
 (The Cultivation of Humanities and Social Science Grants-CHSS)  معاشرتی   و  انسانی  فروغِ   برائے   گرانٹ   تحقیقی 

  الِم٘لی   بین  راماو  جدید  ایک  گرانٹ  یہ     ۔ہے  آئی  میں  عمل  سے  تعاون  قدر  گراں  ےک  سویڈن ]Humanities and Social Sciences[  علوم

 یوںکمزور  اقتصادی  اور  رتیمعاش  ذریعہ  کے  پالیسی  ریسرچ  مربوط مقصد  کا  جس  ہے  حصہ  کا  منصوبے  -Transnational) القوامیا  بین(

  ہے،  کرنا  اضافہ  میں  صالحیت  کى  اداروں  تحقیقی  میں  ممالک  ایشیائی  مشرقی  جنوب  اور  ایشائی    جنوبی  ہوئے  تے  ال  کمی  میں  )پزیری  زوال(
   ہوں۔ رہے  گزر سے ان یا ہوں رہے  شکار کا تنازعات جو میں عالقوں یسےا بالخصوص

 

   ز اسکالر   ایسے   اور  کار  تجربہ  ،زریسرچر    ڈی  ایچ  پی /  فل  ایم  ہوں،  میں  دور  ابتدائی  سے  اعتبار  ورانہ  پیشہ   جو  اساتذه   وه  استفاده  سے  گرانٹ  اس
  جنوبی   مقصد  کا   جس  گرانٹ،  یہ  ہیں۔  سکتے  کر  افراد     والے  رکھنے  قتعل  سے  اقلیت   ونسلی  خواتین  اور  ،ہوں  نہ   وابستہ  سے  ادارے  کسی  جو

 درمیانی  ،)ماه  دو(   مدت  کم  ہے،   فروغ  کا   ]Humanities and Social Sciences[علوم   معاشرتی  میں  ممالک  ایشیائی  مشرقی  جنوب  و

  ہیں۔ دستیاب  کیلئے) ماه باره( مدت طویل  اور ،)ماه چھ سے دو( مدت

 

 سے   لحاظ  معاشی/اقتصادی   کے  ایشیا   مشرقی  جنوب)  Association of Asian Studies-AAS(مطالعات  ایشیائی   برائے  یشنا  وسیایس

 انڈونیشیا،   ،[Timor Leste] لیس  تیمور  میانمار،  ،  [Lao PDR]  آر  ڈی  پی  الؤ  کمبوڈیا،  مثالً (  ممالک  والے  آمدنی”  متوسط  سے   کم“  اور  ”کم“

 دیش،   بنگلہ  افغانستان،  جیسے(  ممالک  یافتہ  ترقی  کم  پر  طور  معاشی/اقتصادی  کے  ایشیا  جنوبی  ساتھ  ساتھ  کے)  مویتنا  اور  لینڈ   تھائی  فلپائن،

  لینڈ  تھائی  ،فلپائن  ،  انڈونیشیا   کہ  ہے  ضروری  بتانا  یہ  یہاں  ہے۔  رہا  کر  طلب  درخواستیں   سے)  بھارت  اور  لنکا،  سری  نیپال،  پاکستان،  بھوڻان،

  ان   کمیڻی  ،وقت  لیتے  جائزه  کا)  Research Proposals(   پرپوزلز  ریسرچ /پروجیکڻس/منصوبوں  تحقیقی  دهش  صولمو  سے  بھارت   اور  ،
 ایشن  یایسوس  دستیابی۔  عدم  کی  سہولیات   کی  تحقیق  یا   ہو  کمی  کی  وسائل  جہاں  ہوں  آئی  سے  عالقوں  ایسے  جو  دیگی  ترجیح  کو  درخواستوں

 کم    جو   ایسےمنصوبے  پر  طور  خاص  جائیں،   کۓ  ساتھ  کے  اشتراک  باھمی   جو  ہے  یکرت  افزائی  حوصلہ  بھی   کی  منصوبوں  ان  کے  تحقیق

  جہاں   ہوں  متعلق  سے  اداروں  ایسے  جو   ہوں  مابین  کے  سریسرچر/محقیقین   ان  اور  زاسکالر   والے  رکھنے   تعلق  سے  والےاداروں  وسائل
 ۔ہیں میسر سہولیات مناسب کی تحقیق

 

