معيارھای واجد شرايط بودن
اساتيد ،پژوھشگران ،و روشنفکران اجتماع از ھر کشور ،رشته دانشگاھی ،يا رشته علمی می توانند واجد شرايط باشند.
درخواست ھا از جھت مدارک دانشگاھی ،کيفيت  /استعداد کار متقاضی ،و شدت تھديداتی که متقاضی با آن مواجه است بررسی
می شوند .اولويت با محققانی است که:





با تھديدات صريح ،شديد ،و ھدف دار نسبت به زندگی و /يا حرفه خود در کشور خود يا کشور محل اقامت روبرو
ھستند يا به تازگی از آن فرار کرده اند.
مدرک دکترا يا باالتر در رشته خود دارند و /يا دارای آموزش يا تجربه پژوھشی گسترده در دانشگاه ،کالج ،يا موسسه
آموزش عالی ديگری ھستند.
دستاوردھا و آينده علمی برتری را ارائه می دھند.
برای جوامع دانشگاھی خود و /يا ميزبان سودمند باشند.

ما درخواست ھای زنان و اعضای اقليت ھای قومی ،نژادی ،فرھنگی ،و مذھبی ،يا گروه ھايی که به گونه ای در رشته ھای
خود کمتر ديده شده اند را تشويق می کنيم شرکت کنند.
لطفا توجه داشته باشيد که  IIE-SRFکمک ھزينه ھای تحصيلی را به دانشجويانی که به دنبال ادامه تحصيالت خود ھستند ،از
جمله دکترا ،يا برای تکميل برنامه ھای آموزشی دانشگاھی اعطا نمی کند .عالوه بر اين IIE-SRF ،معموال درخواست ھای
افرادی که بيش از دو سال در تبعيد بوده يا آواره باشند ،يا افراد دارای تابعيت يا وضعيت دائمی ديگر در يک کشور ثانويه را
بررسی نمی کند.
لطفا ھر گونه سوال در مورد واجد شرايط بودن را به آدرس  srf@iie.orgارسال فرماييد.

دستورالعمل ھا و درخواست
متقاضيان می توانند با ارائه موارد مورد نياز زير به طور مستقيم درخواست بدھند يا توسط يک شخص ثالث معرفی شوند:
 .1برگ اول درخواست
 CV .2يا رزومه کاری فعلی .لطفا حاوی اطالعات زير باشد:
 .1مدرک علمی )نھاد اعطای مدرک ،رشته ،و تاريخ اعطای مدرک(.
 .2موقعيت فعلی )محل ،تاريخ استخدام ،عنوان حرفه ای ،و مسئوليت ھا(.
 .3موقعيت ھای قبلی دانشگاھی )به ترتيب زمانی :محل ،تاريخ استخدام ،عنوان حرفه ای ،و مسئوليت ھا(.
 .4يک ليست مفصل از نشريات دانشگاھی خود )مقاالت مجالت ،کتاب ھا ،فصل ھا ،نمايشگاه ھا( شامل نام
ناشر ،عنوان اثر ،تاريخ انتشار و شماره صفحه ھا ،در صورت امکان.
 .5ديگر کار ھای علمی مربوطه )از جمله نظارت بر پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ،ارائه ھای
کنفرانسی ،بورس ھا  /افتخارات  /جوايز ،ھمکاری ھای حرفه ای(.
 .3يک نامه يا بيانيه شخصی که درخواست شما را شرح دھد .لطفا توضيح دھيد که چرا برای حمايت ،به IIE-SRF
درخواست می دھيد .به طور روشن و دقيق تھديدات يا خطراتی که با آن مواجه ھستيد را بيان کنيد .لطفا پيش زمينه و
دستاوردھای علمی خود را نيز آورده و توضيح دھيد که شما چه فعاليت ھای دانشگاھی )تحقيقات ،آموزش ،چاپ و
نشر ،و غيره( را می توانيد در طول يک دوره دريافت کمک ھزينه تحصيلی به عھده بگيريد .لطفا توجه داشته باشيد
که بيانيه ھای شخصی به طور کلی حداقل يک صفحه ھستند.
 .4دو ) (2نامه علمی  /حرفه ای ارجاعی از ھمکاران دانشگاھی و  /يا حرفه ای که می توانند در مورد تحقيقات،
انتشارات ،آموزش ،يا ديگر تجربيات آموزشی پيشرفته شما صحبت کنند.
 .5دو ) (2نامه شخصی ارجاعی از ھمکاران يا افرادی که از مشکالتی که شما با آن مواجه بوده ايد و ھمچنين پيش
زمينه حرفه ای شما آگاه باشند .نامه ھايی از ھمکاران ھم در داخل و ھم خارج از کشور بومی شما ترجيح داده می
شوند .نامه ھای شخصی ارجاعی را می توان با نامه ھای علمی  /حرفه ای ارجاعی ترکيب کرد.
]نامه ھايی از ھمکاران ھم در داخل و ھم خارج از کشور بومی شما ترجيح داده می شوند .لطفا توجه داشته
باشيد که  IIE-SRFنامه ھای مرجع اصلی الزم دارد .نامه ھا نبايد متون يکسان داشته باشند .ھر معرف بايد
با دانش خاص خود از پيش زمينه و  /يا شرايط تحصيلی شما صحبت کند[.
 .6يک کپی از مدرک  Ph.D.يا باالتر
 .7نمونه ای از نوشته ھا يا پژوھش ھای منتشر شده اخير شما.
 .8نامه ای از يک موسسه آموزش عالی معتبر که ممکن است قادر به تقبل کمک ھزينه تحصيلی شما باشد .اين مورد
الزامی نمی باشد.
برای درخواست يک ارزيابی اوليه واجد شرايط بودن خود ،متقاضی بايد ابتدا برگه اول درخواست CV ،فعلی ،و اظھارات
شخصی را برای بازبينی ارائه دھد.

