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ب ورسیه های تحصیلی برای محققان جوان ،فرصت مطالعاتی و دوره دکترا
در آلمان
نام برنامه
 بورسیه تحصیلی برای گذراندن دوره دکترا
) (PhDدر آلمان برای همه ی رشته های
تحصیلی

لینک مستقیم به اطالعات بیشتر
در وب سایت دآآد
Research Grants – Doctoral Programs in
Germany

آخرین مهلت
درخواست
 13آگوست 1037

 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تا  3ماه برای
محققین جوان و دانشجویان دکتری در
ایران

Research Grants – Short-Term Grants

آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13آگوست 1037

 فرصت مطالعاتی  7تا  20ماه برای محققان
جوان و دانشجویان دکتری در ایران

Research Grants – One-Year Grants

آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13آگوست 1037

 برنانه دآآد برای دانشجویان دکتری در
ایران در قالب راهنمایی و نظارت دو
استاد راهنما از ایران و آلمان (برنامه
ساندویچ(

Research Grants – Bi-nationally
Supervised Doctoral Degrees

آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13آگوست 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
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 برنامه های برخی از کالج های تحصیالت
تکمیلی برای دوره دکترا ()GSSP

Graduate School Scholarship Program

ارتباط با
دانشگاه و در
صورت پذیرش
دانشگاه
درخواست از
طریق پورتال
دآآد

بورسیه های تحقیقاتی برای محققان و اساتید دانشگاه
تحقیقاتی
پژوهشی
های
 بورسیه
برای Research Stays for University Academics
اساتید دانشگاه برای مدت دو تا سه ماه
and Scientists

 13آگوست 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد

 برنامه ی بورس دعوت مجدد از محققان و
اساتید بورس دآآد در سال های گذشته

Re-invitation Programs for Former
Scholarship Holders

 برنامه بورس دآآد برای اساتید دانشگاه
در حوزه های فیلم ،موسیقی ،معماری،
هنرهای زیبا ،تئاتر و سایر رشته های
هنری

Study Visits for Academics - Artists and
Architects

 فرصت های تحقیقاتی تبادالت دوجانبه برای
اساتید و محققان دانشگاه های ایرانی که
روابط بین دانشگاهی در حوزه ی خاص
تحقیقاتی با دانشگاه آلمان دارند (در حال

Bilateral Exchange of Academics

 13آگوست 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13آگوست 1037
آنالین و سپس به
دفتر دآآد
 13آگوست 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
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حاضر فقط برای اساتید دانشگاه تهران)

بورس های تحصیلی برای رشته های هنر و معماری
 بورس های تحصیلی برای تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد رشته های هنر ،طراحی،
ارتباطات بصری و فیلم و یا گذراندن
دوره های مکمل تحصیلی (بدون گرفتن
مدرک) در این رشته ها

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Fields of Fine Art,
Film, Design/Visual Communication and
Film

 بورس های تحصیلی برای تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد رشته ی موسیقی و یا
گذراندن دوره های مکمل تحصیلی (بدون
گرفتن مدرک) در این رشته

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Field of Music

 بورس های تحصیلی برای تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد رشته هنرهای نمایشی
( )Performing artsو یا گذراندن دوره های
مکمل تحصیلی (بدون گرفتن مدرک) در این
رشته

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Field of the Performing
Arts

 بورسیه های تحصیلی برای مقطع ارشد در
رشته ی معماری

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Field of Architecture

 13اکتبر 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13اکتبر
1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 13اکتبر 1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
 10سپتامبر
1037
آنالین و سپس
ارسال به دفتر
دآآد
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سایر برنامه ها
آلمان
به
دانشجویان
علمی
 سفر
(7حدااکثر  21نفر و برای سفر  7الی
 21روزه)

