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 2   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

  مقدمه 1
 انمارکد شمال، دریای با شمال ازاین کشور . است برلین پایتخت با اروپا قاره در کشوری ، آلمان فدرال جمهوری رسمی نام با آلمان

 و ژیکبل لوکزامبورگ، فرانسه، با غرب از و سوئیس و اتریش با جنوب از چک، جمهوری و لهستان با شرق از بالتیک، دریای و

 .است اروپا کشور ترینپرجمعیت نفر، میلیون ۲۸. آلمان با دارد مرز هلند

 مسایل برخی در توانندمی هاایالت این. است ایالت ۶۱ دارای و بوده پارلمانی دموکراتیک فدرال جمهوری سیاسی نظام دارای لمانآ

 موتور ا،اروپ اتحادیه عضو ثروتمندترین عنوان به و است جهان کشورهای ترینصنعتی از یکی اکنون هم آلمان. کنند عمل مستقل

 .باشندمی فرانکفورت و مونیخ هامبورگ، برلین، آلمان بزرگ شهرهای. شودمی محسوب یورو پولی حوزه اقتصادی

 بنیانگذاران از و بوده پنج گروه و هشت گروه کشورهای ناتو، متحد، ملل سازمان اعضای از یکی اکنونهم آلمان فدرال جمهوری

 .است آلمانی زبان آلمان، کشور رسمی زبانو  است اروپا اتحادیه

 

 در اروپا آلمانكشور  موقعیت – 1شكل 
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 آورینو از بالا سطح و فساد، پایین سطح بزرگ، سرمایه موجودی مجرب، کار نیروی با اجتماعی اقتصادی بازار یک دارای آلمان

 بزرگ شرکت ۰۵۵ بین از جهان است.  بزرگ تولیدکننده چهار جزو چنین هم و اروپاست در ملی اقتصاد ترینبزرگ آلمان. است

 بانک، چهدوی زیمنس، آلیانتس، واگن، فولکس دایملر،: ترتیب به برتر شرکت ده. باشدمی آلمان در آنها تای۷۳ ،سرمایه لحاظ از دنیا

 از. ستا بوش و پست دویچه برای کارمند تعداد بیشترین میان این در. است اف اس آ ب و مترو تلکوم، دویچه پست، دویچه آن،.ا

 .کرد اشاره نیوآ و واگن فولکس پورشه، آدیداس، و، ام ب بنز، مرسدس به توانمی آلمان معروف برندهای

 ایشبکه و متراکم نقل و حمل دارای آلمان. آیدمی حساب به این قاره نقل و حمل قطب اروپا، مرکز در قرارگیری دلیل به آلمان

 آهنراه خط دارای کشور این. داراست را جهان در سوم رتبه طول و مقدار نظر از اتوبانی و بزرگراهی شبکه در و است مدرن

 حدود سرعتی با از بعضی و دهندمی هاشهرستان شهروندان به را ایعمده خدمات آلمان در السیرسریع قطارهای. است پرسرعت

 .کنندمی حرکت ساعت در کیلومتر ۷۵۵

اید ش .استکرده بنا را کشور اقتصاد اساس که طوری به استبوده چشمگیر و مهم بسیار علم زمینه درهمواره  آلمان دستاوردهای

 های جهانی اول و دوم با اتکا به علم و تکنولوژی خود توانست این کشور به عرصه قدرت برگرداند.بتوان گفت آلمان پس از جنگ

خش قابل توجهی از انرژی مصرفی خود را منابع از آنجا که این کشور از ذخایر طبیعی کمی نسبت به وسعت آن برخوردار است ب

 تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی و بادی تامین می کند و یکی از پیشتازان کشور پاک در جهان است.

 در سطح بین المللی نشان دادهمراکز علمی ها و دانشگاههای اخیر تمایلی زیادی برای برقراری ارتباط با همچنین این کشور در دهه

است و نزدیکی علم و صنعت به یکدیگر در این کشور موفقیت های علمی حاصل از پژوهش و تحقیق در نهایت بهیک محصول 

 تجاری و یا صنعتی تبدیل می شود.

های علمی و تحقیقاتی آلمان، وجود نهادهای متنوع برای حمایت معنوی، مالی و تجحیزاتی از نکته قابل توجه در خصوص فعالیت

آموزش هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی است. از جمله این نهادها می توان به د.اف.گ،د.ا.ا.د، فرانهوفر، پژوهش و 

پلانک و غیره اشاره کرد. اگر چه روند فعالیت هر یک از نهادهای ذکر شده در بالا متفاوت است، اما تجربه نشان داده است که مکث

 پتانسیل بالایی در همکاری با این مراکز را دارند.خوشبختانه محققان و اساتید ایرانی 

در کنار نهادهای حامی ملی آلمان، نقش پررنگ آلمان در همکاری های علمی و پژوهشی در سطح اروپا باعث شده تا این کشور 

 سهم بزرگی در دریافت حمایت های اتحادیه اروپا در حوزه علم و تکنولوژی داشته باشد.

با اینکه همواره تلاش داشته اند تا روابط خود در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی استوار  ایران و آلمان علاوه

با این حال نگه دارند با این حال در دوره هایی از تاریخ که ناهمسویی هایی در حوزه سیاست بر روابط دوطرف سایه انداخت. 

ترین تا آنجا که امروز آلمان بدون شک یکی از قوی  های علمی پابرجا بمانند.ریتلاش شد تا فارغ از این فراز و نشیب ها همکا

 همپایان جمهوری اسلامی ایران در عرصه علم و تکنولوژی است.
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 وریجمه و ایران اسلامی جمهوری: »استشده توصیف چنین آلمان و ایران روابط برلین در ایران اسلامی جمهوری سفارت سایت در

 به تکیم است برخوردار ساله پانصد ایسابقه از که آلمان و ایران روابط. اندبوده سنتی و خوب روابطی دارای دیرباز از آلمان فدرال

 اریخیت نظر از. استبوده آنها مشترک منافع و امنیتی ملاحظات به نظر مختلف دورانهای در که آنهاست ملتهای تمایل و خواست

 کشوردو تاریخ. استبوده هم به کشور دو نزدیکی باعث فرهنگی و بازرگانی ـ اقتصادی سیاسی، عوامل و ملاحظات از ایمجموعه

  .«استداده قرار تأثیر تحت مختلف دورانهای در را دوجانبه مناسبات و داشته زیادی هاینشیب و فراز

همه  دانشجویان پرتلاش در سال های اخیر همکاریدانشگاه صنعتی امیرکبیر به پشتوانه اساتید برجسته خود و همچنین محققین و 

جانبه ای با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور آلمان برقرار کند. از جمله این همکاری ها میتوان به دریافت حمایت مالی از د.اف.گ 

ر ام تحقیق و پژوهش دپلانک برای انجبرای همکاری بین دو محقق ایرانی آلمانی و اجرای پروژه، دریافت بورس فرنهوفر و مکث

های تبادل دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بین دو دانشگاه ایرانی و آلمانی و یک انستیتو مرتبط با این نهاد، برگزاری دوره

 همچنین هدایت مشترک دانشجو دکتری و در نهایت اعطای دو مدرکدکتر از دو دانشگاه اشاره کرد.

نقش  برد است و طرفین با ایفای-تجربه همکاری علمی در سطح بین المللی یک برنامه بردلازم به تاکید مجدد است که بر اساس 

ترین نتایج دست پیدا میکنند. همچنین اساتید و محققین ایرانی دارای ظرفیت بسیار بالایی برای کمکل یکدیگر در نهایت به مطلوب

 تاثیرگذاری در حوزه علم در سطح بین الملل دارند.

های مالی موجود برای همکاری با کشور آلمان های همکاری، حمایتظرفیت ها، روشالعمل تلاش شده تا با معرفی در این دستور

آورده شود. امید است اساتید گرامی، محققان و دانشجویان عزیز با مطالعه این مجموعه و کسب آگاهی اقدام به شروع ارتباط ویا 

 تحکیم ارتباطات شکل گرفته پیشین نمایند.

