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 پیشگفتار

 

  

 

 

 

 

 

 

 اپالی و گرفتن فاند در رشته صنایع غذایی 

های اخیر تبدیل به یک خواست همگانی تحصیل در خارج از کشور به خصوص در سال

 شود.و هر روز بر خیل افراد مشتاق در این حوزه افزوده میشده 

 صنایع غذایی.... اماو 

م برای ییل صنایع غذایی چقدر شانس داره عنوان یک دانشجوی یا فارغ التحصب 

هایی برای اخذ فاند و پذیرش در مهاجرت تحصیلی؟ صنایع غذایی چه پتانسیل

 کشورهای پیشرفته دارد؟

های موسسات و آژانس به معرفیدر این مجموعه به شکل کامل و جامع 

سال اخیر بیشترین  پنجت که در پرداخته شده اسحمایتی در سراسر دنیا 

 اند.حقیقات در حوزه صنایع غذایی را داشتهت تامین بودجهو  مالیساپورت 

های مختلف صنعت غذا ارائه گردیده لیستی از موسسات به تفکیک گرایش

توانند مورد می های تحصیلیتقاضای فاند و بورسیهاست که برای 

 .ار گیرندرق دهاستفا
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در این مقاله قصد دارم خیلی مختصر و مفید چرایی پتانسیل باالی صنایع غذایی برای 

ای این مقاله با من همراه باشید و ه؛ پس لطفا تا انتبدهماپالی را برای شما شرح 

 های ارتباطی بفرمائید.از طریق کانالخودتان را نظرات 

 

 نیاز به صنایع غذایی از دیدگاه صنعتی

تواند ادعای ی شکی هر کشوری بسته به میزان توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی خود میب

ها هم برای درجه بندی رشد و پیشرفت را داشته باشد و معموال از همین شاخص

شود. کشورهای برتر کشورهایی هستند که باالترین کشورهای جهان استفاده می

. صنعت غذا به عنوان یکی از بزرگترین ها و دانش روز را در اختیار دارندتکنولوژی

ن به فت بین میزان بها دادتوان گشود و مییافتگی در دنیا شناخته میهای توسعهشاخه

بنابراین یک این صنعت و نرخ توسعه یافتگی و رفاه ارتباط مستقیم وجود دارد.  

نیا تواند در کشورهای پیشرفته دمتخصص خبره در رشته صنایع غذایی همواره می

 های مناسب شغلی و تحصیلی را  داشته باشد.انتظار جایگاه

 

 رفاه عمومی! از دیدگاهصنایع غذایی  بهنیاز 

ها و تغییر سبک زندگی بیشتر افراد شدن بیشتر شغلا پیشرفت تکنولوژی و ماشینیب

ای خاص های ظاهری و تغذیهانتظارات برای محصوالت غذایی متنوع و سالم با ویژگی

ه روز در حال افزایش است و این خواست اجتماعی قابل نادیده گرفتن نیست؛ روز ب

 چون مستقیما با رضایت عمومی و رفاه مردم در ارتباط است.
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 اقتصادی دیدگاه نیاز به صنایع غذایی از

هایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم با آن مواجهیم خام فروشی و کی از چالشی

هاست که در کشورهای الت کشاورزی است. این موضوع سالارزش افزوده پایین محصو

پیشرفته و به مرور در کشورهای در حال توسعه درک شده است و این مسیر یعنی 

ایجاد ارزش افزوده از محصوالت خام غذایی و تولید محصوالتی ارزشمند با ارزش 

هیچ کشوری ، بنابراین اقتصادی چندین برابر نیاز به متخصصین صنایع غذایی دارد

 هیچوقت بی نیاز از این حوزه نیست و نخواهد بود.

 

 نیاز به صنایع غذایی از دیدگاه تجاری و بازرگانی

نایع غذایی صنعتی است که خروجی آن همواره خواهان دارد و بدون توجه به ص

ها برای آن در صف خواهند بود. از طرفی هر منطقه ها، مشتریها و چالشبحران

های بومی خود صادر کننده انواعی از جغرافیایی و کشوری با توجه به پتانسیل

رها واردکننده صرف خیلی از محصوالت غذایی است و از سوی دیگر بسیاری از کشو

توان محصوالت غذایی هستند. بنابراین این درک و باور که با رشد و توسعه صنعتی می

اکثر کشورهای پیشرفته سهم بیشتری از این بازار بزرگ را به خود اختصاص داد در 

  نهادینه شده است؛ برای حفظ و توسعه این بازار بزرگ همواره نیروی انسانی الزم است!!

 

 نگری!آینده نیاز به صنایع غذایی از دید

تما شما هم موافقید که روز به روز جمعیت جهان در حال افزایش است و از طرفی ح

های قابل کشت کمتر؛ این یعنی برای ایجاد توازن بین منایع خام و کشاورزی و زمین
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نیاز غذایی این سیل جمعیت نیاز هست ضایعات به حداقل رسانده شود و طول عمر و 

هاست که این بینش و درک در ددا هم سالتنوع محصوالت غذایی به حداکثر؛ و مج

شود؛ ها محسوب میبین تمام سیساتمدارن و دانشمندان پذیرفته شده و از اولویت

 تحقق این اولویت نیازمند متخصصین صنایع غذایی است... 