لطفا تمام مدارک درخواست را از طريق )ترجيحا( ايميل ،فکس يا پست ارسال کنيد.
لطفا ھمه نامه ھا به آدرس زير ارسال شود:
Scholar Rescue Fund
Institute of International Education
809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
USA
+1-212-205-6486
تلفن(USA) :
فکس+1-212-205-6425 (USA) :
ايميلSRF@iie.org :
ضرب العجل
درخواست ھا و نامزد ھا در ھر زمان در طول سال پذيرفته می شوند .درخواست ھای واجد شرايط توسط کميته انتخاب ھر سه
ماه يک بار بررسی می شود .درخواست ھای اضطراری ممکن است خارج از چرخه طبيعی و بر مبنای مورد به مورد بررسی
شوند.
بررسی درخواست
در طول روند درخواست IIE-SRF ،يک بررسی دقيق از مدارک درخواست محقق انجام می دھد و با معرف ھای متقاضی و
ھمچنين منابع ديگر ،از جمله کارشناسان مستقل در کشور مبدا يا مشخصات تھديد گزارش شده تماس می گيرد.
درخواست ھا به  IIE-SRFبه شدت محرمانه تلقی شده و فراتر از برنامه  IIE-SRFبدون اجازه صريح و روشن متقاضی به
اشتراک گذاشته نمی شوند .ھمه متقاضيان حمايت کمک ھزينه تحصيلی با يک پايگاه داده حاوی اسامی افراد ،گروه ھا و
اشخاصی که در تحريم ھای عمده جھانی ،پول شويی ،و ليست سازمان ديده بان اجرای قانون است غربال می شوند.
لطفا برای اطالعات بيشتر به صفحه سواالت متداول مراجعه فرماييد.