 آلماننظام آموزشی عالی  2
 در لعم ابتکار. است نبوده تقاضا مورد و جذاب اندازه این به المللی بین سطح در حال به تا دانشگاهی، پایگاه عنوان به آلمان

 که رشدا کارشناسی و کارشناسی بیشتر های دوره و جدید های رشته عالی، مدارس بیشتر اختیارات شامل که «دانش سطح افزایش»

 .است شده خارجی دانشجویان حتی دانشجویان، شمار افزایش به منجر شوند، می ارایه نیز انگلیسی زبان به

 نینچ دارای آلمان مانند دیگر اروپایی کشور هیچ: مدرن یا و سنتی صورت به خواه سرسبز، مناطق در یا و بزرگ شهرهای در خواه

 .باشد نمی خود عالی آموزش در گوناگونی

 ۱6 و کاربردی علوم دانشگاه ۶۳۵ دانشگاه، ۶۵۸ فوق موسسات مجموع از که دارد وجود عالی آموزش موسسه ۷۳۱ آلمان در

 رشته نبهتری که دهدمی امکان دانشجویان به تنوع این. هستند موسیقی و هنر عالی مدارس شامل خصوصی هایدانشکده نیز موسسه

 کاربردی معلو دانشگاه دارد، تاکید عملی و تجربی علوم روی بیشتر دانشجو اگر مثال بعنوان. کنند انتخاب خود نیاز با مطابق را
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 شیوه این رایب مکان بهترین هادانشگاه دارد علاقه هاپردازینظریه و تحقیقات به اگر دیگر سوی از. بود خواهد او برای گزینه بهترین

 .هستند آموزشی

 (universitat) هادانشگاه 0.0
 محسوب آلمان در عالی آموزش موسسات سنتی شکل موسسات این. هستند تحقیقاتی مراکز واقع در کشور این هایدانشگاه

 زا وسیعی طیف کشور این هایدانشگاه اغلب. کنندمی مرتبط هم به را آموزش و تحقیقات دقت به آلمان دانشگاه ۶۵۸. شوندمی

 شناخته Technische Universitat بعنوان کشور این در آوریفن در قوی رویکرد دارای هایدانشگاه. دهندمی ارائه را هارشته

همچنین دانشجویان در  .دارند پایه تحقیقات روی بر بیشتری تاکید کاربردی علوم هایدانشگاه با مقایسه در هادانشگاه این. شوندمی

 دانشگاه ها امکان تحصیل در مقطع دکتری و پسا دکتری را دارند.

 (Fachhochschule) اربردیک علوم دانشگاه 0.0
 و عملی شدت به رویکردی آلمان در کاربردی علوم دانشگاه ۶۳۵. هستند تجربی و عملی آموزشی مراکز واقع در موسسات این

 و طراحی انی،بازرگ آوری،فن روی بر اصلی تاکید هادانشگاه این در. دارند اشتغال و کار دنیای با تنگاتنگی ارتباط و داشته تجربی

 جودو کاربردی علوم هایدانشگاه در کامل دکتری و حقوق یا پزشکی رشته در تحصیل امکان حال عین در. است اجتماعی بخش

 و آموزش صرفا تا مقطع کارشتناسی ارشد ارائه می شود. ندارد

 (Kunst, Musik –Und Filmhochschule) هنر و موسیقی عالی مدارس 0.2
 که کنندمی جذب را دانشجویانی معمولا سازیفیلم و موسیقی هنر، دولتی مدرسه ۰۷. هستند هنر یادگیری مراکز موسسات این

. دارند خارجی دانشجویان بین در را ایویژه محبوبیت آلمان موسیقی دانشکده ۸۷. بگذارند سر پشت موفقیت با را ورودی آزمون

 ارائه هایآموزش اما است بالا بسیار هنر هایدانشکده ورودی اگرچه. است درصد ۷۷3۳ خارجی دانشجویان سهم هادانشکده این در

 دکتری فوق دکتری، مدرک اعطای حق آلمان در موسیقی و هنر هایدانشکده تمام تقریبا. است باکیفیت و عالی بسیار هاآن در شده

 .دارند را پروفسوری عنوان و

 (Berufsakademie) آموزشی هایهمکاری هایدانشگاه 0.1
 در آموزشی همکاری دانشگاه ۷۲. است مناسبی بسیار گزینه هستند حرفه یک آغاز دنبال به که افرادی برای موسسات این انتخاب

 کاربردی علوم هایدانشگاه که است مدارکی معادل آنها از برخی سوی از اعطایی مدارک اما نیستند عالی آموزش موسسات واقع

 مهارت هایبرنامه با همراه اجتماعی بخش و آوریفن تجارت، زمینه در خاص هایآموزش آموزشی موسسات این. شوندمی اعطا

 اب آموزشی قرارداد که هستند آموزشی هایهمکاری موسسات این در تحصیل به قادر صورتی در دانشجویان. دهندمی ارائه شغلی

 .داشت خواهند خوبی شغلی اندازچشم موسسات، این التحصیلانفارغ. باشند داشته کارفرما یک
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 (private Hochschulen) یخصوص هایدانشکده 0.5
 دانشکده ۱6. پردازندمی را خود تحصیل هزینه خودشان که است دانشجویانی برای مناسب موسسات واقع در موسسات این

 هایشخصهم از. دارند صنایع با تنگاتنگی ارتباط که دهندمی ارائه کوچک هایگروه قالب در تحصیلی هایبرنامه بیشتر خصوصی

 در یورو 0۳۵۵ الی ۶۲۵۵ از هادانشکده این در پرداختی شهریه. است مدتکوتاه تحصیلی هایدوره و بالا عملی گرایش آنها بارز

 ینکها تشخیص میان این در. کنندنمی برآورده را دانشجویان انتظارات خصوصی هایدانشکده تمام حال این با. است متغیر ترم هر

 در و بودهن تایید مورد آنها مدارک صورت این غیر در. است مهم بسیار باشد، دولتی اعتبار دارای خصوصی دانشکده یا دانشگاه یک

 .کرد خواهد عدیده مشکلات دچار را التحصیلانفارغ شغل یافتن هنگام

 

 

 آلمانسیستم آموزش عالی كشور  – 2شكل 

 آلمانکشور  یهادانشگاه 3

دانشگاه  QS 0بندی موسسه دارد. طبق رتبه کاربردی علوم دانشگاه ۶۳۵دانشگاه و  ۶۵۸تر گفته شد، کشور آلمان طور که پیشهمان

کز مر ۶۵، نام ۶در جدول قرار دارند.  مرکز علمی دنیا ۸۰۵این کشور در بین مرکز  ۶۰و  دانشگاه برتر دنیا ۶۵۵صد این کشور در 

 آورده شده است. به همراه رتبه جهانی و شهر این کشور برتر علمی
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 آلمانبرتر  هایدانشگاه - 1جدول 

رتبه 

 كشوری

 شهر رتبه جهانی دانشگاه
1 Technical University of Munchen ۱۵ Munchen 

2 Ludwig-Maximilians - Universität München ۱۲ Munchen 

3 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ۳۸ Heidelberg 

4 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 6۲ Karlsruhe 

5 Humboldt-Universität zu Berlin ۶۸۶ Berlin 

6 Freie Universität Berlin ۶۸۷ Berlin 

7 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

Aachen 

۶0۱ Aachen 

8 Universität Freiburg ۶۱۷ Freiburg 

9 Technical University of Berlin ۶۱0 Berlin 

11 Eberhard Karls Universität Tübingen ۶۱۳ Tübingen 
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 آلمان یهادانشگاههمکاری با  یهاروش 4

ونی میسر گوناگ هایروشدر سراسر دنیا، برقراری ارتباط علمی با هر نهاد دانشگاهی از  المللیبین هایهمکاریبا توجه به مقبولیت 

 از: اندعبارت هاروشاین  ترینعمدهاست. 

 مشترك تحقیقاتی / صنعتی توسط اساتید هایپروژه 1.0
کاری با تعریف پروژه تحقیقاتی / صنعتی مشترک هم توانندمیهای خارج در این برنامه اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه

های (، صندوق۸۵۸۵انداز از طرق اتحادیه اروپا )مانند چشم تواندمیها این نوع پروژه های مالی لازم برایحمایت معمولاًکنند. 