  کو   نا     جہاں   گی  جائے  دی  دعوت  کی  [Panel Proposal]  پرپوزل  پینل   میں   ”کانفرنس   AAS“   کو  محقیقین  والے  کرنے  حاصل    گرانٹ  
 اور   ،سکیں  چڑھا  پروان  کو  صالحیتوں  تحقیقی  کراپنی   بن  حصہ  کا   رکشاپو   کرسکیں،   پیش  کو  نتائج  کے  ریسرچ   اپنی  وه  کہ  گا  ملے  موقع
  گوگفت  پر  امکانات  کے  کرنے  شائع  کو  تحقیقات  اپنی  ساتھ  کے  اداروں  شریک   ہمارے   موجود  میں  امریکہ  متحده   ہائے  ریاست  اور  یورپ   ایشیا،

 ۔ سکیںکر

 

 ؟یںہ کون اہل کے  کرنے حاصل کو گرانڻس ان:ہلیتا

 

 قابلیت   تعلیمی  مساوی  کے  اس  یا  ڈگری  کی  ماسڻر  یا  ہوں،   حامل  کے   ڈی  ایچ  پی   جو  شہری  وه  کے  ایشیا  مشرقی  جنوب  اور  ایشیا  جنوبی•   
 وابستگی  سے  پیشے  تعلیمی  میں  مستقبل  یا   ہوں  عمل  مصروفِ   میں  پیشے  تعلیمی  میں  ایشیا  مشرقی  جنوب  اور   ایشیا  جنوبی  جو  یا  ہوں،  رکھتے

 ہوں۔  تےرکھ اراده کا



 Public(   دانشور  عوامی  اور  ) ہوں  رکھتے  نہ  تعلق   سے  ادارے  تحقیقی  و  تعلیمی  کسی  جو  وه  یعنی(  محققین  آزاد  طلباء،  اسکالرز، •   

Intellectuals  (پزیر   سکونت  میں  عالقوں  ان  جو  افراد  ایسے  ازایں  عالوه  ہوں،  مقیم  میں  ممالک  والے  آمدنی”  درمیانی  سے  کم“  اور”  کم“  جو  
 ہوں۔  شکار کا تنازعات میں حال جو یا ہوں رہے تنازعات  میں  ماضی جہاں ہوں

 ہے۔ نہیں یضرور رکنیت کی AAS)( مطالعات ایشیائی براۓ ایشن اسوسیکیلۓ کرنے حاصل گرانٹ •

 

 
  جائزه کا پروگرام 

 

- یزاسڻڈ  جینڈر  یعنی(  اتعمطال  صنفی)  iii  حقوق،  انسانی)  ii  جمہوریت،)  i  تحت  کے  ]  [CHSS Grant Program  مپروگرا    گرانٹ  اس 

Gender Studies (،  ،اور  iv  (پرپوزل  سے  طرف  کی   گروپ  اور  پر  طور  انفرادی  کیلۓ  کرنے  تحقیق  پر  موضوعات  کے  ماحولیات / 
  اشتراک   کا  اسکالرز  جونیئر  اور  سینئر   میں  جس  ہے  کرتا  خیرمقدم  بھی  کا  منصوبوں  تحقیقی  ایسے  اداره  ہیں۔  سکتے  جا  کیے  داخل  پروجیکٹ

 تعلق باہم کے موضوعات زیاده سے  ایک ، پر موضوع انفرادی  کسی سے میں موضوعات باال مندرجہ کہ ہے  ضروری وضاحت  یہ یہاں   ہو۔

   ہے۔  جاسکتی  کی  تحقیق  پر  ان  ،ہیں  خاصہ  کا  سائنسز  سوشل  اور  ہیومینیڻیز  جو  پر)  /methodologiesکار  ۓہا  ہطریق(  منہاج  ایسے  یا  پر،

 کم  جو   یا/اور  ہو  کی  نہ  حاصل  گرانٹ  تحقیقی  میں  ماضی  نے  جنہوں  گی  جائے  دی  ترجیح  کو  دہندگان  درخواست  ان  میں  پروگرام  گرانٹ  اس
 ہوں۔ رکھتے تعلق سے اداروں والے وسائل

 
 زبانی  زبانوں،  دوچار  سے  کےخطرے  عدومیتم  مقصد   کا  جن   ہے  کرتا   مقدم  خیر  بھی  کا   تجاویز  اور  کاوشوں  خصوصی  ایسی  پروگرام  یہ 

