اٍلیي فراخَاى ستاد تَسعِ علَم ٍ فٌاٍریّای شٌاختی در قالة 6106-SPRINT
(هیس ّوکاری ّای ایراى ٍ ترزیل)

ستبد تَسعِ علَم ٍ فٌبٍریّبی ضٌبختی ( ٍ )CSTCثٌیبد تحقیقبتی سبئَپبئَلَی ثزسیل ()FAPESP
تَافقٌبهِ ای را ثب ّذف طزاحی ٍ پیبدُ سبسی ّوکبری ّبی علوی ٍ فٌبٍری هطتزک ثیي هحقیقیي ایزاًی ٍ
ثزسیلی (ایبلت سبئَپبئَلَ) ثِ غَرت سزهبیِ گذاری ثز رٍی پزٍصّبی تحقیقبتی هطتزک در تبریخ ًَ 71اهجز
 4172اهضب کزدًذ.
ثز اسبس ایي تَافقٌبهِ ٍ ثِ عٌَاى اٍلیي قذم ثزای سزعت ثخطیذى ثِ ایي ًَع ّوکبریّبٍ FAPESP ،
 CSTCاقذام ثِ فزاخَاى ثزای طزح ّبی پیطٌْبدی ثزای تجبدل ّیئت علوی ٍ هحققیي پسبدکتزی در قبلت
اٍلیي فزاخَاى  SPRINTدر سبل  ٍ )www.fapesp.br/sprint/call12016( 4172ضزایط سیز هیکٌذ .در
ایي قبلت  CSTCتب سقف  5طزح را هَرد حوبیت هبلی قزار خَاّذ داد.

شرایط اختصاصی الزم ترای ارائِ طرح پیشٌْاد ّوکاری هشترک تا هحققیي ترزیلی ایالت
سائَپائَلَ ((FAPESP

 .0شرایط الزم از طرف CSTC

 -7-7ضزایط السم ثزای ارائِ طزح پیطٌْبدی در قبلت ایي فزاخَاى:
الف -اعضبی ّیئت علوی ثزخستِ ٍاثستِ ثِ آهَسش عبلی کطَر ،هذیزاى ضزکت ّبی داًص
ثٌیبى ٍ هَسسبت تحقیقبتی ایزاًی ٍاخذ ضزایط اقذام ثِ عٌَاى هحقق اغلی (هدزی طزح)
ّستٌذ.

ًکتِ :اٍلَیت حوایتی ستاد تَسعِ علَم ٍ فٌاٍری ّای شٌاختی در چْارچَب طرح  Sprint 2016از
تین ّایی است کِ ساتقِ ّوکاری پژٍّشی تا ستاد را داشتِ ٍ یا در هجوَعِ گرٍُ ّای پیشرٍ ستاد
قرار دارًد.

 -4-7ضزایط السم ثزای فعبلیتّبی تجبدلی
الف -هدزیبى طزح (هحققیي اغلی)
ة -هحققیي پسب دکتزی یب داًطدَیبى دکتزی ًیش هیتَاًٌذ ثب هعزفی هدزیبى طزح در ایي ثزًبهِ
ضزکت کٌٌذ ٍلی ثبیذ اس طزیق ارئِ پزٍپَسال ٍ خبیشُای کِ تَسط  ٍ FAPESPیب  CSTCارائِ
هیضَد اقذام کٌٌذ .السم ثِ یبدآٍری هدذد است کِ هحققیي پسبدکتزی ٍ داًطدَیبى دکتزی
ًوی تَاًٌذ ثِ غَرت هستقل اقذام کٌٌذ.
ج -داًطدَیبى فَق لیسبًس ٍ کبرضٌبسی در حبل حبضز ٍاخذ ضزایط اقذام در قبلت ایي طزح
ًیستٌد.
 .6اٍلَیت ّای تحقیقاتی
 Human Brain Mapping
 Cognitive Assessment and Rehabilitation Tools and Services
; Developing 4D (Temporal, Electrical, Chemical, and Optical); Brain Interface tools
non-invasive and invasive
 Brain and Cognition Studies for Education
 Social Cognition

 .3هدت زهاى طرح ترای تثادل هحقق
حذاکثز هذت سهبى ثزای ّز طزح  42هبُ است.