های حمایت مالی ملی )مانند صندوق حمایت حمایت مالی خارجی )مانند د اف گ از آلمان و سی ان آر اس از فرانسه(، صندوق

یان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و های موردی بر اساس قرارداد ماز پژوهشگران و فناوران کشور(، برنامه

دود از صورت محفناوری ریاست جمهوری و یا سایر نهادها با مراکز علمی دنیا )مانند برنامه مشترک وزارت علوم با پاکستان(، یا به

 یعلمهیئت اعضاء به پژوهشی اعتبار اختصاص این مورد توسط رویه طرف معاونت پژوهشی دانشگاه صورت پذیرد. شایان ذکر است

 گیرد.، مورد حمایت قرار می(گرنت) دانشگاه

 تبادل دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری )فرصت مطالعاتی( 1.0
صورت گذراندن واحد درسی و یا انجام فعالیت پژوهشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای انجام به تواندمیاین تبادل 

ترم تعریف شود. در انتهای این دوره مدرکی از دانشگاه خارجی به دانشجو  سه تا یک مدت جو در دانشگاه میزبان بهی دانشپروژه

ها دانشگاه میزبان، دانشجویان را در این دوره معمولاًشود. ریزنمرات یا گواهی انجام تحقیقات به وی اهدا می صرفاً شود وداده نمی

در خارج از کشور،  هاآنهای زندگی منظور حمایت مالی از دانشجویان در خصوص هزینهبه کند.از پرداخت شهریه معاف می

های مربوطه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )برای های اتحادیه اروپا )مانند اراسموس پلاس(، دانشگاه میزبان، سفارتبورس

عنوان هکند برفتن دروسی که دانشجو در دانشگاه خارجی اخذ میمورداستفاده قرار گیرند. امکان پذی توانندمیدانشجویان دکتری( 

های خارج سپری ذکر است دانشجویان دکتری که فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاهواحد درسی در دانشگاه وجود دارد. شایان

ن مذاکره کنند که توضیحات آبا دانشگاه موردنظر در خصوص تبدیل فرصت مطالعاتی خود به دوره دو مدرکه  توانندمیکنند، می

 گیرد.های آموزشی دانشگاه، مورد حمایت قرار میاین مورد توسط رویه مشوق . شایان ذکر استشودمیدر ادامه بیان 
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 راهنمايی مشترك دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط استاد داخلی و خارجی 1.2

صورت مشترک وی را در در این روش دو استاد از داخل و خارج، راهنمایی دانشجویی از داخل یا خارج را بر عهده گرفته و به 

قالی وانتکند و نقلکنند. در این روش دانشجو تمام دوره را در دانشگاه خود سپری میانجام پروژه تحقیقاتی مربوطه راهنمایی می

صورت حضوری یا مجازی شرکت داشته باشد. به تواندمینامه دانشجو، استاد خارجی دفاع از پایانپذیرد. در جلسه صورت نمی

در تولید  صرفاًگیرد. دستاورد وی بدون حمایت مالی از استاد خارجی برای انجام راهنمایی صورت می معمولاًاین نوع همکاری 

 یا راهنما استاد عنوانبه دانشگاه پورتال در استاد نام کردن اضافه نامکا انتشارات و یا ثبت اختراع و محصول مشترک خواهد بود.

این  شایان ذکر است .کندنمی کسر داخلی استاد دانشجو پذیرش ظرفیت از خارجی استاد کردن همچنین اضافه دارد. وجود مشاور

 گیرد.های آموزشی دانشگاه، مورد حمایت قرار میمورد توسط رویه مشوق

 )مدرسه تابستانی / زمستانی(کارآموزی  1.1
زشی / ذیل موضوعات آمو توانندمیدر این برنامه گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا دانشجویانی از دانشگاه خارجی 

رسی د معادل گذراندن واحد تواندمیزمانی بین یک تا سه هفته را در دانشگاه میزبان سپری کنند. این برنامه پژوهشی مشخص، مدت

الملل معاونت امور بینذکر است کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی و یا بخشی از پروژه کارشناسی ارشد دانشجو باشد. شایان

این مورد توسط  گیرد. شایان ذکر استمیرا بر عهده  برتر جهان هایدانشگاه داخلی کارآموزان خارجی هایهزینهدر این خصوص 

 گیرد.دانشگاه، مورد حمایت قرار میهای آموزشی رویه مشوق

 تبادل اساتید 1.5
ضور یابند. این های خارجی حمدت یا فرصت تحقیقاتی خود در دانشگاهبرای بازدید کوتاه توانندمیاساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

ی کردن فرصت تحقیقاتی همراه تدریس واحد درسی، ارائه کارگاه آموزشی، مذاکره در خصوص شروع همکاری و سپر تواندمیمهم 

صورت بالعکس یعنی حضور اساتید خارجی در دانشگاه صنعتی به تواندمییا شرکت در یک کنفرانس یا همایش باشد. این برنامه 

الذکر باشد. در این راستا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشتاق است تا با اساتید برجسته خارجی و امیرکبیر تحت عناوین همکاری فوق

های آموزشی دانشگاه، مورد حمایت این مورد توسط رویه مشوق رانیان غیر مقیم، قرارداد استاد مدعو منعقد کند. شایان ذکر استیا ای

 گیرد.قرار می

 جلسات مذاکره برای شروع همکاری مابین اساتید 1.6
ها مهرودررو ترتیب دهند. از این برنا مشترک جلسات هایفعالیتمنظور مذاکره با همتایان خارجی برای تعریف به توانندمیاساتید 

مؤسساتی از اتحادیه اروپا )مانند اراسموس پلاس(، کشورهای خارجی مانند آلمان )دااد، بی ام بی اف، الکساندر فون هومبولت، د 

یر صنعتی امیرکبالملل دانشگاه کشور( و معاونت امور بین فناوران و پژوهشگران از حمایت اف گ، هلم هولتز و ...(، ملی )صندوق

ه در موردحمایت مالی قرار گیرد ک تواندمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر  المللبینفعالیت توسط معاونت امور  6اند. اعلام آمادگی کرده

 حمایت مالی ذکر شده است.در قسمت خدمات اساتید / ( http://campus.aut.ac.ir/intrelدرگاه اینترنتی )

http://campus.aut.ac.ir/intrel
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 بازديد از دانشگاه خارجی 1.4
ها اغلب دانشجویان و دهند. در این نوع برنامهترتیب می ای تحت عنوان بازدید از دانشگاههای خارجی برنامهبرخی از دانشگاه

ازدید یع مرتبط با آن دانشگاه را بیک هفته( از نزدیک دانشگاه میزبان و در برخی موارد صنا معمولاًبه مدت کوتاه ) توانندمیاساتید 

های خود را ارسال کرده و مند درخواستشود. به ترتیبی که افراد علاقهها به تعداد محدود، حمایت مالی میکنند. اغلب این برنامه

 شوند.منظور شرکت در این برنامه میپس از ارزیابی، گروهی مشمول دریافت بورس به

 همکاری در نگارش مقاله 1.8
شروع شود. با اختصاص دانشجوی مشترک بین استاد ایرانی و همتای خارجی  مشترکبا انتشارات  تواندمی المللیبینشروع همکاری 

عنوان نویسنده حساب نشده و از امتیاز ای با همتای خارجی منتشر شود، وی بهمقاله کهدرصورتیبه این مهم دست یافت.  توانمی

 شود.استاد داخلی کسر نمی

 های آموزشی با همکاری همتای خارجیهمکاری در خصوص ارائه دوره 1.9
شامل ارائه یک  تواندمیکوتاه  هایدورهمدت، کارگاه آموزشی و درس مشترک باشد. های کوتاهشامل دوره تواندمیها این دوره

تا سه هفته باشد. کارگاه آموزشی فشرده در یک  صورتبهدرس / مبحث جدید )که دانش آن در بین اساتید داخلی وجود ندارد( 

ه کمک اساتید ب توانمی، چنینهمدر رابطه با مباحث داغ باشد.  یافتهتوسعهبیان تجربیات عملیاتی کشورهای  در خصوص تواندمی

و تدریس فشرده استاد خارجی  مدتکوتاهبا حضور  تواندمیمشترک در دانشگاه اجرا کرد. این مهم  صورتبهخارجی درسی را 

، اسکان و بازدیدهای اخذ روادیدتمهیدات لازم ) المللبینباشد با از ارتباط مجازی استفاده شود. در این راستا معاونت امور 

 هایدورهفراهم خواهد کرد. لازم به ذکر است که  دوره برگزاری ( برای حضور استاد خارجی را با همکاری مسئولشهریدرون

دمدت مانند دورهای مشترک کارشناسی ارشد یا دکتری در مستندی دیگر ارائه شده است که در پایگاه اینترنتی بلن

http://campus.aut.ac.ir/intrel  ی هااین مورد توسط رویه مشوق مشترک( در دسترس است. شایان ذکر است هایدوره)در قسمت

 گیرد.آموزشی دانشگاه، مورد حمایت قرار می

 در همايش يا کنفرانس حضوردعوت از اساتید خارجی برای  1.01
ن راستا است. در ای تأثیرگذاربا استاد خارجی جلسات رودررو در راستای ایجاد اعتماد متقابل بسیار  مؤثرایجاد ارتباط  منظوربه

