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نهاد حامي

آلمان

DFG

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

همكاري هاي بين المللي
آغازين
Initiation of
International
Collaboration

مبلغ حمايت بسته به پروپوزال
مشترك تعريف شده بين
همكار ايراني و آلماني متغير
خواهد بود
حمايت شامل هزينه سفر و
اقامت محققين براي ملاقات و
همچنين برگزاري كارگاه هاي
آموزشي مرتبط در كشور
همكار(ايران) مي شود.
مدت:حداكثر  1سال

اين برنامه براي تمامي اساتيدي كه مايل به شروع
همكاري با يك همكار در مراكز آموزشي آلمان هستند
قابل استقاده است.

همكاري بين المللي با محققين
كشورهاي در حال توسعه
Cooperation with
Developing Countries

مبلغ حمايت بسته به پروپوزال
مشترك تعريف شده بين
همكار ايراني و آلماني متغير
خواهد بود
حمايت شامل حقوق پرسنل،
تجهيزات آزمايشگاهي هزينه
هاي سفر مي شود.

حمايت از برگزاري گردهمايي
بين المللي
International Scientific
Events

حمايت شامل هزينه سفر
سخنرانان و مدعوين خارجي،
اقامت ،هزينه جاري برگزاري
همايش مي شود.
مدت دوره حداكثر  0ماه

دستورالعمل ثبت درخواست

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

اين برنامه تنها براي كنفرانس ها ،كارگاه ها ،سخنراني
هاي بين المللي و همچنين گردهمايي هاي علمي
سالانه كه در كشور آلمان برگزار مي شود تعلق مي
گيرد.
اين برنامه براي تمامي اساتيدي كه مايل به شروع
همكاري با يك همكار در مراكز آموزشي آلمان هستند
قابل استقاده است.

مذاكره و برقراري ارتباط با همكار آلماني و برنامه ريزي براي
برگزاري يك گردهمايي بين المللي در كشور آلمان
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني
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اين برنامه به نوعي امكان همكاري محققين غير آلماني
را با محققان آلماني كه در برنامه هاي:
حمايت از پژوهش Research Grants

تشكيل حلقه هاي آموزشي بين
المللي
International Research
Training Groups

اين حمايت از طرف  DFGتنها
به دانشجويان دكتري دانشگاه
همكار آلماني تعلق مي گيرد
و هزينه دانشجويان خارجي
(ايراني) را متقبل نمي شود.

واحدهاي پژوهشي Research Unit
برنامه هاي اولويت دار Priority Programme
مراكز تحقيقاتي مشترك Collaborative
Research Centre

DFG

آلمان

برنامه همكاري مركاتور
Mercator Fellows

حمايت شامل هزينه سفر و
حقوق محقق (بر اساس اين
جدول) مي باشد.
مدت حمايت تا سقف  12ماه

بورس امي نوترProgrammeEmmy Noether

مذاكره و برقراري ارتباط با يك همكار آلماني و جلب
موافقت او براي نوشتن پروپوزال مشترك
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني

نهاد  DFGحضور دارند ممكن ميسازد.

در اين برنامه 5استاد خارجي از يك دانشگاه خارجي
(ايراني) با  5استاد آلماني از يك دانشگاه آلماني پس از
تصويب پروپوزال مورد توافق يكديگراقدام به هدايت
مشترك  20دانشجوي ايراني و  20دانشجوي آلماني
مي كنند.
دانشجويان هر دو طرف به مدت  0تا 12ماه دوره تبادل
را در كشور همكارسپري كنند.

تشكيل يك حقله  5نفره از اساتيد دانشگاه خارجي (ايراني)
مذاكره و جلب نظر يك گروه  5نفره از اساتيد الماني براي
اجراي اين برنامه
نوشتن پروپوزال مشترك طبق فرمت تعريف شده
ثبت پروپوزال در سامانه  DFGتوسط همكار آلماني
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بورس تحقيقاتي همبولت
Humboldt Research
Fellowship

آلمان

AVH
Alexander von Humboldt Foundation

بورس تحقيقاتي جورج فارست
(مخصوص محققان كشورهاي
درحال توسعه)
Georg Forster Research
Fellowship

ماهيانه 2050يورو +هزينههاي
جانبي
 0تا 24ماه
ماهيانه 3150يورو +هزينه هاي
جانبي
 0تا  14ماه

متقاضيان دوره پسادكتري(كمتر از  4سال از دوره دكتري
گذشته باشد)
محققان باسابقه (كمتر از  12سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثيت درخواست از طريق اين تارنما (محققان پسادكتري)
ثبت درخواست از طريق اين تارنما (محققان با سابقه)
بدون ددلاين

ثبت درخواست ازطريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه سوفيا
Sofja Kovalevskaja Award

 1/05ميليون يورو
اين جايزه هرسال به  0محقق
نعلق ميگيرد

محققان جوان كه كه رهبري گروه علمي را برعهده دارند
(كمتر از  0سال از اتمام دوره دكتري گذشته باشد)
داشتن انتشارات بين المللي بالا و سابقه پژوهش گروهي و
بين المللي لازم است.