توان رشته صنایع غذایی را از بنابراین با کنار هم قرار دادن مجموع این دالیل می

 ها برای مهاجرت تحصیلی و شغلی ارزیابی کرد.ترین رشتهپرپتانسیل

های حمایتی در موسسات و آژانس به معرفیدر این مجموعه به شکل کامل و جامع 

و تامین مالی سال اخیر بیشترین ساپورت  5ت که در پرداخته شده اسسراسر دنیا 

 اند.بودجه تححقیقات در حوزه صنایع غذایی را داشته

های مختلف صنعت غذا ارائه گردیده است که لیستی از موسسات به تفکیک گرایش

 .ار گیرندرق استفادهتوانند مورد های تحصیلی میبرای تقاضای فاند و بورسیه
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 استفادهمقدمه و راهنمای 

  

 

 اهمیت تامین مالی در اپالی تحصیلی

قطعا یکی از مهم ترین دغدغه ها و شاید اصلی ترین دغدغه 

برای مهاجرت تحصیلی موضوع تامین مالی و ساپورت هزینه 

 هایی است که در فرایند اپالی از سفارت و پرواز گرفته تا

تحصیل، اسکان؛ حمل و نقل و ... بر متقاضی تحمیل می شود 

ه است. بحث تامین مالی و راه های آن یک مقوله بسیار گسترد

رند. و پیچیده است که عوامل بسیار زیادی بر روند آن تاثیرگذا

ره در این زمینه اشا در این مقاله به چند نکته مهم و حیاتی

 خواهیم کرد.

 

نکته اولی که وجود دارد این است که فرد متقاضی اپالی باید با انواع کمک هزینه هایی که وجود دارد اشنا 

باشد و بتواند نهایت استفاده را از پتانسیل هایی که در حین اپالی یا حتی بعد از اخذ پذیرش برای تامین 

،  (Fellowship) فلوشیپمی توان به بودجه بوجود می آید استفاده کند. از انواع راه های تامین مالی 

(، دستیار ResearchAssistant) (، دستیار پژوهشیLoan(، وام )Grants، گرنت )(Scholarship) اسکالرشیپ

شود اشاره ( مختلفی که به دانشجویان ممتاز اهدا میAwards( و جوایز  )Teaching Assistantآموزشی )

 کرد. 

نکته دومی که باید به آن توجه شود این است که الزاما دانشگاه محل پذیرش و موسسه یا نهادی که شما را 

مین مالی می کنید یکی نیستند. یعنی ممکن است شما از دانشگاه لیدز انگلستان پذیرش بگیرید ولی این تا
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دانشگاه فاند یا کمک هزینه ای را به شما اختصاص ندهد. شما همزمان با روند پذیرش خود در این دانشگاه 

یقات است برای پروژه تحصیلی خود از موسسه ای مانند تحقیق و نوآوری بریتانیا که یک نهاد تامین مالی تحق

 بودجه الزم را اخذ میکنید. این دو فرایند کامال در راستای هم و مستقل می تواند پیش برود. 

شما را ندارد و  فرض کنید شما پروژه ای را در یک دانشگاه به تصویب رسانده اید و استاد امکان تامین بودجه

وانید تر این گونه مواقع که زیاد هم پیش می آید شما می شما خود مسئول ساپورت مالی طرح هستید. د

ید. به این طرح خود را به یکی از موسسات تامین مالی ارائه کرده و رضایت آنها را برای همکاری جلب کن

 را دارید. لیترتیب شما هم دانشگاه و استاد برای انجام کار و تحصیل خود و هم ساپورت ما

 

 ترونیک...اما در مورد این کتاب الک

ا از پژوهش لیستی از موسسات و نهادهایی که بیشترین حمایت مالی ردر این کتاب بدون پرداختن به حاشیه 

ه تفکیک هر کرده ایم. در این مجموعه ب تهیهسال اخیر داشته اند  5و تحقیقات در حوزه صنایع غذایی در 

الی پروژه موسسه  بر اساس اولویت آورده شده اند که شانس باالیی برای تامین م 50 صنایع غذاییگرایش 

 های تحقیقاتی و تحصیلی شما دارند. 

 ی استفاده از این مجموعه ارزشمند...نحوه

ه در این کتاب در ادامه با نحوه استفاده از این فهرست با تفسیر و ارائه تصویری یکی از موسسات معرفی شد

ا نیز می توان هیم شد. همین روند را با کمی تغییرات و تفاوت بصری در مورد سایر موسسات و نهادهآشنا خوا

 انجام داد. 

 

 آشنایی تصویری با یکی از موسسات تامین مالی تحقیقات صنایع غذایی....