 هامایشهبا توجه به  شودمیایجاد این ارتباط است. در این خصوص پیشنهاد  هایموقعیتیکی از بهترین  هاکنفرانس یا هاهمایش

با ایشان  به ایجاد ارتباط مندعلاقه، پیشاپیش از اساتید خارجی که شودمیکه در سطح دانشگاه برگزار  المللیبینی هاکنفرانس یا

هستید دعوت به عمل آوردید تا با ایراد سخنرانی کلیدی یا ارائه مقاله در دانشگاه حضور یابند. بدین ترتیب در خلال زمان حضور 

 مشترک با وی مذاکره کرد. هایفعالیتدر خصوص  توانمیایشان در دانشگاه 

http://campus.aut.ac.ir/intrel/
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 ای دانشجويان دکتریهنامهدعوت از اساتید خارجی برای داوری پايان 1.00
اور رساله د عنوانبهبرقراری ارتباط اولیه با اساتید خارجی، دعوت به حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  هایروشیکی دیگر از 

استاد خارجی در جلسه دفاع در  کهدرصورتیصورت حضوری یا مجازی انجام شود. به تواندمی. این مهم استدکتری دانشجویان 

)اخذ روادید و اسکان( با کمک استاد  المللیبینعلمی و  هایهمکاریحضور ایشان توسط مدیریت  مقدماتضور یابد، دانشگاه ح

ان مک المللبینبرای حضور مجازی ایشان در جلسه دفاع با هماهنگی دانشکده یا معاونت امور  کهدرحالیمیزبان انجام خواهد شد. 

 .گرددمیبالا و مستقل تعیین  با سرعت رنتتصویری و اینت-مناسبی با امکانات صوتی

 آلمانیبین المللی با همتایان  یهاتیفعالجذب حمایت مالی برای  5

مبلغ گرنت  .شودمی تقسیم تحقیقاتی پروژه از حمایت و آغازین گرنت دو گروههای مالی به از منظر حجم اعتبارات لازم حمایت

جم ح کهدرحالی. یابدمیبرای تعریف پروژه اختصاص  اندیشیهمبرگزاری جلسات  منظوربه صرفاًاندک بوده و  معمولاًآغازین 

 .استمتغیر  کنندهحمایتاعتبارات مربوط به انجام پروژه بیشتر بوده و متناسب با ارگان 

د دنیا قرار دارهای تحقیقاتی در صدر کشورهای شاید بتوان گفت آلمان از نظر اعطای حمایت های مالی آغازین و حمایت از پروژه

ور کش مالی هایحمایتدر اینجا به معرفی  .دکردن اساتید و محققین آلمانی و خارجی با یکدیگر دارو تمایل زیادی برای وصل

 وجود دارد پرداخته شده است.ی برای آغاز و اجرای پروژه تحقیقات المللیبینکه در سطح ملی و  آلمان

 حمايت آغازين در سطح ملی 5.0

 German Research Foundation(DFG) شی آلمانبنیاد پژوه 

اکز رم آموزش عالی و مؤسساتدر  پژوهش ازبنیاد پژوهشی آلمان یا به اختصار د.اف.گ به عنوان مرکزی ترین تهاد حمایت مالی 

رای جدر خصوص نحوه عملکرد این موسسه قابل ذکر است این است که خود به طور مستقل به ا آنچه. شودمیتحقیقاتی شناخته 

تیم داوری حمایت مالی از سوی این مرکز به محقق  تائیدو تنها پس از تعریف پروژه و  پردازدنمیتعریف شده مشخصی  پروژه

 اعطا می شود.

ل محقق وجود ندارد و پروژه ها به صورت پایین به بالا تعریف می هیچ محدودیت زمانی و موضوعی برای تعریف و ثبت پروپوزا

شود و فراخوانی برای موضوع تعریف شده مشخصی اعلان نمی شود. به بیان ساده تر یک پروپوزال تحقیقاتی می تواند در هر زمانی 

مایل ار خوب برای محققینی است که تاین یک فرصت بسیبه این موسسه ارسال شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. و با هر موضوعیتی 

 در ادامه به طور دقیق به چگونگی روند ثبت یک پروپوزال در این بنیاد پرداخته می شود.به اجرای پروژه های شخصی خود دارند. 

  نظور در است. به همین م محقق آلمانیتوسط مشترک مهم ترین ویژگی این بنیاد لزوم ثبت پروپوزال تعریف شده

قدم اول محقق ایرانی باید با یک همکار آلمانی ارتباط برقرار کرده و با توافق یکدیگر اقدام به نوشتن یک پروپوزال 
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یافتن  مرجع برای ترینسادهیکی از  مشترک )فرمت استاندارد  پروپوزال توسط د.اف.گ تعریف شده است( نمایند.

 .دانشگاه است المللیبینعلمی و  هایهمکاریمدیریت  سایتوباتی ارائه شده در همکار مرتبط، پایگاه اطلاع

 (لینک)

  نمایدمیدر مرحله دوم پس از تعریف پروپوزال استاندارد همکار آلمانی اقدام به ثبت آن در سامانه د.اف.گ. 

 ر د درنهایتو  رسدمیپیشنهادی از سوی این بنیاد نتیجه حاصله به اطلاع همکاری آلمانی  پس از بررسی طرح

 .گرددمیشدن آن مبلغ حمایت مالی به شخص همکار آلمانی تحویل  تائیدصورت 

ی حمایت مال این بنیاد حمایت های خود را در قالب برنامه های متنوع ارائه می کند که به طور کلی روند کلی اقدام برای دریافت

تمامی برنامه ها همانی است که در بالا ذکر شد اما فرمت استاندارد پروپوزال هر طرح به طبع متفاوت خواهد بود. در ادامه به تفکیک 

 به معرفی برنامه های این بنیاد و اطلاعات جزئی آن پرداخته شده است.

 ۶از آغاز همکاری بین المللیحمایت  .۶

شکل گیری ارتباط اولیه محققین آلمانی و محققین خارجی تعریف شده است.در تسهیل در این حمایت برای 

چارچوب این حمایت هزینه های سفر و ملاقات محققین با یکدیگر در قالب یک کارگاه مشترک و یا نشست 

 را متقبل می شود. برای تعریف یک همکاری بزرگ تر علمی

 ماه به طول بیانجامد. ۷های دوطرفه نباید بیشتر از ماهه خواهد بود و مدت سفر ۶۸دوره این حمایت مدت 

 نحوه ثبت درخواست:

 (فایل معرفیمطالعه کامل معرفی و دستور العمل برنامه آغاز همکاری بین المللی )

 (فرم استاندارد پروپوزالتکمیل مشترک فرم پروپوزال )

 ناسامانه الثبت پروپوزال توسط همکار آلمانی در 

 اطلاعات تکمیلی

 ۸حمایت از برگزاری رویدادهای علمی بین المللی .۸

برگزاری رویدادها و گردهمایی های بین المللی است که در کشور آلمان برگزار می هدف از این برنامه حمایت از 

 شود.

اگر چه به طور مستقیم از این برنامه حمایت از تعریف اولیه پروژه استنباط نمی شود اما در زمان برگزاری چنین 

با  پیشنهاد می شود ی شود.رویدادی فضای برقراری ارتباط اولیه بین محققین آلمانی و محققین خارجی فراهم م

د پس از تصویب طرح توسط بنیاهمتای آلمانی طرح برگزاری یک کنفرانس یا کارگاه بین المللی نهایی شود و 

 گیری همکاری مهیا شود.فرصت ملاقات و شکل

 کند.های مربوط به برگزاری رویداد، هزینه سفر سخنرانان خارجی، اقامت آنها را تقبل می این حمایت هزینه

                                                           
1 the Initiation of International Collaboration 
2 International Scientific Events 

http://campus.aut.ac.ir/intrel/?page_id=666
http://campus.aut.ac.ir/intrel/?page_id=666
http://www.dfg.de/formulare/1_813/1_813_en.pdf
http://www.dfg.de/formulare/1_813/1_813_en.pdf
http://www.dfg.de/foerderung/programme/internationale_programme/aufbau_internationaler_kooperationen/formulare_merkblaetter/index.jsp
http://www.dfg.de/foerderung/programme/internationale_programme/aufbau_internationaler_kooperationen/formulare_merkblaetter/index.jsp
https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/initiation_international_collaboration/index.html
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 نحوه ثبت درخواست:

 (معرفی فایل) برگزاری رویدادهای علمی بین المللی برنامه العمل دستور و معرفی کامل مطالعه

 (فرم استاندارد پروپوزالتکمیل فرم پروپوزال اجرای رویداد )

 ناسامانه الثبت پروپوزال توسط همکار آلمانی در 

 اطلاعات تکمیلی

    ۷حمایت از همکاری با کشورهای درحال توسعه .۷

آلمانی با همتایان خود در کشورهای درحال توسعه هدف از این حمایت افزایش همکاری های بین المللی محققین 

 تفرقهم های هزینه سفر طرفین و مصرفی، مواد دستگاه، و علمی تجهیزات پرسنل، برای بودجهاین حمایت  است.