سواالت متداول
درخواست
آيا محققان از ھر کشوری می توانند درخواست بدھند؟

بله ،يک محقق از ھر کشور می تواند درخواست بدھد.
آيا محققان از ھر رشته دانشگاھی  /علمی می توانند درخواست بدھند؟

بله ،محققان از ھر رشته دانشگاھی  /علمی می توانند درخواست بدھند.
چه نوع تھديداتی واجد شرايط است؟

ھر گونه تھديد آزار و اذيت يا خشونت به دليل بورس تحصيلی ،ھويت و اعتقادات يک محقق واجد شرايط خواھد بود .اين شامل
ارعاب ،آزار ،سرکوب ،سانسور ،مجازات ناعادالنه و خشونت ناشی از کار يک محقق ،و  /يا اعمال  /حقوق بشر اساسی وی
می باشد .ناامنی عمومی ،بی ثباتی ،يا جنگ داخلی موثر بر کل جمعيت يک کشور يا منطقه به صورت يکسان به طور معمول
به عنوان يک تھديد واجد شرايط نخواھد بود ،اگر چه  IIE-SRFممکن است تعداد محدودی اعطا را در چنين شرايطی صادر
کند.
چه نوع آموزش علمی يا تجربی مورد نياز است؟

استادان  ،پژوھشگران و روشنفکران عمومی معتبر ممکن است واجد شرايط شوند .اولويت به محققان با مدرک  Ph.D.يا باالتر
در رشته خود داده می شود ،که در فعاليت ھای علمی در يک موسسه معتبر آموزش عالی استخدام شده اند ،و کسانی که انتخاب
آنھا به احتمال زياد به نفع جامعه علمی شان در کشور يا منطقه بومی و  /يا ميزبان خواھد بود.
آيا دانشجويان واجد شرايط ھستند؟

خير IIE-SRF ،کمک ھزينه تحصيلی به دانشجويان درخواست کننده پشتيبانی مالی برای ادامه تحصيل خود ارائه نمی دھد.
آيا  IIE-SRFاز تحصيالت ليسانس يا فوق ليسانس حمايت می کند؟

 IIE-SRFبه طور کلی برای برنامه ھای اعطا کننده مدرک يا به محقق ھايی که ھدف اصلی آنھا ادامه تحصيالت ليسانس يا
فوق ليسانسشان است کمک ھزينه تحصيلی نمی دھد.
آيا يک محقق بايد سابقه انتشار داشته باشد؟

کيفيت و ميزان انتشارات متقاضی يک عامل مھم در بررسی درخواست وی است.
آيا تسلط به زبان انگليسی مورد نياز است؟

خير ،اولويت به متقاضيان با توانايی پيشرفته در زبان کشور  /موسسه ميزبان داده می شود .آموزش زبان انگليسی ممکن است
در صورت نياز در دسترس محققان قبل يا در طول سال تحصيلی قرار گيرد.

آيا وضعيت حقوقی يا مھاجرت يک محقق عامل تعيين کننده ای است؟

خير ،يک محقق بدون در نظر گرفتن وضعيت حقوقی يا مھاجرتش ممکن است واجد کمک ھزينه تحصيلی در نظر گرفته شود.
با اين حال ،اگر يک محقق دارای وضعيت حقوقی در يک کشور امن خارج از کشور بومی خود باشد ،اين در بررسی کلی يک
درخواست در نظر گرفته خواھد شد .در طول دوره کمک ھزينه تحصيلی ،محقق نيازمند وضعيت حقوقی يا مھاجرت مناسب
برای کار در کشور ميزبان خود خواھد بود.
آيا يک محقق می تواند برای ھر مکانی درخواست دھد؟

بله ،متقاضيان می توانند برای ھر مکانی درخواست دھند .اولويت با متقاضيانی است که با تھديدات امنيتی فوری مواجه ھستند.
آيا  IIE-SRFمدت زمانی را که متقاضی خارج از کشور بومی اش بوده است را نيز مد نظر قرار می دھد؟

با توجه به محدوديت در منابع موجود برای کمک ھزينه ھای تحصيلی ،اولويت به نامزدھايی داده می شود که کمتر از دو سال
در تبعيد يا آواره بودند.