 .4شرایط هالی
 FAPESPتب سقف ّ 71شار دالر آهزیکاب ٍ ً CSTCیاش تاب ساقف ّ 71اشار دالر آهزیکاب ثاِ اسای ّاز طازح
پیطٌْبدی ٍ ثزای ّز سبل اختػبظ خَاٌّذ داد .ایي هجلغ در طَل دٍرُ اًدبم طزح ّشیٌِ ّابی هزثاَب ثاِ
خبثِ خبیی را پَضص دادُ ٍ ثز اسبس تَافقٌبهِ ّوکبریّبی علوی کِ ثیي دٍ طزف ٍضع ضاذُ خَاّاذ ثاَد
).(www.fapesp.br/en/9491

 .5شرایط طرح پیشٌْادی ترای هحققیي طرف ایراًی
ثزای ارائِ طزح پیطٌْبدی ،فزم ّبی هزثَطِ هَخَد در پزٍفبیل ضخػی افزاد در ثخص حوبیت ّبی تطَیقی
ستبد ،در ٍة سبیت  CSTCدر دستزس ثَدُ ثبیذ حذاقل ضزایط سیز را داضتِ ثبضذ:
 -7-5ضزح کبهل ٍ ّوزاُ ثب خشئیبت ّذف ،رٍش کبر ٍ هزاحل اًدبم
 -4-5خذٍل سهبًی اًدبم پزٍصُ (حذاکثز دٍ سبل).
 -3-5ریش ّشیٌِ ّب :تدْیشات ،هَاد هػزفی ،حقَق ،هسبفزتّ ،شیٌِ هزثَب ثِ آهَسش ٍ غیزُ
 -2-5هطخع کزدى هدزی طزحّ ،وکبر طزحّ ،وکبراى ٍ ثقیِ اعضبی تین .رسٍهِ علوی هدزیبى طزح اس ّز
دٍ طزف در ٌّگبم ارائِ طزح السم است.

 -6ارائِ طرح تِ CSTC

ارائِ طزح فقط ثِ غَرت آًالیي اهکبى پذیز است .هتقبضیبى اثتذا ثبیذ در ٍة سبیت ثجت ًبم ٍ پزٍفبیل خاَد
را تکویل (ثجت ًبم) ٍ اس پزٍفبیل  CSTCخَد ثزای ثجت طزح خَد تب قجل اس پبیابى هْلات سهابًی هطاخع
اقذام کٌٌذ .ثجت ًبم فقط ثِ غَرت آًالیي اهکبى پذیز ثَدُ ٍ ثِ غَرت تحَیال دساتی ،پسات یاب اس طزیاق
ایویل هَرد ثزرسی قزار ًخَاّذ گزفت.
تَخِ :پذیزش طزح اس تبریخ  4فَریِ  73( 4172ثْواي  )7332ضازٍع ضاذُ ٍ در تابریخ  45آٍریال 4172
( 2اردیجْطت  )35خبتوِ خَاّذ یبفت .ایي تبریخ ثِ ّیچ عٌَاى توذیذ ًخَاّذ ضذ.

ً -7تیجِ داٍری
ًتبیح ًْبیی در ٍة سبیت  )www.cogc.ir( CSTC ٍ )www.fapesp.br( FAPESPدر دستزس خَاّذ ثَد
ٍ ثِ خَد هدزی طزح ًیش اس طزیق ایویل اطالع دادُ خَاّذ ضذ.

ً -8حَُ اًعقاد قراداد طرح ّای ترگسیدُ تا CSTC

قزارداد ثزای طزح ّبی ثزگشیذُ ضذُ ثیي هدزی طزح ٍ ًوبیٌذُ  CSTCاًدبم خَاّذ گزفت.

ثزای کست اطالعبت ثیطتز در هَرد ایي فزاخَاى اس طزیق سیز اقذام فزهبییذ:

دکتر عثاس حق پرست
دثیز هیش ّوکبریّبی ایزاى ٍ ثزسیل
ستبد تَسعِ علَم ٍ فٌبٍری ّبی ضٌبختی
Iran.Brazil.Desk@cogc.ir
haghparast@sbmu.ac.ir