 را تامین می کند. توسعه حال در کشور در همکاری موسسه/  شریک و آلمان در شریک موسسه دو هر برای

 (معرفی فایل) المللی بین همکاری آغاز برنامه العمل دستور و معرفی کامل مطالعه

 (پروپوزال استاندارد فرم) پروپوزال فرم مشترک تکمیل

 0ناسامانه الثبت پروپوزال توسط همکار آلمانی در 

 اطلاعات تکمیلی

0. Mercator Fellows 

بنیاد د.اف.گ برای محققین آلمانی برنامه های حمایت مالی متنوعی را برای اجرای پژوهش آنها ارائه می دهد. این 

ی دهد. ا با عنوان ... ارائه مبنیاد به منظور گسترش روابط بین المللی این کحققان با همتایان غیر آلمانی حمایتی ر

ای از در بازه (visiting researcher)انی می تواند به عنوان یک همکار افتخاری بنا بر این طرح محقق غیر آلم

 این پروژه همکاری کند و بسته به نوع و میزان همکاری حمایت مالی به این شخص تعلق می کیرد.

، ۳واحدهای تحقیقاتی، ۱برنامه امی نوتر، ۰گرنت پروژه تحقیقاتی انفرادیاین طرح می تواند در قالب برنامه های 

گنجانده شود و یک همکار  ۶۵مراکز تحقیقاتی همکارو  6پژوهشی_های آموزشیگروه، ۲های اولویت داربرنامه

 مدعو جزئی از بدنه اجرا هر کدام از این برنامه ها باشد.

 :درخواست ثبت نحوه

 (معرفی فایل) المللی بین علمی رویدادهای برگزاری برنامه العمل دستور و معرفی کامل مطالعه

 Mercator Fellowsرایزنی با همتای آلمانی و اتفاق نظر دو جانبه برای همکاری همتای ایرانی به عنوان 

                                                           
3 Cooperation with Developing Countries 
4 Elan portal 
5 Research Grants 
6 Emmy Noether Programme 
7 Research Units 
8 Priority Programmes 
9 Research Training Groups 
10 Collaborative Research Centres 

http://www.dfg.de/formulare/1_09/1_09.pdf
http://www.dfg.de/foerderung/programme/internationale_programme/int_wiss_veranstaltungen/formulare_merkblaetter/index.jsp
http://www.dfg.de/foerderung/programme/internationale_programme/int_wiss_veranstaltungen/formulare_merkblaetter/index.jsp
https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/international_events/index.html
http://www.dfg.de/formulare/54_013/index.jsp
http://www.dfg.de/formulare/54_01/index.jsp
https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/developing_countries/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/research_grants/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/research_grants/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_units/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_units/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/priority_programmes/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/priority_programmes/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/priority_programmes/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_training_groups/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html
http://www.dfg.de/formulare/52_05/52_05_en.pdf
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 Visiting Researchers (excluding Mercatorبرنامه و تکمیل بخش اجرای پروپوزال فرم تکمیل

Fellows) به هر یک از برنامه های ذکر شده در بالا مجزا و مخصوص آن برنامه خاص می باشد . پروپزال مربوط

 و در لینک آن برنامه در بالا آورده شده است. 

 ناسامانه الثبت پروپوزال توسط همکار آلمانی در 

 تکمیلی اطلاعات

 DAADموسسه تبادل آکادمیک آلمان  

و در قالب تبادل  موسسه تبادل آکادمیک آلمان یکی از موسسات حمایتی آلمان است که عمده فعالیت های آن در حوزه آموزش

شخصیت های علمی اعم از دانشجویان، اساتید و محققان جوان و باسابقه است و مایل است تا به واسطه این تبادل علاوه بر برقراری 

ارتباط بین کشور آلمان و کشورهای سراسر دنیا توانایی و قابلیتدو طرف به اشتراک گذاشته شود. علاوه بر حوزه آموزش، این موسسه 

 نامه هایی برای تعریف پروژه و انجام پژوهش نیز ارائه می دهد.بر

آنچه در مورد تمام برنامه های این موسسه یکسان است و متقاضی باید مدنظر داشته باشد این است که برنامه تماما به صورت 

ه صورت آنلاین وارد فراخوان از طریق وب سایت این موسسه اعلان عمومی می شود و متقاضی پس از ثبت درخواست خود ب

 فرایند ارزیابی و در نهایت اعلام نتیجه می شود. درادامه به معرفی غالب برنامه های این موسسه می پردازیم

 دانشجوی دکتری  )دوجانبه( هدایت مشترک .۶

سال از آغاز دوره دکتری او گذشته است می تواند با مشورت  ۷در قالب این برنامه دانشجوی دکتری که کمتر از 

استاد راهنمای داخلی خود اقدام به انتخاب یک استاد راهنمای آلمانی نماید. پس از آن اقدام به ثبت درخواست 

 خود برای دریافت این حمایت به صورت آنلاین تا قبل از زمان موعد در سامانه این موسسه نماید.

ایت استاد آلمانی خود به پژوهش بنابر این حمایت، دانشجو می تواند تا سقف دو سال در کشور آلمان تحت هد

یورویی به علاوه حمایت های جانبی  ۶۵۵۵روی موضوع پروژه توافق شده دو طرف بپردازد و از حمایت ماهانه 

 دیگر برخوردار شود. مهلت نهایی ثبت این درخواست عموما اول سپتامبر هر سال میلادی است.

تواند زمینه ساز تعریف پروژه در مقیاس بزرگ تر و همکاری  برقراری این ارتباط بین استاد ایرانی و آلمانی می

 قوی تر در آینده باشد.

 تکمیلیاطلاعات 

 مدت کوتاه مطالعاتی فرصت .۸

سال از آغاز دوره تحصیلی آنها گذشته است و همچنین محققان جوانی که کمتر  ۷دانشجویان دکتری که کمتر از 

ماهه را در یکی از  ۶۵تا ۶سال از پایان دوره دکتری آنها گذشته است می توانند دوره تحقیقاتی کوتاه مدت  ۸از 

یورویی و سایر حمایت ها بهره مند شوند. مهلت  ۶۵۵۵تا  ۳۰۵مراکز علمی آلمان بگذرانند و از حمایت ماهیانه 

 نهایی ثبت این درخواست عموما اول سپتامبر هر سال میلادی است.

https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/mercator_fellows/index.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=192&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57135740
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 اطلاعات تکمیلی

 نقل و حمل و انرژی هوافضا، زمینه در پژوهش .۷

DRL  با مرکز تحقیقاتی فضایی و هواپیمایی آلمان فعال در حوزه های هوافضا، انرژی، حمل و نقل و هواپیما

تجربه برای تحقیقاتی مرتبط با با امحققان جوان و یو ری اقدام به جذب دانشجویان دکت DAADهمکاری موسسه 

دانشجویان پسادکتری و یورو،  ۶۰۵۵ماه و حمایت ماهانه  ۷۱این حوزه ها می نماید. دانشجویان دکتری به مدت 

ماه و حمایت  ۷تا  ۶برای یورو و محققان باتجربه  ۸۵۵۵ماه و حمایت ماهانه  ۸0تا  ۸محققان جوان برای مدت 

یورو با حضور در موسسات پیشنهاد شده از سوی فراخوان برنامه به عنوان عضوی از یک پروژه  ۸۷۵۵ماهانه 

 این برنامه زمان فراخوان مشخصی ندارد و ممکن است هر زمان از سال اعلام شود.همکاری کنند.

 اطلاعات تکمیلی برنامه

 علمی هیات اعضای دوطرفه تبادل .0

آلمانی به ماه در یک مرکز علمی  ۷هفته تا  ۸در قالب این برنامه اساتید دانشگاه خارجی می توانند برای مدت 

یورویی بهره مند شوند. لازم به ذکر است همزمان با ارسال درخواست  ۸۷۵۵تا  ۸۵۵۵و از حمایت تدریس بپردازند 

درخواست حضور در یک  DAADاز سوی استاد خارجی)ایرانی( لازم است تا همتای آلمانی نیز برای موسسه 

مهلت نهایی این  رنامه حتما باید دوطرفه اجرا شود.مرکز علمی خارجی )ایرانی( را ارسال کند. به عبارتی این ب

 برنامه اول سپتامبر هر سال میلادی است.