بررسی صالحيت و انتخاب
روند بررسی صالحيت محقق چگونه است ؟

در طول روند درخواست IIE-SRF ،يک بررسی دقيق از مدارک درخواست محقق انجام می دھد و با معرف ھای متقاضی و
ھمچنين منابع ديگر ،از جمله کارشناسان مستقل در کشور مبدا يا مشخصات تھديد گزارش شده تماس می گيرد .ھمه متقاضيان
حمايت کمک ھزينه تحصيلی با يک پايگاه داده حاوی اسامی افراد ،گروه ھا و اشخاصی که در تحريم ھای عمده جھانی ،پول
شويی ،و ليست سازمان ديده بان اجرای قانون است غربال می شوند.
فرآيند انتخاب چگونه است؟

پس از روند بررسی صالحيت ،متقاضيان انتخاب شده برای بررسی توسط کميته انتخاب  IIE-SRFمشخص می شوند ،که
تصميم گيری نھايی را در مورد اعطای کمک ھزينه تحصيلی انجام می دھد .کميته حداقل چھار بار در سال تشکيل می شود و
ممکن است در صورت نياز به صورت اورژانسی تشکيل شود.

اعطای کمک ھزينه تحصيلی و انتصابات
چه چيزی کمک ھزينه  IIE-SRFرا تشکيل می دھد؟

کمک ھزينه  IIE-SRFحمايت مالی ،کمک ھای توسعه حرفه ای ،و منابع برای کمک به انتقال محققان )اغلب با خانواده
ھايشان( به محيط موسسه ميزبانشان را فراھم می کند IIE-SRF .با محققان برگزيده برای شناسايی موسسات ميزبان مناسب در
مکان ھای امن کار می کند ،با تاکيد بر اينکه ،در صورت امکان ،آنھا به صورت فوری يا در طوالنی مدت به موسسات در
مناطق بومی خود ملحق شوند .پس از مشخص شدن يک موسسه ميزبان مناسب امن IIE-SRF ،به جابجايی محقق به کشور
ميزبان کمک می کند ،از جمله کمک در ارتباط با مسائل مربوط به ويزا ،مسافرت ،و رسيدن .خدمات پشتيبانی اضافی ارائه
شده ،اغلب با ھماھنگی دانشگاه ميزبان و  /يا آژانس ھای داوطلب عبارتند از :بودجه اضطراری؛ بيمه سالمت؛ دوره ھای زبان
انگليسی رايگان؛ کمک ھای پزشکی رايگان ،بودجه برای حضور در کنفرانس و سخنرانی؛ مشاوره دانشگاھی؛ بسته ھای
خوش آمد گويی؛ و راھنما ھای منابع .تا حد امکان IIE-SRF ،ھمچنين با محققان ھمکاری می کند تا به تحصيل خود پس از
دوره کمک ھزينه تحصيلی ادامه دھند.

کمک مالی ھزينه تحصيلی  IIE-SRFچيست؟

کمک مالی تا سقف  US$25,000ھمراه با بيمه درمانی فردی برای افراد صادر می شوند .کمک ھزينه تحصيلی نھايی به
عوامل مختلفی بستگی دارد ،از جمله محل موسسه ميزبان ،ھزينه زندگی ،و ارزش ھر کمک اضافی از موسسه ميزبان يا منبع
)ھای( ديگر.
اين کمک ھزينه تحصيلی  IIE-SRFشامل کمک ھزينه تا سقف  US$25,000برای حمايت از انتصاب علمی تا يک سال
)تجديد پذير برای يک سال دوم( می باشد .نھاد ميزبانی به طور معمول يک حمايت مالی را مساوی يا بيشتر از کمک ھزينه
تحصيلی  IIE-SRFفراھم می کند .اين حمايت به طور کلی به شکل يک مقرری يا کمک ھای مالی مستقيم ديگر برای عضو
مھمان از جمله مسکن ،بليط ھواپيما ،و برنامه ھای غذايی است .کمک ھايی از اين دست -فضای اداری ،رايانه ،زبان ،يا ديگر
ھزينه ھای آموزشی ،و غيره  -برای يک بسته پشتيبانی کامل مھمان تشويق می شوند.
چه کسی می تواند شريک ميزبان باشد؟