ثيت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه فردريچ ويايام
Friedrich Wilhelm Bessel
Research Award

45هزار يورو
اين جايزه هر سال به  20محقق
تعلق مي گيرد

محققان باسابقه (كمتر از  14سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثيت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه تحقيقاتي همبولت
Humboldt Research
Award

00هزار يورو
اين جايزه هر سال به  100محقق
تعلق مي گيرد

محققان باسابقه (كمتر از  14سال از اتمام دوره دكتري
گذشته باشد)

ثبت درخواست از طريق اين تارنما
بدون ددلاين

جايزه
Alexander von
Humboldt Professorship

سقف  140هزار يورو در هر سال
تا  5سال قابل تمديد است
 1/12اين رقم به عنوان حقوق
استاد در سال
حمايتهاي جنبي نظير دورههاي
آموزش زبان و (هزينه سفر نهايت ًا
هزار يورو يكبار در سال)

اساتيدي كه قصد تعريف و آغاز يك پروژه برزگ را دارند.

ثبت درخواست از طيق اين تارنما
ددلاين 15:آوريل و  15اكتبر هر سال ميلادي
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تمامي دانشجويان مقطع دكتري ،پسا دكتري و ساير محققين
و اساتيد مي توانند از اين حمايت بهره مند شوند.

اطلاع از فراخوان مطلوب دانشجو/محقق از طريق اين تارنما
انتخاب دسته بندي مورد نظر از ستون سمت چپ(دكتري،
پسادكتري ،محقق)
بعد از ورود به برنامه مورد نظر اطلاع از شرايط و زمان ددلاين
در صورت واجد شزايط بودن انتخاب گزينه  APPLYو ثبت
درخواست

حمايت از تعريف پژوهش گروهي
Research grant
Fraunhofer Attract

سقف  2.5ميليون يورو براي مدت
 5سال براي يك تيم تحقيقاتي
 5-3نفره

تمامي محققاني كه توانايي تشكيل يك تيم تحقيقاتي و
تعريف يك پروژه خلاق و كارامد در صنعت را دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.
ضمنا تنها به پروپوزال هايي كه به صورت مشترك توسط
محقق و مدير يك مركز  Fraunhoferنوشته شود رسيدگي
ميشود.

اطلاع از فراخوان اين برنامه (دوبار در سال اول مارچ و اول اكتبر
هر سال)
تشكيل تيم تحقيقاتي منسجم
نوشتن پروپوزال در قالب تعريف شده )(Attract proposal
بعد از ورود به صفحه برنامه مورد نظر انتخاب گزينه  APPLYو
ثبت درخواست

دوره كارآموزي دانشجويي
Internship

ميزان حقوق دريافتي ،مدت دوره
برنامه براي هر برنامه متغير
خواهد بود

تمامي دانشجويان با زمينه تحصيلي و تحقيقاتي متنوع كه
مايل به گذراندن دوره كارآموزي هستند مي توانند براي اين
حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه كارآموزي مطلوب از طريق اين تارنما
بعد از ورود به صفحه برنامه مورد نظر انتخاب گزينه  APPLYو
ثبت درخواست

فرصت مطالعاتي براي دانشجويان
دكتري ،پسا دكتري و ساير
محققان
Individual Doctoral
Projects at Fraunhofer
Institutes

حمايت بر اساس هر برنامه متغير
خواهد بود

آلمان

Fraunhofer Gesellschaft
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آلمان

DAAD

حمايت از هدايت مشترك
دانشجويان دكتري
Research Grants – Binationally Supervised
Doctoral Degrees

حمايت حدودا ماهانه  1000يورو
براي مدت حداكثر  2سال خواهد
بود.
براي برنامه دكتري مشترك مدت
 14ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري كه حداكثر 3سال از شروع
تحصيل آنها در اين مقطع گذشته است و علاوه بر استاد
راهنماي داخلي يك استاد راهنماي آلماني دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

فرصت مطالعاتي كوتاه مدت براي
دانشجويان دكتري و محققان
جوان
Research Grants – OneYear and Short-Term
Grants

بسته به نوع فراخوان ميزان
حمايت ماهيانه بين  750تا
 1000يورو متغير است
بازه زماني  1ماه تا  10ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري كه حداكثر 3سال از شروع
تحصيل آنها در اين مقطع گذشته است و همچنين محققاني
كه كمتر از  2سال از پايان دكتري آنها گذشته است ي
توانند براي اين حمايت اقدام كنند.