 برنامه اطلاعات تکمیلی

 پژوهش هدایت فرصت .۰

در قالب این برنامه اساتید دانشگاه از سراسر دنیا می توانند با حضور در یکی از مراکز علمی آلمان به انجام پژوهش 

ر دتعریف شده از سوی خودشان بپردازند. لازمه این امر داشتن نامه پذیرش از سوی مرکز میزبان است. به محقق 

 مهلت نهایی این برنامه اول سپتامبر هر سال میلادی است. یورو تعلق می گیرد. ۸۷۵۵تا  ۸۵۵۵این برنامه ماهانه 

 اطلاعات تکمیلی برنامه

 لیبنیز -دااد مشترک پژوهشی بورس .۱

 ۸ماهه برای محققانی که کمتر از  ۶۸ه تعدادی بورس پژوهشی به طور مشترک سالان Leinbizو  DAADموسسه 

سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است اختصاص می دهد که در قالب آن محقق میتواند بعد از اعلام فراخوان 

به پژوهش بر روی موضوع تعریف شده از سوی خودش  Leibnizو کسب سهمیه در یکی مراکز تحقیقاتی 

 بپردازد.

 اطلاعات تکمیلی برنامه

  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=192&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57336307
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=192&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50019749
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=192&status=5&subjectGrps=&daad=1&q=bi&page=1&detail=50015508#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=192&status=5&subjectGrps=&daad=1&q=bi&page=1&detail=50015508#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=192&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=leibniz&page=1&detail=54654913
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 Alexander von Humboldt  (AVH) موسسه 
-پژوهشی آلمان حضور تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی پیشرفته است که ارتباط تنگاتنگی با دانشگاههای پررنگ نظام یکی از ویژگی

ها و دانشگاه های علمی کاربردی های آن کشور دارد و رهبران پروژ های در دست اجرا در این مراکز اساتید و مدرسان دانشگاه

های آن به تعریف پروژه های مشترک دوجانبه متعلق می گیرد، سایر که عمده حمایت (DFG)بنیاد پژوهشی آلمان هستند. برخلاف 

های تحقیقاتی کوتاه مدت و یا بلند مراکز پژوهشی که در ادامه به معرفی آنها پرداخته می شود حمایت های خود را در قالب بورس

 به پژوهشگر ارائه می دهند. (Research Fellowship)مدت 

هر ساله به طور متوسط  Alexander von Humboldtبه یاد محقق مشهور آلمانی   ۶6۰۷تاسیس شده در سال   AVHموسسه 

جایزه تحقیقاتی به محققان سراسر دنیا اعطا می کند. انواع حمایت های این مرکز در ادامه آورده شده  ۶۵۵بورس تحقیقاتی و  ۱۵۵

 است:

 همبولت تحقیقاتی بورس .۶

سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است می توانند با  0ان از سراسر دنیا که کمتر از در قالب این بورس محقق

یورو به علاوه  ۸۱۰۵ثبت درخواست خود )پروپوزال پروژه تعریف شده( در هر زمان از سال از حمایت ماهیانه 

 ماه باشد. ۶۸تا  0هزینه های جاری بهره مند شوند. دوره این بورس می تواند بین 

یورو  ۷۶۰۵سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته باشد حمایت ماهیانه  ۶۸همچنین به محققان با سابقه که کمتر از 

 ماه می باشد. ۶۲تا  ۱به علاوه هزینه های جاری تعلق می گیرد. دوره این بورس 

ص هیچ محدودیتی محققان خودشان به تعریف موضوع پروژه و انتخاب مرکز میزبان می پردازند و در این خصو

 وجود ندارد.  AVHاز سوی موسسه 

  اطلاعات تکمیلی برنامه

 لینک ثبت درخواست

 فاستر جورج تحقیقاتی بورس .۸

علاوه بر بورس تحقیقاتی همبولت که در بالا معرفی شد بورسی دقیقا با همین مشخصات تحت   AVHموسسه 

مختص محققان از کشورهای درحال توسعه تعریف کرده  Georg Forster Research Fellowshipعنوان 

 است.

  برنامه تکمیلی اطلاعات

 درخواست ثبت لینک

 Sofja Kovalevskajaجایزه  .۷

سالانه با اعلام فراخوان اقدام به اعطای حمایت های مالی )عموما بلندمدت(  AVHعلاوه بر بورس تحقیقاتی موسسه 

 در قالب جوایز متنوع برای گروه های مختلف پژوهشگران می کند.

https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_package=hfst&p_lang=en
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_package=gf&p_lang=en
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سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و سابقه پژوهشی درخشان و انتشارات  ۱تمامی محققانی که کمتر از 

 میلیون ۱۰/۶حمایتی بیش از علمی بالا دارند می تواندد برای این جایزه نامزد شوند. در قالب این جایزه محقق 

در یکی از مراکز سال به اجرای یک پروژه تعریف شده از سوی خودش  ۰دریافت کرده و می تواند در مدت  یورو

 محقق تعلق می گیرد. ۱بپردازد. این جایزه سالانه به   AVHموسسه 

  برنامه تکمیلی اطلاعات

 درخواست در زمان اعلان فراخوان ثبت لینک

 Friedrich Wilhelm Besselجایزه  .0

 و درخشان پژوهشی سابقه و است گذشته آنها دکتری دوره اتمام از سال ۶۲ از کمتر که محققان باسابقه ای تمامی

 0۰ از بیش حمایتی محقق جایزه این قالب در. شوند نامزد جایزه این برای تواندد می دارند بالا علمی انتشارات

 یکی در خودش سوی از شده تعریف پروژه یک اجرای به سال یک مدت در تواند می و کرده دریافت یورو هزار

 .گیرد می تعلق محقق ۸۵ به سالانه جایزه این. بپردازد AVH موسسه مراکز از

  برنامه تکمیلی اطلاعات

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک

 Humboldtجایزه  .۰

 ودر حوزه علوم نوین  درخشان پژوهشی سابقهبدون محدویت زمان اتمام دوره دکتری که  باسابقه محققان تمامی

 یشب حمایتی محقق جایزه این قالب در. شوند نامزد جایزه این برای دتوانن می دارند بالا علمی انتشارات همچنین

 خودش سوی از شده تعریف پروژه یک اجرای به سال یک مدت در تواند می و کرده دریافت یورو هزار ۱۵ از

 .گیرد می تعلق محقق ۶۵۵ به سالانه جایزه این. بپردازد AVH موسسه مراکز از یکی در

  برنامه تکمیلی اطلاعات

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک

 Alexander von Humboldt Professorship    جایزه .۱

از محققان برجسته بین المللی که مایل به اجرای یک پروژه   AVHشاید بتوان گفن گسترده ترین حمایت موسسه 

 Alexander von Humboldt    جایزهکلان بلند مدت در یکی از مراکز این موسسه در کشور آلمان هستند 

Professorship  میلیون یورویی از امکاناتی همچون  ۰است که در قالب این برنامه محقق علاوه بر حمایت مالی

سال تحقیق برخوردار شود.  ۰زبان آلمانی، هزینه سفر محقق و سایر هزینه های جاری برنامه در مدت دوره آموزش 

 اعلان می گردد.  AVHفراخوان نامزدی این جایزه سالانه از سوی موسسه 

  برنامه تکمیلی عاتاطلا

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک

https://www.humboldt-foundation.de/web/kovalevskaja-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_lang=en&p_package=skp
https://www.humboldt-foundation.de/web/bessel-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_lang=en&p_package=hum
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-award.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_lang=en&p_package=hum
https://www.humboldt-foundation.de/web/alexander-von-humboldt-professorship.html
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_lang=en&p_package=ahp
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  Fraunhoferموسسه  
 محققان سایر و دکتری پسا دکتری، دانشجویان برای مطالعاتی فرصت .۶

نیز برای محققان سراسر دنیا در مقاطع دکتری، پسادکتری و همچنین  Fraunhoferموسسه  AVHهمچون موسسه 

محققان با سابقه امکان پژوهش در کشور آلمان را فراهم ممی کند. اما تفاوت بزرگ عملکرد این موسسه این است 

ریف می شوند و در ابتدا پروژه ها با موضوعات مشخص در مراکز مشخص این موسسه تع Fraunhoferکه در 

ظرفیت هر پروژه فراخوانی برای جذب محقق با مشخصات معین اعلان می گردد. به طبع مدت زمان هر بنابر در 

برنامه و میزان حمایت تعلق گرفته به محقق متفاوت خواهد بود. به طوری که محقق می تواند با مراجه به سایت 

ل حاضر مطلع شده و برای عضویت در آنها اقدام کند. تمامی های موجود در حااطلاع رسانی این موسسه از پروژه

این فراخوان ها مهلت نهایی ثبت درخواست داشته و محقق باید علاوه بر مطالعه کامل شرایط عضویت در برنامه 

 زمان مجاز ثبت درخواست را هم مدنظر داشته باشد.

