humanities (SOC)

S3. Cognition, psychology, linguistics, philosophy and education
Clinical and experiemental psychology, Education policy, Education: systems and
institutions, teaching and learning, Epistemology,logic, philosophy of science,
Ethics and morality, bioethics, Evolution of mind and cognitive functions, animal
communication, Formal, cognitive, functional and computational linguistics,
History of philosophy, Human life-span developement, Language pathologies,
lexicography, Learning, memory; cognition in ageing, Metaphysics, philosophical
anthropology; aesthetics, Neuropsychology and cognitive psycology,
Psycholinguistics and neurolinguistics: acquisition and knowledge of language,
language pathologies, Social and political philosophy, Typological, historical and
comparative linguistcs, Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse
analysis, second language teaching and learning, lexicography, terminology
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Social sciences and Humanities (SOC)

S4. Literature, art, music, cultural and comparative studies
Classics, ancient Greek and Latin literature and art, Computational Modelling and
Digitisation in the cultural sphere, Cultural memory, intangible cultural heritage,
cultural studies, cultural diversity, History of art and architecture, arts-based
research, History of literature, Literary theory and comparative literature, literary
styles, Museums and exhibitions, conservation and restoration, Music and
musicology, history of music, Numismatics, epigraphy, Textural philology,
palaeography and epigraphy, Visual arts, performing arts, film, design

S5. Archaeology, history and memory
Ancient history, Classical archaeology, history of archaeology, Collective
memories, identities, lieux de memoire, oral history, Colonical and post-colonical
history, global and transnational history, entangled histories, Cultural heritage,
cultural memory, Gender history; Cultural history, History of collective identities
and memories, General archaeometry, landscape archaeology, Historiography,
theory and methods in history of science and techniques, Medieval history,
Military history, Modern and contemporary history, Prehistory,
palaeoanthropology, palaeodemography, protohistory, Social, economic, cultural
and political history
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سواالت مرسوم

چه نوع پروژه هایی مورد حمایت قرار می گیرند؟
.هر پژوهشگر مستقل پروژه ای را با توجه به همکاری با مرکز مقصد تعریف می کند

.   پروپوزال مربوطه با توجه به معیارهای مشخص قابلیت های پژوهشگر و مرکزتحقیقاتی ارزیابی می شود

آیا پژوهشگر می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد؟
نقش استاد راهنما پیگیری پیشرفت پروژه و . فقط یک استاد راهنما در هر مرکز مورد تایید است. خیر

.حصول اطمینان از افزایش قابلیتهای علمی پژوهشگر و راهنمایی وحمایت در مواقع لزوم می باشد

چه نوع برنامه ای باید برای ارسال پروپوزال انتخاب شود؟
تمام رشته ها می تواند مورد حمایت قرار گیرد و باید تحت عنوان یکی از هشت گرایش اصلی ذکر شده 

.باشد

؟آیا الزاما باید مطابق با رشته آخرین مقطع تحصیلی پژوهشگر باشد
ممکن است ولی این مسئله . هماهنگی بین رشته تحصیلی و موضوع پروپوزال الزامی نمی باشد

در ارزیابی مدنظر قرار گیرد

90



1395دانشگاه خوارزمی   آبان / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

en/opportunities/index.html

Participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ho

me

Helpdesk http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Candidates like 

evaluate experts

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

en/experts/index.html

Mari Curie Actions
http://ec.europa.eu/mariecurieactions 

لینک های مفید
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با تشکر از بذل توجه شما

ali.tahaei@unife.it:اطالعات تکمیلی 

thalai1391@gmail.com
09123400194  

mailto:ali.tahaei@unife.it
mailto:thalai1391@gmail.com

