لیست ثزخی اس ثزًبهِ ّبی ثَرسیِ دآآد ثزای داًشجَیبى ٍ هحققیي در ایزاى ()6102/5102

ثَرسیِ ّبی تحصیلی ثزای هحققبى جَاى ،فزصت هغبلعبتی ٍ دٍرُ دکتزا در آلوبى
ًبم ثزًبهِ

لیٌک هستقین ثِ اعالعبت ثیشتز در ٍة سبیت دآآد

 ثَرسیِ تحصیلی ثزای گذراًذى دٍرُ دکتزا ) (PhDدر آلوبى

Research Grants – Doctoral
Programmes in Germany

 فزصت هغبلعبتی کَتبُ هذت تب  3هبُ ثزای هحققیي جَاى ٍ

Research Grants – Short-Term Grants

ثزای ّوِ ی رشتِ ّبی تحصیلی

آخزیي هْلت درخَاست
 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد
 13آگًست 5132

داًشجَیبى دکتزی در ایزاى
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد
 فزصت هغبلعبتی  7تب  01هبُ ثزای هحققبى جَاى ٍ داًشجَیبى

Research Grants – One-Year Grants

 13آگًست 5132

دکتزی در ایزاى
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد
 ثزًبًِ دآآد ثزای داًشجَیبى دکتزی در ایزاى در قبلت راٌّوبیی
ٍ ًظبرت دٍ استبد راٌّوب اس ایزاى ٍ آلوبى (ثزًبهِ سبًذٍیچ(

Research Grants – Bi-nationally
Supervised Doctoral Degrees

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد
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 ثزًبهِ ّبی ثزخی اس کبلج ّبی تحصیالت تکویلی ثزای دٍرُ
دکتزا ()GSSP

 Graduate School Scholarshipارتثاط تا داوشگاٌ ي در طًرت
Programme
پذیزش داوشگاٌ درخًاست اس
طزیق پًرتال دآآد

ثَرسیِ ّبی تحقیقبتی ثزای هحققبى ٍ اسبتیذ داًشگبُ
 ثَرسیِ ّبی پضٍّشی تحقیقبتی ثزای اسبتیذ داًشگبُ ثزای هذت Research Stays for University Academics
and Scientists
دٍ تب سِ هبُ

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد

 ثزًبهِ ی ثَرط دعَت هجذد اس هحققبى ٍ اسبتیذ ثَرط دآآد در

Re-invitation Programme for Former
Scholarship Holders

 ثزًبهِ ثَرط دآآد ثزای اسبتیذ داًشگبُ در حَسُ ّبی فیلن،

Study Visits for Academics - Artists and
Architects

 فزصت ّبی تحقیقبتی تجبدالت دٍجبًجِ ثزای اسبتیذ ٍ هحققبى

Bilateral Exchange of Academics

سبل ّبی گذشتِ

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد

هَسیقی ،هعوبریٌّ ،زّبی سیجب ،تئبتز ٍ سبیز رشتِ ّبی ٌّزی

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس تٍ دفتز دآآد
 13آگًست 5132

داًشگبُ ّبی ایزاًی کِ رٍاثظ ثیي داًشگبّی در حَسُ ی خبص
تحقیقبتی ثب داًشگبُ آلوبى دارًذ

آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
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ثَرط ّبی تحصیلی ثزای رشتِ ّبی ٌّز ٍ هعوبری
 ثَرط ّبی تحصیلی ثزای تحصیل در هقغع کبرشٌبسی ارشذ رشتِ

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

 ثَرط ّبی تحصیلی ثزای تحصیل در هقغع کبرشٌبسی ارشذ رشتِ

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Field of Music

ّبی ٌّز ،عزاحی ،ارتجبعبت ثصزی ٍ فیلن ٍ یب گذراًذى دٍرُ
ّبی هکول تحصیلی (ثذٍى گزفتي هذرک) در ایي رشتِ ّب

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد

ی هَسیقی ٍ یب گذراًذى دٍرُ ّبی هکول تحصیلی (ثذٍى

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز

گزفتي هذرک) در ایي رشتِ

دآآد
 ثَرط ّبی تحصیلی ثزای تحصیل در هقغع کبرشٌبسی ارشذ رشتِ
ٌّزّبی ًوبیشی ( ٍ )Performing artsیب گذراًذى دٍرُ ّبی

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

هکول تحصیلی (ثذٍى گزفتي هذرک) در ایي رشتِ

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد

 ثَرسیِ ّبی تحصیلی ثزای هقغع ارشذ در رشتِ ی هعوبری

Study Scholarships for Foreign
Graduates in the Field of Architecture

 13آگًست 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
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سبیز ثزًبهِ ّب
 سفز علوی داًشجَیبى ثِ آلوبى (7حذااکثز ً 02فز ٍ ثزای