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت برنامه و لینک تکمیلی اطلاعات

 گروهی پژوهش تعریف از حمایت  .۸

به محققان  Fraunhofer Attractفرصت های مطالعاتی فردی ارائه شده، این موسسه در قالب برنامه در کنار 

پرداخته و در یکی از مراکز این موسسه به  نفر( ۰-۷) این امکان را می دهد تا به تعریف یک پروژه بلند مدت تیمی

 میلیون یورو تعیین شده است. ۰/۸مبلغ این حمایت تا سقف  اجرا در آورند.

محققان با تکمیل پروپوزال فراخوان این برنامه هر سال دو بار در اوایل ماه مارچ و ماه اکتبر اعلان می گردد و 

 ه ثبت درخواست خود می پردازند.استاندارد معرفی شده از سوی موسسه ب

 فراخوان و پروپوزال استندارد ثبت پروژه برنامه، لینک ثبت درخواست در زمان اعلان تکمیلی اطلاعات

 

 Max Planckموسسه  
های گسترده تری را برای همکاری با محققان بین المللی ارائه میدهد. در ادامه به معرفی هر یک از قالب Max Planckموسسه 

 این برنامه ها پرداخته می شود.

 پژوهشی مطالعاتی فرصت .۶

 انزم دردر قالب این برنامه دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان و محققان محصل در دوره پسادکتری می توانند 

سال( در یکی از مراکز این موسسه از حمایت مالی این مرکز  ۸ماه و پسادکتری  ۱ دوره تحقیقاتی )دکتریگذراندن 

که کمک هزینه سفر محقق و حقوق ماهیانه است بهره مند شود. فراخوان هر پروژه تعریف شده در تمام طول سال 

https://www.fraunhofer.de/en/jobs-and-career.html
https://www.fraunhofer.de/en/jobs-and-career.html
https://www.fraunhofer.de/en/jobs-and-career/seasoned-professionals/fraunhofer-attract.html
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ت و مدت دوره هر برنامه به طبع متفاوت خواهد در وب سایت این موسسه اعلان عمومی می شود و میزان حماین

 بود.

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

 تحقیقاتی تیم هدایت و تشکیل از حمایت .۸

پژوهش گروهی )متشکل از دانشجویان  تمامی محققان سراسر دنیا با مدرک حداقل دکتری که تمایل به تعریف یک

 ۳تا  ۰دکتری و پسادکتری( هستند می توانند در قالب این برنامه به ثبت پروپوزال پروژه خود پرداخته و به مدت 

این  در سایت لادییسال در یکی از مراکز این موسسه آن را پیاده نمایند. فراخوان این برنامه هر ساله در پاییز سال م

رسانی می شود. این حمایت حقوق محققان گروه، هزینه تجهیزات و مواد و هزینه های جاری برنامه  موسسه اطلاع

 را پوشش میدهد.

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

  

 پژوهشی کارگاه برگزاری .۷

محققان می توانند به برگزاری یک کارگاه آموزشی مشترک با یک  MPG Kick-off Workshopsدر قالب برنامه 

مرکز از این موسسه بپردازند. از آنجا که درخواست برگزاری چنین برنامه ای باید از سوی مدیرآن مرکز از طریق 

ارسال شود، لازم است  Max Planckبه دفتر روابط بین الملل موسسسه  dvorani@gv.mpg.deآدرس ایمیل 

از سوی محقق با آن مدیر در میان گذاشته شده و پس از جلب موافقت ایشان از طریق طرح پیشنهادی در ابتدا تا 

 ایشان به اطلاع دفتر بین الملل موسسه ارسال شود.

 Leibnizموسسه  

حمایتی برنامه های حمایتی این دو موسسه بسیار لازم به ذکر است که ساختار  Helmholtzو  Leibnizپیش از معرفی دو موسسه 

 شبیه به هم بوده و تقریبا نوع، میزان حمایت و روش اقدام برای جذب حمایت یکسان است.

 پسادکتری مطالعاتی فرصت .۶

یکی از مراکز این موسسه  تمامی محققانی که دارای مدرک دکتری هستند و مایل به گذراندن دوره پسادکتری در

هستند می توانند پس از ملاحظه فراخوان برنامه مورد نظر در وب سایت موسسه اقدام به ثبت درخواست در آن 

 نمایند. میزان حمایت، مدت اجرای برنامه، و شرایط بهره مندی از آن متفاوت خواهد بود.

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

 تحقیقاتی گروه تعریف .۸

 پژوهش یک تعریف به تمایل آنها گذشته است و دکتری سال از اتمام دوره ۰که کمتر از  دنیا سراسر محققان تمامی

 الپروپوز ثبت به برنامه این قالب در توانند می دارند( پسادکتری و دکتری دانشجویان ۷-۸ از متشکل) گروهی

https://www.mpg.de/jobboard?
https://www.mpg.de/career/max-planck-research-groups
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/nc/en/careers/jobs/
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 نای سایت در ساله هر برنامه این فراخوان. نمایند پیاده را آن موسسه این مراکز از یکی درو  پرداخته خود پروژه

 های هزینه و مواد و تجهیزات هزینه محققان، و  رهیر گروه حقوق حمایت این. شود می رسانی اطلاع موسسه

نکته قابل توجه این است که هر مرکز به صورت خصوصی فراخوان مربوطه را  .میدهد پوشش را برنامه جاری

عموما در بهار هر سال میلادی اعلان می کند و محققان باید با به طور مستقیم با مدیر آن مرکز ارتباط برقرار کرده و 

 پروپزال خود را تقدیم دارند.

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

 Helmholtzموسسه  

 دارد. Leibnizتشابه زیادی با  Helmholtzذکر شد موسسه  Leibnizهمانطور که در معرفی موسسه 

 پسادکتری مطالعاتی فرصت .۶

تمامی محققانی که دارای مدرک دکتری هستند و مایل به گذراندن دوره پسادکتری در یکی از مراکز این موسسه 

هستند می توانند پس از ملاحظه فراخوان برنامه مورد نظر در وب سایت موسسه اقدام به ثبت درخواست در آن 

 و شرایط بهره مندی از آن متفاوت خواهد بود. نمایند. میزان حمایت، مدت اجرای برنامه،

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

 تحقیقاتی گروه تعریف .۸

 پژوهش یک تعریف به تمایل آنها گذشته است و دکتری از اتمام دوره سال ۱تا  ۸بین که  دنیا سراسر محققان تمامی

 سهموس این مراکز از یکی درو  پرداخته خود پروژه پروپوزال ثبت به برنامه این قالب در توانند می دارند گروهی

 رسانی اطلاع موسسه این سایتاز طریق  ژانویه هرسال در برنامه این فراخوان. نمایند پیاده را آنسال  ۱برای مدت 

 پوشش را برنامه جاری های هزینه و مواد و تجهیزات هزینه محققان،و   رهیر گروه حقوق حمایت این. شود می

 هزار یورویی دارد.۷۵۵و سقف  میدهد

 فراخوان اعلان زمان در درخواست ثبت لینک و برنامه تکمیلی اطلاعات

 

 المللیبیندر سطح  آغازينحمايت  5.0
اتید بنابراین حمایت اس .دهدمیطرحی را با عنوان حمایت از دوره تدریس اساتید ارائه  برنامه اراسموس پلاساتحادیه اروپا در قالب 

منظور ارائه درس در یکی از مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی فعال در به ماهه ۸روزه تا  ۰های دورهتوانند در دانشگاهی می

حضور یابند و در خلال این حضور فرصت پیدا کردن همکار و محققان مرتبط  ۶۸کشورهای شریک و یا ۶۶کشورهای دارای برنامه
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https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/institutes-museums/all-institutions/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/nc/en/careers/jobs/
https://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_young_investigators_groups/
https://www.helmholtz.de/en/jobs_talent/funding_programs/helmholtz_young_investigators_groups/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
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اطلاعات تکمیلی  المللی استفاده شود.ف پروژه بیندر حوزه پژوهشی خود را داشته باشند تا در آینده از این پل ارتباطی برای تعری