يک موسسه معتبر آموزش عالی و پژوھشی ،مانند يک دانشگاه ،دانشکده ،مرکز تحقيقات ،اتاق فکر ،يا موزه که می تواند با
 IIE-SRFبرای حمايت از کار علمی فرد مھمان ھمکاری کند.
شرکای ميزبان چگونه شناسايی می شوند؟

شرکای ميزبان ممکن است توسط  IIE-SRFيا محقق  IIE-SRFقبل يا بعد از تصويب کمک ھزينه تحصيلی ،يا توسط خود
نھادھا زمانی که يک محقق را معرفی می کنند يا عالقه خود را برای مشارکت با  IIE-SRFبه عنوان شرکای ميزبان اعالم می
کنند ،شناسايی شوند .ھيچ محدوديت جغرافيايی برای جايی که يک مھمان  IIE-SRFمی تواند يک کمک ھزينه تحصيلی را
دريافت کند وجود ندارد تا جايی که مھمان بتواند با خيال راحت به کار علمی خود بازگردد .ميزبان بر اساس عملکرد مھمان و
ميزبان ،زبان آموزش ،رشته تحصيلی ،و منطقه جغرافيايی تعيين می شود .محل ھر شريک ميزبان بر اين احتمال تاثير دارد که
ميزبان )الف( يک کمک قابل توجه دانشگاھی ارائه دھد) ،ب( به کشور يا منطقه بومی بازگردد ،و )ج( به عنوان يک محقق
مولد پس از کمک ھزينه تحصيلی ،با اقامت در موسسه يا تضمين يک موقعيت شغلی ديگر ،ادامه کار دھد.
مسئوليت ھای شريک ميزبان چيست؟








دادن ترتيب يک انتصاب مھمان و شناسايی يک دپارتمان ميزبان ،دوستان  /مربيان ،تاريخ شروع و پايان اين
انتصاب ،حقوق و مزايا ،اطالعات مسکن و حمل و نقل ،و ساير خدمات و امکانات.
تسھيل کردن يا دادن ترتيب وضعيت ويزای مناسب ،در صورت لزوم؛
دريافت بودجه کمک ھزينه تحصيلی  IIE-SRFمھمان و ارائه بودجه ھای مشابه برای انتصاب بازديد مھمان.
پرداخت به طور کامل در طول مدت کمک ھزينه تحصيلی ،ترکيب  IIE-SRFو پشتيبانی ميزبان ،چشمپوشی از ھر
ھزينه اداری يا باال سری.
ارائه يک جدول زمانی برنامه ريزی شده پرداخت ھا برای  IIE-SRFو مھمان.
و فرض تمام مسئوليت ھای مرتبط با الزامات مالياتی مربوط به تمام جنبه ھای کمک ھزينه تحصيلی.

حمايت مشابه از موسسه ميزبان چيست؟

کمک ھزينه تحصيلی  US$25,000از  IIE-SRFبه طور معمول با حمايت مالی مساوی يا بيشتر از اين کمک ھزينه تحصيلی
 IIE-SRFھمراه می شود .اين حمايت به طور کلی به شکل يک مقرری يا کمک ھای مالی مستقيم ديگر برای عضو مھمان از
جمله مسکن ،بليط ھواپيما ،و برنامه ھای غذا است .کمک ھايی از اين دست -فضای اداری ،رايانه ،زبان ،يا ديگر ھزينه ھای
آموزشی ،و غيره  -برای يک بسته پشتيبانی کامل ھمکار تشويق می شوند .لطفا توجه داشته باشيد که استقرار در منطقه
خاورميانه-شمال آفريقا به حمايت مشابه نياز ندارد ،ھر چند  IIE-SRFبه دنبال دريافت برخی حمايت ھای مالی و  /يا مشابه از
موسسه ميزبان می باشد.