Study Visits for Group of Foreign Students

در
ماهه
یک
تابستانی
های
 کالس
تابستان ( 1022برای دانشجویان زبان
آلمانی در دانشگاه های ایران و سایر
دانشجویان کارشناسی و ارشد شاغل به
تحصیل و دارای مدرک آلمانی حداقل
) B1

University Summer Courses offered in
Germany for Foreign Students and
Graduates

 کمک هزینه ی برای گذراندن دوره های
کارآموزی  2ماهه برای کسب تجربه
کاری بین المللی

AIESEC: Global Talent Programme

مراجعه به وب
سایت و تماس با
مرکز آیسک

 رشته های ارشد برای شاغلین به کار و
دارای دوسال سابقه کاری در حرفه های
مختلف

Development Related Postgraduate Courses
)(EPOS

درخواست مستقیم
به دانشگاه

 3فوریه 1037
 3مای 1037
 3نوامبر1037
 13نوامبر
1037

More Information
List of Study Programs
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 بورس تحصیلی برای رشته های مدیریت
عمومی ،اقتصاد و سیاسی

PPGG

درخواست مستقیم
به دانشگاه

 بورسیه های دی ال ار و دآآد برای
دوره های دکترا و پسادکترا و یا
فرصت های مطالعاتی در زمینه ی
هوافضا و انرژی

DLR-DAAD Research Fellowships

به سایت مربوطه
مراجعه شود

البنیتز

Leibniz-DAAD Research Fellowships

به سایت مربوطه
مراجعه شود

 بورسیه تحقیقاتی و پسادکترا در قالب
برنامه ماری کوری اتحادیه اروپا

Postdoctoral Researchers International
)Mobility Experience (P.R.I.M.E

به سایت مراجعه
شود

 دوره های کارآموزی و آموزش های حرفه
ای کوتاه و بلند مدت برای رشته های
مختلف از جمله برای دانشجویان رشته
های مهندسی ،علوم پایه و هنرهای
کاربردی

The International Association of the
Exchange of Students for technical
)Experience (IAESTE

به دفتر این
ارگان در
دانشگاه تهران
مراجعه شود

 بورسیه های تحصیلی
برای دوره پسادکترا

مؤسسه
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 دوره های دو تا سه ماهه کارآموزی
برای دانشجویان رشته های فنی ،علوم
طبیعی ،کشاورزی و جنگل داری ...

Practical Traineeships for ForeignStudents
of Natunal and Technical Sciences,
)Agriculture and Forestry (IAESTE

به سایت برنامه
مراجعه شود

در

http://www.humboldtfoundation.de/web/start.html

به سایت مربوطه
مراجعه شود

 بورس های تحقیقاتی پسادکترا
مؤسسه الکساندر فون هومبولت

توجه:


برای پیدا کردن برنامه های مختلف مؤسسه تبادالت آکادمیک آلمان به بانک اطالعات بورسیه های دآآد به
آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/







درخواست بورس برای تمامی برنامه های باال به صورت شخصی و از طریق خود شخص متقاضی صورت می پذیرد.
لطفا به آخرین مهلت درخواست بورس و توضیحات در خصوص نحوه درخواست بورس به صورت آن الین دقت کنید.
درخواست بورس با ارائه مدارک ناقص مورد قبول واقع نمی شود.
پیشنهاد می شود از طریق وب سایت دآآد و بانک اطالعات بورس دآآد و همچنین سایر وب سایت ها در مورد
برنامه های بورس سایر مؤسسات تحقیقاتی ارائه کننده ی بورس کسب اطالع کنید.
اطالعا ت جامعی در خصوص نحوه درخواست بورس به صورت آنالین در وب سایت دفتر دآآد در تهران قرار
خواهد گرفت .لطفا این مطالب را با دقت مطالعه کنید.
در صورت هرگونه سؤال می توانید با دفتر دآآد تماس بگیرید:
تلفن11594630 :

یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت  33:00الی 31:00

ایمیلinfo@daad-iran.org :
کانال تلگرامhttps://telegram.me/daadteheran :
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