 ہو۔  اشاعت اور تحفظ ،ریکارڈنگ کی ومعل روایتی اور)Oral Histories(  ریخوات

 

 کیلۓ   پروجیکٹ  مدتی  طویل  کر  لے  سے  ڈالر  امریکی  ۲۰۰۰  لیے  کے  پروجیکٹ  کے  مدت  مختصر)  CHSS Grants(   گرانڻس  یہ  بالعموم 
 ہیں۔ ہوتی تک ڈالر  امریکی ۱۲۰۰۰

 

-AAS”کو  نتائج  کے   تحقیقات  اپنی  کنندگان  وصول  اندر  کے  سال  دو  کے  تکمیل  کی  پروجیکٹ  کہ  گی  جائے  دی  ساتھ  کے  توقع   اس  گرانٹ  یہ

in-Asia تحقیق  کہ گے کریں پیش ساتھ کے اعتراف اس میں کانفرنس االقوامی بین اور کسی کی نوعیت اس یا کرینگے، پیش میں ”کانفرنس 

 AAS-Sweden  کہ  ہے   جاتی  کی   توقع  میں  اشاعت  تمام   مبنی  پر  تحقیق  فنڈڈ    ہے۔  ہوئی   سے  ےادار  ]ہمارے[  اس  معاونت   مالی  کی

Cultivating the Humanities and Social Sciences Research Grants  گاـ جاۓ کیا تذکره کا تعاون و اعانت یک 

 
 ہے۔  سکتی جا کی استعمال لیے کے امور کن فنڈنگ 

 

  تھیسز،  مقالے،   طلباء کے  ماسڻرز اور زاسکالر  ڈی ایچ پی اسکالرز، ڈاکڻریٹ پوسٹ جو ہے مخصوص کیلۓ تحقیق یسیا معاونت مالی یہ•  

) آرڻیکل  جرنل(  مضامین  کے   جریدے  اور   نظرثانی  پر  مسوده  تحقیقی  میں  سائنسز  سوشل  اور   ہیومینڻیز  یا  ،پروجیکڻس )  بک(  کتابی  ڈیسرڻیشن،
 ۔یںہ کرتے کیلۓ

 کیلۓ۔ ورکشاپس تدریسی اور  سیمینار پرعلمی) پیمانے محدود  یعنی(  چھوڻے•  



 ۔کیلۓ  منصوبے کے کتب نصابی اور جدت و وسعت میں نصاب ترجمہ، • 

 ۔کیلۓ وںمنصوب کے) visual artsآرڻس۔ ِوژواَل( فنون بصری اور )ڈاکومینڻری( فلمیں دستاویزی•  

 

 

 

 

 
 ہے۔  سکتی ہو نہیں استعمال لیے کے امور کن فنڈنگ 

 

 ہیں۔ جاسکتے کۓ نہیں پورے سے معاونت مالی اس اخراجات کے قیام  اور سفر لیے کے  شرکت میں کانفرنس ورانہ پیشہ•  

 ہے۔ سکتا  جا کیا نہیں استعمال ساتھ کے گرانٹ تحقیقی دوسری  کسی کو فنڈنگ•  

 ہیں۔ جاسکتے کۓ نہیں پورے سے فنڈنگ اس اخراجات سفری کے کالس بزنس یا کالس فرسٹ لیے کے کرنے تحقیق•   

  •CHSS  ہے۔ ہوسکتی  نہیں استعمال میں مد یک فیس ڻیوشن یا ادائیگی کی قرض کے علم طالب استعمال کا گرانٹ ریسرچ 

  

  

 طریقہ  کا رنےک دائر درخواست: طریقہءکار

 

  میں   ذیل  کہ  ۓکرلیج  اطمینان  کا  بات  سا  ۔ہیں  سکتی  جا  کرائی  جمع  تک  ۲۰۲۲  ستمبر  ۳۰  ذریعے  کے  پورڻل  ایپلیکیشن  AAS  درخواستیں  تمام 

 :ہیں حصہ کا درخواست کی آپ نکات/معلومات درج

 یہ )  2   گا۔  جائے  کیا  کیسے  استعمال  کا  گرانٹ  تحقیقی)  1:  کہ   ہو  خاکہ  اجمالی  میں  جس  )Cover Letter۔لیڻر  کور   یعنی(  مراسلہ  تعارفی  ایک•   