مدت کمک ھزينه تحصيلی چقدر است؟

مدت کمک ھزينه تحصيلی  IIE-SRFبه طور معمول از  9تا  12ماه متغير است .مدت کمک ھزينه تحصيلی در نھايت با توجه
به نياز ھای ميزبان و مھمان تعيين می شود .مھمان ھای واجد شرايط درخواست تجديد کمک ھزينه تحصيلی برای يک سال
اضافی از حمايت مالی می باشند.
بودجه کمک ھزينه تحصيلی چگونه صادر می شوند؟

بودجه کمک ھزينه تحصيلی به طور کلی به ميزبان برای پرداخت به مھمان به عنوان بخشی از پرداخت حقوق و دستمزد منظم
يا مقرری فرستاده می شود .در موارد نادر ،زمانی که امکان پرداخت بودجه از طريق يک موسسه ميزبان نباشدIIE-SRF ،
ممکن است با ميزبان و مھمان ھمکاری کند تا ترتيب يک روش جايگزين برای صدور بودجه کمک ھزينه تحصيلی داده شود.
يک برنامه پرداخت کمک ھزينه تحصيلی معمولی چگونه است؟

 IIE-SRFپيشنھاد می کند که ميزبان وجوه کمک ھزينه تحصيلی را به گونه ای پرداخت کند که بھترين منفعت را برای مھمان
و نھاد داشته باشد ،به طور معمول در طول دوره کمک ھزينه تحصيلی به طور مساوی پرداخت شود .در صورت امکان ،ارائه
يک درصد بزرگتر در اولين پرداخت می تواند به تأمين ھزينه ھای جابجايی کمک کند  ،که اغلب شامل يک سپرده  /پيش
پرداخت اجاره برای يک آپارتمان ،خريد مبلمان ،و ھزينه ھای ديگر است.
چه موسساتی ميزبان مھمانان  IIE-SRFبوده اند؟

برای مشاھده ليست شرکای  IIE-SRFتا به امروز ،از صفحه شرکای ميزبان بازديد کنيد.

در موسسه ميزبان:
از مھمان  IIE-SRFدر موسسه ميزبان چه انتظاری می رود؟

فعاليت ھای علمی مھمان در طول دوره کمک به نيازھای شريک ميزبان و مھمان بستگی دارد .بسياری از مھمانان IIE-SRF
در دوره ھايی آموزش می دھند؛ تحقيقات انجام می دھند؛ در سخنرانی ھا ،کنفرانس ھا ،سمينارھا شرکت می کنند؛ و در غير
اين صورت به دانشگاه و جوامع گسترده تر در آن نزديکی کمک می کنند.
چه کسی ھزينه ھای سفر و بليط ھواپيما را برای انتقال مھمان به موسسه ميزبان پرداخت می کند؟

ھزينه ھای مربوط به سفر به دانشگاه ميزبان معموال از کمک ھزينه تحصيلی مھمان يا بودجه شخصی وی تامين می شود.
مھمان می تواند ترتيب سفر يا کار خود را با آژانس ھای مسافرتی طرف قرارداد  IIEبدھد.
چه کسی ھزينه ھای  SEVISرا پرداخت می کند که شرط الزم برای درخواست ويزای  J-1است؟ )فقط به موسسات اياالت متحده آمريکا
قابل اطالق است ،ھزينه ھای ويزا در نقاط ديگر به طور مشابه خواھد بود(.

در اغلب موارد ،ميزبان ھزينه را می دھد .اگر اين امکان پذير نباشد ،ھزينه از کمک ھزينه تحصيلی  IIE-SRFشخص
پرداخت می شود.
آيا مھمان می تواند خانواده خود را بياورد؟

شرايط فردی ھر شخص تعيين می کند که آيا خانواده اش در طول دوره کمک به او بپيونديد يا خير.

آيا مھمان در طول قرار انتصاب کمک سفر می کند؟

بسياری از مھمانان به دنبال فرصت مسافرت برای شرکت در کنفرانس علمی يا بازديد از دوستان و ھمکاران ھستند .در
صورت امکان ،دپارتمان ھای آکادميک يا گروه ھای دانشگاھی سخاوتمندانه حق الزحمه سفر کنفرانس را به عنوان پشتيبانی
اضافی برای مھمانان فراھم می کنند.