Study Visits for Group of Foreign Students

 3فًریٍ 5132

سفز  7الی  05رٍسُ)
 3مای 5132
 3وًامثز5132
 کالط ّبی تبثستبًی یک هبِّ در تبثستبى ( 5102ثزای
داًشجَیبى سثبى آلوبًی در داًشگبُ ّبی ایزاى ٍ سبیز

University Summer Courses offered in
Germany for Foreign Students and
Graduates

وًامثز 5132

داًشجَیبى کبرشٌبسی ٍ ارشذ شبغل ثِ تحصیل ٍ دارای
هذرک آلوبًی حذاقل ) B1

 کوک ّشیٌِ ی ثزای گذراًذى دٍرُ ّبی کبرآهَسی 2

AIESEC: Global Talent Programme

هبِّ ثزای کست تجزثِ کبری ثیي الوللی

 ثزًبهِ ی "هذیزیت پبیذار آة" ،ارشذ ٍ دکتزا در سهیٌِ
هسبئل هزثَط ثِ آة

مزاجعٍ تٍ يب سایت ي تماس
تا مزکش آیسک

Sustainable Water Management: Study
Scholarship and Research Grants

اکتثز 5132
آوالیه ي سپس ارسال تٍ دفتز
دآآد
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 رشتِ ّبی ارشذ ثزای شبغلیي ثِ کبر ٍ دارای دٍسبل سبثقِ
کبری در حزفِ ّبی هختلف

 Development Related Postgraduate Coursesدرخًاست مستقیم تٍ داوشگاٌ
)(EPOS
حذاکثز تا پایان صيئه ي
More Information

آگًست

List of Study Programs
 ثَرط تحصیلی ثزای رشتِ ّبی هذیزیت عوَهی ،اقتصبد ٍ

 PPGGدرخًاست مستقیم تٍ داوشگاٌ

سیبسی
 ثَرسیِ ّبی دی ال ار ٍ دآآد ثزای دٍرُ ّبی دکتزا ٍ

حذاکثز تا پایان صيئه
DLR-DAAD Research Fellowships

تٍ سایت مزتًطٍ مزاجعٍ شًد

پسبدکتزا ٍ یب فزصت ّبی هغبلعبتی در سهیٌِ ی َّافضب ٍ
اًزصی
 ثَرسیِ ّبی تحصیلی هؤسسِ الثٌیتش ثزای دٍرُ پسبدکتزا

 ثَرسیِ تحقیقبتی ٍ پسبدکتزا در قبلت ثزًبهِ هبری کَری
اتحبدیِ ارٍپب

Leibniz-DAAD Research Fellowships

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

تٍ سایت مزتًطٍ مزاجعٍ شًد

تٍ سایت مزاجعٍ شًد
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 دٍرُ ّبی دٍ تب سِ هبِّ کبرآهَسی ثزای داًشجَیبى رشتِ

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

 ثَرط ّبی تحقیقبتی پسبدکتزا در هؤسسِ الکسبًذر فَى

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

ّبی فٌی ،علَم عجیعی ،کشبٍرسی ٍ جٌگل داری ...

َّهجَلت

تٍ سایت تزوامٍ مزاجعٍ شًد

تٍ سایت مزتًطٍ مزاجعٍ شًد

تَجِ:


تزای پیذا کزدن تزوامٍ َای مختلف مؤسسٍ تثادالت آکادمیک آلمان تٍ تاوک اطالعات تًرسیٍ َای دآآد تٍ آدرس سیز مزاجعٍ کىیذ:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/



درخًاست تًرس تزای تمامی تزوامٍ َای تاال تٍ طًرت شخظی ي اس طزیق خًد شخض متقاضی طًرت می پذیزد .لطفا تٍ آخزیه مُلت درخًاست تًرس ي تًضیحات در خظًص وحًٌ
درخًاست تًرس تٍ طًرت آن الیه دقت کىیذ.






درخًاست تًرس تا ارائٍ مذارک واقض مًرد قثًل ياقع ومی شًد.
پیشىُاد می شًد اس طزیق يب سایت دآآد ي تاوک اطالعات تًرس دآآد ي َمچىیه سایز يب سایت َا در مًرد تزوامٍ َای تًرس سایز مؤسسات تحقیقاتی ارائٍ کىىذٌ ی تًرس کسة اطالع
کىیذ.
اطالعا ت جامعی در خظًص وحًٌ درخًاست تًرس تٍ طًرت آوالیه در يب سایت دفتز دآآد در تُزان قزار خًاَذ گزفت .لطفا ایه مطالة را تا دقت مطالعٍ کىیذ.
در طًرت َزگًوٍ سؤال می تًاویذ تا دفتز دآآد تماس تگیزیذ;
تلفيَ 9999:853 :مٍ ريسٌ اس ساعت  31;11الی 35;11

ایمیلinfo@daad-iran.org :
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