 آورده شده است. این لینکخصوص این طرح در  در

 یالمللنیبحمايت از اجرای پروژه در سطح  5.2

 توجهلقاب موردنیاز حمایت مالی میزانلازمه تعریف و اجرای یک پروژه پشتوانه مالی برای عملیاتی شدن آن است. از آنجا که عموماً 

ه اروپا که در قار آلمانمورد تعریف پروژه مشترک با کشور  طور خاص دردار این مسئولیت هستند. بهالمللی عهدهاست نهادهای بین

 ای کلان بر عهده اتحادیه اروپا خواهد بود.مالی تعریف پروژهقرارگرفته، پوشش 

  ۸۵۸۵ اندازچشم برنامه 

 پژوهش توسعه و حمایت منظوربه و اروپا اتحادیه توسط که است مالی حمایت هایبرنامه از یکی ۸۵۸۵ اندازچشم برنامه

 هایحمایت منظوربه یورو میلیارد ۲۵ معادل ایبودجه با ۸۵۸۵ تا ۸۵۶0 هایسال در برنامه این. است شدهفراهم اروپا در

 اربرانک به هاحلراه انتقال و اقتصادی رشد در تسریع نوآوری، بر بیشتر برنامه این تمرکز. شدمی با اجرادر حال  مالی

اطلاعات جامع درباره نحوه همکاری و اقدام برای تعریف طرح مشترک و  .است( حکومتی و دولتی هایشرکت) نهائی

 ذکرشایاندر مورد روند دریافت این حمایت  نکات ذیل دسترسی است.قابل اين لینك روز شده درهای بههمچنین فراخوان

 ت:اس

 ۸۵۸۵ اندازچشمفراخوان در تارنمای برنامه  صورتبهتوسط اتحادیه اروپا نخست از میان پروژه های تعریف شده که  .۶

 .صورت می پذیردانتخاب  بنا بر زمینه تحقیقاتی موردنظر،، گیردمیقرار 

 روپوزالپهم اقدام به تعریف یک  مشارکتنهاد آموزشی، صنعت و یا تجاری با  سهمتشکل از حداقل  هاییگروهسپس  .۸

بهتر است این نهادها از بخش های مختلف اروپا انتخاب شده باشد تا از لحاظ جغرافیایی  .کنندمیو ثبت آن در سامانه 

و سطح کیفی عملکرد در رده های مختلفی باشند. حضور نهادهایی از صنعت کشورهای مختلف در پذیرفته شدن 

 طرح تاثیر بسزایی دارد. 

 حمایت مالی تعلق خواهد گرفت. هابرترینبعد از داوری به  درنهایت .۷

 مدیریتدر دستورالعملی مجزا توسط  ۸۵۸۵ اندازچشمروند کامل )آغاز تا انجام( دریافت یک حمایت توسط برنامه 

 سازیشفافآن را  هایلازمهاست که تمامی مراحل و  شدهتدوین صنعتی امیرکبیر دانشگاه المللیبینعلمی و  هایهمکاری

 .کندمی

 های مشترک اروپایی پروژه 

های پژوهشی های مختلف اقدام به تعریف پروژهبندی موضوعی پروژهحوزه پژوهشی اتحادیه اروپا با تعریف دسته

های زیست فعال بوده و با اعلام فراخوانهای آب، غذا، سلامت، انرژی و محیطها عمدتاً در حوزهکند. این حوزهمشخص می

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-teaching/higher-education_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
https://www.euresearch.ch/en/
https://www.euresearch.ch/en/
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 است این طرح این مزیت .کندها میهای کاربردی و جذب متقاضی برای اجرای این پروژهای اقدام به تعریف پروژهدوره

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و نماید ارسال پروپوزال فراخوان یک برای تنهاییبه تواندمی نهاد هر که

 آیا هک دریافت توانمی فراخوان کامل مطالعه با. است مشخصی کشورهای از پروپوزال پذیرای طرح هر است ذکر به لازم

 دسترسی است.قابل اين لینك اطلاعات تکمیلی در این خصوص در.خیر یا استقرار گرفته  طرح این شامل ایران

 

  ۶۷اروپاشورای پژوهشی  

 ۶0حمایت مالی آغازین .۶

ها گذشته است آن دکتریسال از اتمام دوره  ۳تا  ۸گیرد که این حمایت مالی آغازین به محققانی از سراسر دنیا تعلق می

ها و این نهاد با اعلام فراخوان و مایل به تعریف و آغاز یک پروژه هستند. این طرح هیچ محدودیت موضوعی ندارد.

 حداکثرمیلیون یورو برای بازه  ۰/۶کند. سقف حمایتی این طرح ن حمایت مالی اقدام به جذب محققان میجزئیات میزان ای

پروژه و یا تسهیلات این امر مانند سفر  شروعمیلیون یورویی برای  ۵،۰ ،حمایتی حمایتخواهد بود. علاوه بر این  سال ۰

ده آورده ش این لینکوه ثبت تقاضا و شرایط آن در خصوص نح در یشده است. اطلاعات تکمیلمحققان در نظر گرفته

 است.

 ۶۰حمایت مالی تحکیمی .۸

ها گذشته است و مایل آن دکتریسال از اتمام دوره  ۶۸تا  ۳گیرد که این حمایت مالی به محققانی از سراسر دنیا تعلق می

ها و جزئیات این نهاد با اعلام فراخوان به تعریف و آغاز یک پروژه هستند. این طرح هیچ محدودیت موضوعی ندارد.

 ،صورت رقابتی خواهد بودها بهکند. ازآنجاکه داوری تعریف پروژهمیزان این حمایت مالی اقدام به جذب محققان می

 ۰ برای بازه حداکثر میلیون یورو ۸قق معیار این داوری خواهد بود. سقف حمایتی این طرح سابقه و رزومه پژوهشی مح

پروژه و یا تسهیلات این امر مانند سفر  شروعمیلیون یورویی برای  ۵،۳۰حمایتی  مبلغ ،خواهد بود. علاوه بر این سال

ده آورده ش این لینکخصوص نحوه ثبت تقاضا و شرایط آن در  شده است. اطلاعات تکمیلی درمحققان در نظر گرفته

 .است

 ۶۱حمایت مالی پیشرفته .۷

ه گیرد کبه محققانی از سراسر دنیا تعلق می ،دکتریدوره  در خصوص اتماماین حمایت مالی بدون محدودیت زمانی 

داشته باشند. این طرح هیچ محدودیت موضوعی ندارد. این نهاد  قابل توجهی یسال گذشته پیشینه پژوهش ۶۵در طی 
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http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html
http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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ها کند. ازآنجاکه داوری تعریف پروژهها و جزئیات میزان این حمایت مالی اقدام به جذب محققان میبا اعلام فراخوان

 ۸،۰  ت رقابتی خواهد بود سابقه و رزومه پژوهشی محقق معیار این داوری خواهد بود. سقف حمایتی این طرحصوربه

پروژه و یا  شروع میلیون یورویی برای ۶خواهد بود. علاوه بر این رقم حمایتی  سال ۰حداکثر میلیون یورو برای بازه 

ط خصوص نحوه ثبت تقاضا و شرای شده است. اطلاعات تکمیلی درتسهیلات این امر مانند سفر محققان در نظر گرفته

 آورده شده است. این لینکآن در 

 ۶۳حمایت مالی همکاری .0

سال گذشته پیشینه  ۶۵های علمی متنوع که در طی محقق برجسته در زمینه 0تا  ۸این حمایت مالی به تیمی متشکل از 

ها و گیرد. این طرح هیچ محدودیت موضوعی ندارد. این نهاد با اعلام فراخوانداشته باشند تعلق می ی برجسته ایپژوهش

صورت رقابتی خواهد ها بهکند. ازآنجاکه داوری تعریف پروژهجزئیات میزان این حمایت مالی اقدام به جذب محققان می

میلیون یورو  ۶۵  دارد. سقف حمایتی این طرح بیشتری احتمال موفقیتبود تیمی که بهترین ظرفیت را از خود نشان دهد 

پروژه و یا تسهیلات این امر شروع میلیون یورویی برای  0خواهد بود. علاوه بر این رقم حمایتی  سال ۱برای بازه حداکثر 

آورده  ینکاین ل خصوص نحوه ثبت تقاضا و شرایط آن در شده است. اطلاعات تکمیلی درمانند سفر محققان در نظر گرفته

 .شده است
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https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
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