 مطالعات   ایشیائی  مشرقی  جنوب  یا  جنوبی)   3   ۔یہوگ  ومددگار  معاون  طرح  کس  میں  کیریئر  تعلیمی  اور  ترقی  ورانہ  پیشہ  کی  دہندگان  درخواست
 ہوگی۔ انداز اثر طرح  کس تحقیق مجوزه میں میدان کے

  ان   تو  ہیں  حصہ  کا  ریسرچ  بھی  ارکان  دیگر  اگر(  ۔  CV/نامہ  کواف  یتعلیم مفصل  کا ]) PI)   Primary Investigatorیعنی[  محقق  نیادیب•   

 ۔)CV/نامہ کواف تعلیمی بھی کا

 پرپوزل۔  ریسرچ/منصوبہ تحقیقی مشتمل پر الفاظ  ۱۰۰۰-۸۰۰پر پروجیکٹ/منصوبے تحقیقی•  

 ہو۔ درج تفصیل کی اخراجات متوقع کے پروجیکٹ میں  جس بجٹ ایک•  

  ے مونن  یتحریر  مختصر  سے  اس  البتہ  ،نمونہ  یتحریر  کوئی  مشتمل  پر  الفاظ  ۲۵۰۰۰  سے  ۲۰۰۰  مثالً (  کام  تحقیقی    کوئی  اک  گزار   درخواست•   

 ۔)ہیں جاسکتے ےکی پیش بھی

 Reference  خطوط  سفارشی(  ڻرزلی  ریفرینس  دو  سے  جانب  کی  ان  وں،ہ  واقف  سے  شعبے  کے  تحقیق  کے  دہنده  درخواست  جو  ریفریز•   

Letters(والے   وسائل  کم  جو  یا /اور  ہو  کی   نہ  حاصل   گرانٹ  تحقیقی  میں  ماضی  نے  جنہوں  گی  جائے  دی  ترجیح  کو  دہندگان  درخواست  یسےا    ۔  
 پورڻل   الئن  آن  تک   ۲۰۲۲  ستمبر  ۳۰  خطوط  کہ  چاہیے      النا  میں  علم  کے  ریفریز  اپنے   کو  دہنده  درخواست  ہر   ہوں۔  رکھتے  تعلق  سے  ادارے



  سے  منیجر   گرانڻس  وه  تو  آے  پیش   دشواری  کوئی  کو  ریفریز  پر  مرحلے  اس  اگر  کہ   یہ   آں بر  مزید  جائیں۔  کرائے  جمع   ذریعے  کے

grants@asianstudies.org  کریں۔  رابطہ پر 
 گا۔ جائے  کیا مطلع میں بارے کے فیصلوں کے فنڈنگ میں ۲۰۲۲  دسمبر کو دہندگان درخواست 

 

 

 

 

 

 

 

 - سواالت  عمتوق

 

   - سواالت 

 کروں؟  طلب) فنڈز(  رقم کتنی کیلۓ پروجیکٹ اپنے میں

ً   مہینہ  فی  ،ر پ  طور  عام  فنڈنگ،/  معاونت  مالی  یہ  ہے۔  پر  دورانیہ  کے  منصوبے/پروجیکٹ  کے  آپ  انحصار  کا  بات  اس   کے   ڈالر    ۱۰۰۰  تقریبا

  سے   ۳  جبکہ  ڈالر،  امریکی    ۲۰۰۰  سے۱۰۰۰  کیلۓ  پروجیکٹ  کے   انیہدور  ماه  ۲  سے  ۱  ایک  پر،  طور  کے  مثال .  ہے  جاتی  دی  سے  حساب
  علوم   معاشرتی  و   انسانی  فروغِ   براۓ  ایشن  یسوسیا  چاہیے۔   کرنی  درخواست  کی  ڈالر  امریکی  ۶۰۰۰  سے  ۳۰۰۰  کیلۓ  پروجیکٹ  کے  ماه  ۶

 ہے۔ ڈالر امریکی ۱۲۰۰۰ سے  ۲۰۰۰ بالعموم، گرانٹ،/فنڈنگ کی

 

  ہے؟ ضرورت کی بننے رکن کے AAS  لئے کے دینے درخواست کی فنڈنگ  مجھے کیا 

 کیلۓ   فنڈنگ  اس  بھی  ارکان  کے  AAS  تاہم،.  ہے  نہیں  تضرور  کی  نیترک  کی)  AAS(  ایشن  ییسوسالئے  کے  دینے  درخواست  کو  آپ  نہیں،

