
 یعلوم پزشک یھا از پژوھش مادیو مؤسسه ن DFG ادیبن یقاتیتحق تیحما

، از (DFG) آلمان قاتیتحق ادیو بن (NIMAD) رانیا یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یسسه ملمو
 نی. در اکنند یم تیو سالمت حما یدر علوم پزشک یو آلمان یرانیمشترک محققان ا قاتیتحق

 یھا طرح نیتدو یبرا یزیر تا نسبت به برنامه شود یدعوت م یو آلمان یرانیراستا از محققان ا
 .ندیاقدام نما ریطبق مراحل ز مشترک یقاتیتحق

 لیو مراکز وابسته (واجد پروفا یعلوم پزشک یھا دانشگاه یعلم أتیکه عضو ھ یرانیا محققان
 یدر مرحله اول نسبت به طراح ستیبا ی) ھستند میعلم أتیھ یاعضا یسنج در سامانه علم

آلمان  DFG طرح به هیارا یبرا طیو واجد شرا یمحقق آلمان کیمشترک با  یقاتیمطالعه تحق کی
 نی. در ادیآلمان ارسال نما DFG مشترک را به یقاتیطرح تحق یاقدام کنند. سپس ھمکار آلمان

 DFG طرح در رشیپذ . در صورتستین مادیدر مؤسسه ن یقاتیبه ثبت طرح تحق یازیمرحله ن
انجام  رانیاز طرح که در ا یبخش یمال تیحما یبرا مادیامکان ارسال طرح به مؤسسه ن

 یقاتیاز کار تحق یدو نھاد، بخش نیمصوب ا قاتیدر تحق بیترت نیفراھم خواھد آمد. بد شود یم
 NIMAD توسط شود یانجام م رانیکه در ا یو بخش DFG توسط شود یکه در آلمان انجام م

 .شود یم تیحما

و آلمان در  رانیمشترک ا قاتیاز تحق تیحما یبرا مادیبه ذکر است نھاد متناظر مؤسسه ن الزم
 تیاست که حما (INSF) از پژوھشگران کشور تیصندوق حما ،یو مھندس یعیعلوم طب  طهیح

 .دھد یوزارت علوم را تحت پوشش قرار م یعلم أتیھ یاعضا یقاتیتحق یھا از طرح

 

 :یتیفرصت حما نیا یھدف کل

 و سالمت یعلوم پزشک طهیو آلمان در ح رانیمحققان ا نیمشترک ب یپژوھش یھا طرح توسعه

  

 :فراخوان خیتار

فراخوان در تمام سال باز است و بعد از اعالم  نیا -) ۲۰۲۱ یجوال ۲۳( ۱۴۰۰ماه  مرداد اول
approval درخواست ارسال  ستیبا یھمکار طرح م یرانیھمکار، محقق ا یطرح به محقق آلمان

 را ارسال کند. مادیطرح در مؤسسه ن
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