( را انتخاب ESEARCH INNOVATION UKRIUK R)  موسسه تحقیقات و نوآوری بریتانیابرای بررسی 

( /https://www.ukri.orgبه آدرس )کردیم. در ابتدا با جستجوی نام این نهاد در گوگل وارد وبسایت آن 

خواهیم شد. همانطور که در همین صفحه ابتدایی سایت مشخص است میتوانیم اطالعاتی در مورد خود 

گزینه یافتن فاند هم به صورت واضح قابل مشاهده است که با  موسسه، اخبار و فعالیت های آن بدست آوریم.

 کلیک بر روی آن ما را به صفحه جستجوی اختصاصی فاندهای ارائه شده هدایت خواهد کرد. 
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 : صفحه اصلی وبسایت موسسه تحقیقات و نوآوری بریتانیا1تصویر 

 

ای موسسه برای اعطای کمک هزینه پیشنهادهکنید در این صفحه تمام مشاهده می 2همانگونه که در تصویر 

وع بودجه و لیست شده است. با استفاده از منو سمت چپ امکان فیلتر کردن بر اساس شورای تامین بودجه، ن

با کلمات  صفحه امکان یافتن پروژه ها وضعیت آن وجود دارد. همچنین با استفاده از نوار جستجوی باالی

ا که در رپروژه هایی   Foodد دارد. به عنوان نمونه با جستجوی عبارت کلیدی مورد نظر متقاضی نیز وجو

حاظ عالقمندی ها حوزه مواد غذایی هستند را فیلتر کرده و در اختیار شما قرار خواهد داد که می توانید با ل

 و حوزه تخصصی خود از بین آنها چند مورد را برای آزمودن شانس خود انتخاب کنید.
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 : جستجو و فیلتر کردن فاندها2تصویر 

 

قبل از تقاضای فاند انجام دهید  باید می توانید اطالعاتی در مورد فعالیت هایی که 3مطابق تصویر  همیچنین

را ببینید و با اطمینان خاطر بیشتری وارد فرایند شوید. نحوه اقدام برای تقاضای فاند و همینطور وظایف و 

 موفق به دریافت این کمک هزینه ها شدید به شکل کامل شرح داده شده است. مسئولیت های شما اگر 
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ی دریافت : امکان بررسی قبل از تقاضای فاند، شرح وظایف، بررسی صالحیت و ارائه طرح برا3تصویر 

 همکاری یا حمایت مالی

ید در این توان یک امکان ویژه دیگر این است که اگر شما خود یک طرح یا پیشنهادیه داشته باشید می

یک از گزینه های  موسسه آن را ثبت کرده و برای خود همکار یا منابع مالی پیدا کنید. با کلیک بر روی هر

رفت و با مشخص شده در تصویری اطالعات دقیقی برای انجام هر فرایند در اختیار شما قرار خواهد گ

 .(4 )تصویر پیگیری و استمرار قطعا می توان نتایج خوبی را گرفت
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می تواند در برنامه  فرایند بررسی تقاضاها و پذیرش یا رد آنها نیز با جزئیات کامل توضیح داده شده است که

اظ خواهند شد ریزی و مطابقت دادن خود با فرایند پذیرش مفید باشد. پارامترهای که در تصمیم گیری لح

که  شاخص هایی که می تواند منجر به عدم پذیرش درخواست شما شود در این بخش ذکر شده است و

 حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

ونه موسسات عالوه بر موارد شرح داده شده گزینه ها و توضیحات بسیار زیاد دیگری نیز در وبسایت این گ 

از فرایند اپالی و ت خیلی کاملی را بدست آورید و با دید بوجود دارد که با مراجعه به آنها می توانید اطالعا

ده است که تقاضای کمک هزینه خود را پیش ببرید. در این وبسایت ها معموال به شکل کاملی توضیح داده ش

د یا سازمان برای دریافت کمک هزینه ها به چه شرایط و الزاماتی نیاز است و اگر آن حداقل ها از طرف فر

 تامین نشود قطعا درخواستش رد خواهد شد.. تقاضا دهنده

ازمان هایی ساکنون با در اختیار داشتن این کتاب الکترونیک شما به یک منبع بی انتها از موسسات و 

تی با کپی کردن دسترسی دارید که امکان جمایت مالی آنها از پژوهش های صنایع غذایی وجود دارد. به راح

نها شوید و آو با کلیک بر روی لینک اول جستجو وارد صفحه اختصاصی  نام آنها در موتورجستجوگر گوگل

زم را کسب کرده البه ترتیبی که در مورد موسسه تحقیقات و نوآوری بریتانیا مشاهده کردید، تمام اطالعات 

 و تقاضای خود را ارسال کنید.

ک فرایند زمانبر اپورت مالی یفراموش نکنید که گرفتن پذیرش از خارج از کشور و به طور ویژه تر گرفتن س

 لسرد نشوید!!و دقیق است که نیازمند حوصله و دقت قابل توجه است. بنابراین با چند تقاضای رد شده د

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