 . ہیں سکتے دے درخواست

 
 چاہئے؟ اکرن  استعمال کیلۓ  کاموں کن کوفنڈز

 ءلباط  کے  ماسڻر  اور  ڈی  ایچ  پی  ،راسکال  ڈاکڻریٹ  پوسٹ   ہیں  مخصوص  جو  ،کیلۓ  ریسرچ  آرکائو/الئبریری  اور  ورک  فیلڈ   کو  فنڈنگ  اس• 
  کے ئنسزسا  سوشل  راو  ہیومینیڻیز  ،یں ا  از  عالوه    ہے۔  اجاسکت  یاال  میں  استعمال  ،سے  پروجیکڻس  کے  کتاب  اور   ڈیسرڻیشنز  تھیسز،   ،ےمقال  کے

 الئی   میں  استعمال  فنڈنگ  بھی  لئے  کے  مضامین  کے   )Journals  جرنلز(جرائد  تحقیقی  اور)   Revision ریویژن  یعنی(  ترمیم  میں  مسودوں
  ۔ےہ جاسکتی

 صالحیتوں   تحقیقی  لیکر  حصہ  میں  جن    ہے  جاسکتا  کیا  کیلۓ  شمولیت  میں    ورکشاپ    ایسی  اور    سیمینار  علمی  ]چھوڻے[        استعمال  کا  فنڈنگ  •  
 ۔جاسکے بنایا بہتر کو

 .ہے جاسکتی کی  استعمال فنڈنگ بھی کیلۓ منصوبوں کے کتابوں درسی اور ،وسعت  و فروغ کے عمل نصابی ترجمہ،•  

  ہیں۔ شامل بھی ےمنصوب کے  آرڻس بصری  اور یںفلم دستاویزی میں کار هءدائر  کے فنڈنگ اس•  



 
  ہے؟ یسکت جا کی نہیں استعمال  نگفنڈ  کیلۓ امور کن 

 ۔ہے یسکت جا کی نہیں استعمال  نگفنڈ  کیلۓ اخراجات کے   طعام و یامق  اور سفر لئے کے شرکت میں کانفرنس ورانہ پیشہ• 

 ہے۔ جاسکتا کیا استعمال نہیں/ ہے سکتا جا مالیا نہیں ساتھ کے فنڈنگ دوسری کسی کو فنڈنگ سا

    ۔ہے باہر سے هءکاردائر کے فنڈنگ اس ،ڻکٹ یا خرچ اک کالس فرسٹ اور بزنس میں فر س بحری اور ریل ،فضائی لئے کے کرنے تحقیق•  

   •CHSS  بھی     میں  مد  کے  فیس  ڻیوشن    ےاس  اور  ہے  ہوسکتی  نہیں  ئگیادا  یک  قرض  کے  یونیورسڻی  کے  علم  طالب  سے  گرانٹ  ریسرچ  
  ہے۔ اتسک جا کیا نہیں استعمال

 
   گا؟ جائے کیا مطلع کب مجھے بابت کی فنڈنگ اور گا؟ جائے کیا تک کب فیصلہ کا نڈنگف

  گا   اۓج  دیا  کر  مطلع  بعد  ہفتوں  چند  کے  تاریخ  اس  کو  دہندگان  درخواست  کامیاب  .ہیں  متوقع  تک  ۲۰۲۲  نومبر  ۳۰  فیصلے  کے  ایوارڈ/فنڈنگ

 .ہیں گۓ ہو میابکا میں صولح  کے فنڈنگ وه کہ

 

 
 جاۓگی؟ کی طرح کس تقسیم کی نگفنڈ

 کر   جاری  پر  کرنے  فراہم  رپورٹ  مالی  اور  تکمیل  کی  تحقیق  رقم  یہ  گی۔  رہے  میں  تحویل  ےک  ایشن  یسوسیا  رقم٪  ۲۰  یک   فنڈ  تحقیقی  انفرادی 

 .گی جائے دی

 

  میں   کیا.  ہوں  رہتا  باہر  کے  ایشیا  مشرقی  جنوب/  جنوب  الحال  فی  البتہ  ہوں،  ایشیائی  مشرقی  جنوب/  جنوبی  سے  حوالے  کے  قومیت  میں 
 ہوں؟ اہل کا کے دینے درخواست

  کیلۓ   آپ  تو  وںہ  دستیاب  سائلو  کے  تحقیق   جہاں  ہیں  وابستہ   سے  ادارے  کسی  ایسے  توق  اس  آپ  اگر.  ہیں  اہل  کےدینے  درخواست  آپ  ہاں،  جی 

  سے   اداروں  نا  طرف   ایک  میں  جن  ہے   جاتی  کی  افزائی  ہحوصل  کی  [Projects]  صوبےمن  مشترکہ  یسےا  کہ  ےہ  حامل  کی  اہمیت  بات  یہ
 کرنے   تحقیق  اور  وسائل  جہاں  ہو  سے  اداروں  یسےا  تعلق   کا  جن  ہوں  اسکالر  وه  جانب  دوسری  اور  وہ  کمی  کی  وسائل  جہاں  ہوں  ریسرچر  وابستہ

  ا ک  پروگرام  اس  جو  چاہیے  ہونا  سے  عالقوں  ان  تعلق  کا  پارڻنر/فریق  ایک  کم  زا  کم  میں  منصوبوں  مشترکہ  ایسے    ۔ںہو  میسر  عوامل  دیگر  کے

 فلپائن،   انڈونیشیا،  ، [Timor Leste]لیس  تیمور  میانمار،  ،[Lao PDR]  آر  ڈی  پیالؤ    تعلق  کا  ریسرچر  کای   مثالً (  ہیں  ]Target Area[  ہدف

 ).چاہۓ ہونا سے بھارت یا لنکا، سری نیپال، پاکستان، ،بھوڻان دیش، بنگلہ افغانستان، نام، ویت لینڈ، تھائی

 
 ہیں؟ اہل کے فنڈنگ شہری کے ممالک نک 

  طور   کے  مثال(  ممالک  کے  آمدنی  ”درمیانی  سے  کم“   اور  ”کم“  کے  ایشیاء  مشرقی  جنوب   فنڈنگ  کی  مطالعات  ایشیائی  براۓ  ایشن  ایسوسی

  ترقی   کم  پر  طور  اقتصادی  کے  ایشیا  جنوبی  اور)  نام  ویت  اور  لینڈ  تھائی  فلپائن،  انڈونیشیا،  لیس،  تیمور  میانمار،  آر،  ڈی  پی  الؤ  کمبوڈیا،  پر،

   کہ   ہے  ضروری  بتانا  یہ  یہاں.  ۔ہیں کیلۓ  )بھارت  اور  لنکا،  سری  نیپال،  پاکستان،   بھوڻان،  دیش،  بنگلہ  افغانستان،  الً مث(  ممالک  پزیر  ترقی/یافتہ

 ان  کمیڻی  وقت  لیتے  جائزه  کا   [Research Proposals]  منصوبوں  تحقیقی  ہوئے  آئے  سے  بھارت  اور   ،  لینڈ  تھائی  ،  فلپائن  ،  انڈونیشیا



  یہ  یہاں  دستیابی۔  عدم  کی  تسہولیا   کی  تحقیق  یا  ہو  فقدان /کمی  کی  وسائل  جہاں  ہوں  آئی  سے  عالقوں  ایسے  جو  دیگی  ترجیح  کو  درخواستوں

 . ئگا جا اکی غور  بھی پر وںدرخواست موصول سے  مالدیپ ہک ہے ضروری بھی بتانا

 

 ہے؟ کیا تعریف کی" ادارے والے فقدان/کمی یک وسائل"

 انسانی  اور  مالی  میں  جن  ہیں  شامل  ڻینک  تھنک  اور  جامعات/یونیورسڻیاں   وه  میں”  اداروں  والے  فقدان  کے    وسائل“  مطابق  کے  تفہیم  ہماری 
  ملتا  نہیں  موقع  کا  چڑھنے  پروان  کو   صالحیت   کی  کرنے  ریسرچ   میں  نسز ئسا  سوشل  اور  ہیومینیڻیز  میں  اداروں  ان  بدولت   کی  کمی  میں  وسائل

 ادارے  یسےا  ۔ہیں  دستیاب  مواقع  کے  فنڈنگ  محدود  لئے  کے  علموں  طالب  اور  فیلوز  ریسرچ  فیکلڻی،  پر  طور  روایتی  میں  اداروں  ان  ہے۔

 .ہیں ہوسکتے واقع بھی میں مضافات کے شہروں بڑے  سے  تباراع جغرافیائی

 
 ہوں؟  سکتا دے درخواست کیلۓ فنڈنگ  میں کیا   ہے۔ لیا قرض کےلۓ کرنے حاصل یمتعل نے میں

 .  یںہ  نہیں  اہل  کے  گرانٹ  ریسرچ  CHSS  وه  ،ہو  یال)  علم  حصولِ   براۓ  قرض(  لون  سڻوڈنٹ   لئے  کے  ادائیگی  کی  فیس   ڻیوشن  نھونےج  فردا  وه 

 

  ہوں؟ سکتا کر جمع درخواست زیاده سے ایک میں پروگرام گرانٹ CHSS میں کیا

 . ہے کرسکتا حاصل فنڈ  تحقیقاتی ایک  صرف دہنده درخواست البتہ ہاں، جی

 

 

 

 ہے؟ ضرورت کی زلیڻر ریفرینس کتنے میں ان ،ہوں )Co-PI( آئی پی شریک یا  ممبر ڻیم  میں جن درخواستیں ایسی 

 شریک  میں  جن  پروجیکڻس   ایسے  یا  پروجیکڻس/ےمنصوب  انفرادی    خواه  .یںہ  یضرور  خطوط   سے  ریفریوں  دو  صرف  کیلۓ  درخواست  ہر

  ن ا  وه  کہ  ہے  ضروری   یلۓک  فریوں ری  والے  کرنے   ہمفرا  خطوط  سفارشی   ،ہوں  پروجیکڻس   ڻیم   واهخ  ہوں    ) Co-PI(آئی  پی

 ۔ہیں چاہتے رناک تحقیق دہندگان درخواست میں جن ںہو  باخبر سے  [Fields]تاموضوع

 .  ہو خط ایک کا ریفری کیلۓ فرد ہر کہ ہے تجویز کیلۓ ان ،ہوں) Co-PI( آئی پی شریک میں جن پروجیکڻس هو 

 

 تحریری   کتنے  میں  ان  ہوں،  گۓ  کۓ  پیش   سے  فطر   کی  ڻیم  جو  ےمنصوب  وه  یا  ہوں  )CO-PI(  آئی  پی  شریک  میں  جن  منصوبے  تحقیقی  ایسے

 ہے؟  ضرورت کی [Writing Samples] وںنمون

   ایسے   ھوں۔  نہ  طویل  سے   الفاظ  ۲۵۰۰   نمونے  تحریری   کے  پروجیکٹ  ڻیم  یا  CO-PI  کہ  لیجیے  جان   وک  بات  اس  کرم  زراهِ ا 

ً تقریب  نمونہ  تحریری  کا  فرد  ہر   کہ  ھوگا  مناسب  تو  ،ہوں  CO-PI  میں  جن   [Projects]منصوبے   ڻیم.  ہو  مشتمل  پر   الفاظ  ۱۲۵۰  ا

  کۓ   شامل   مقالے  تحقیقی  بھی  سے    طرف   کی  ممبرز  ڻیم  تمام  ،ہوں  سے  جانب  کی  لیڈر  ڻیم  نمونے   لئےتحریری  کے  منصوبوں/پروجیکڻس

 جاسکتے  کۓ  داخل  بھی[Edited Work]  ورک  ڻڈیایڈ  اور)  co- authored papers(ےپرچۓہوا  ےلکھ   مشترکہ  ہی  ساتھ  ،ہیں  جاسکتے

 . ہیں

 



 ہوگا؟ دستیاب  وقت کتنا کیلۓ کرنے کام پر پروجیکٹ اپنے مجھے 

-AAS-in“  کو  نتائج   کے  تحقیق  اپنی  کنندگان  وصول  اندر  کے  سال  دو  کے  تکمیل  کی  پروجیکٹ  کہ  گا  جائے  دیا  ساتھ  کے  توقع   اس  کو  گرانڻس

Asia تحقیق   کہ  گے  کریں  پیش  ساتھ  کے  اعتراف  اس  میں  کانفرنس  االقوامی  بین  اور  کسی  کی  نوعیت  اس  یا  ،گے  کریں  پیش  میں  ”  کانفرنس  

 AAS-Sweden  کہ  ہے  جاتی  کی  توقع  میں  اشاعت  تمام    مبنی  پر  تحقیق  فنڈڈ   ہے۔  ہوئی  سے  ادارے]  ےہمار[  ساِ   معاونت   مالی  کی
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