حمايت پژوهشي در زمينه هوافضا،
انرژي و حمل و نقل
Research Fellowships in
Space, Aeronautics,
Energy and
Transportation Research

دانشجويان دكتري ماهانه 1500
يورو براي مدت  30ماه
محققان جوان ماهانه  2000يورو
براي مدت  2تا  24ماه
كحققان با تجربه ماهانه 2300
يورو براي مدت  1تا 3ماه

تمامي دانشجويان مقطع دكتري ،پسا دكتري و محققان
جوان  Junior researchersو محققان باتجربه senior
 researchersكه در اين حوزه ها مشغول به پژوهش
هستند مي توانند براي اين حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

تبادل دوطرفه اعضاي هيات علمي
Bilateral Exchange of
Academics

حمايت ماهانه  2000تا 2300
يورو براي مدت  2هفته تا  3ماه

تمامي اعضاي هيات علمي (داراي مدرك دكتري) مي توانند
در اين برنامه شركت كنند.
لازم به ذكر است تنها به درخواست هايي رسيدگي مي شود
كه استاد آلماني هم براي شركت در برنامه در ايران به طور
متقابل اقدام كند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

فرصت پژوهش
Research Stays for
University Academics and
Scientists

حمايت ماهانه  2000تا 2300
يورو براي مدت  1تا  3ماه

تمامي فارغ التحصيلان مقطع دكتري ،پسا دكتري و همچنين
اعضاي هيات علمي (داراي مدرك دكتري) كه مايل به انجام
يك پروژه پژوهشي در آلمان هستند مي توانند در اين برنامه
شركت كنند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

بورس پژوهشي مشترك دااد-
ليبنيز
Leibniz-DAAD Research
Fellowships

حمايت ماهانه  2000يورو 400 +
يورو گرنت پژوهشي سالانه براي
مدت  12ماه

تمامي فارغ التحصيلان مقطع دكتري كه كمتر از  2سال از
پايان تحصيل آنها گذشته است و مايل به گذراندن يك دوره
تحقيقاتي در يكي از مراكز موسسه  Leibnizهستند.

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست

اطلاع از فراخوان برنامه مطلوب از طريق اين تارنما
مطالعه شرايط و ضوابط برنامه
ارسال مدارك مورد نظر تا موعد نهايي ثبت درخواست
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دوره تحقيقاتي پسادكتري
Max Planck Grants for
Advanced Postdoctoral
Training

ميزان حمايت بسته به هر دوره
متغير خواهد بود
بازه دوره 2:تا  3سال

تمامي محققان كه كمتر از 10سال از اتمام دوره دكتري آنها
گذشته است و حداقل  2سال سابقه پژوهش دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

فرصت مطالعاتي پژوهشي
International Visiting
Researchers at Max
Planck Institutes

كمك هزينه سفر و گرنت ماهانه
محقق
دانشجويان دكتري 0 :ماه
محققان پسادكتري 2 :سال

تمامي دانشجويان و محققان مقطع دكتري و پسا دكتري مي
توانند براي اين حمايت اقدام كنند

حمايت از تشكيل و هدايت تيم
تحقيقاتي
Head of a Max Planck
Research Group at a Max
Planck Institute

حقوق ماهيانه  5700يورو براي
محققان گروه ،هزينه مواد و
تجهيزات و هزينه هاي جاري
براي مدت  5سال قابل تمديد تا
 2سال

تمامي محققان با مدرك دكتري كه توانايي تشكيل يك گروه
متشكل از دانشجويان دكتري و پسادكتري و همچنين تعريف
يك پروژه تحقيقاتي گروهي و هدايت آن را دارند مي توانند
براي اين حمايت اقدام كنند.

برگزاري كارگاه پژوهشي
MPG Kick-off Workshops

سقف  20000يورو
شامل هزينه سفر مدعوين ،اسكان
و هزينه هاي جاري برنامه

اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما
ثبت درخواست به صورت آنلاين

آلمان

Max Planck Society

اين حمايت تنها به پروپوزال هايي تعلق مي گيرد كه از سوي
مدير يكي از موسسات ماكس پلانك ثبت شود.

اطلاع از فراخوان سالانه (حدودا پاييز هر سال) اعلام شده از سوي
اين موسسه از طريق اين تارنما
ارسال پروپوزال مدنظر و معرفي گروه

برقراري ارتباط با مدير موسسه مورد نظر و توافق بر برگزاري
كارگاه پژوهشي مشترك
ارسال درخواست از سوي آن مدير به آدرس
dvorani@gv.mpg.de
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Helmholtz Association

آلمان
Leibniz-Association

فرصت مطالعاتي فردي دوره
پسا دكتري

بسته به مدت زمان و نوع
برنامه اين حمايت متغير
خواهد بود.

تمامي محققين با مدرك دكتري مي توانند براي اين
برنامه اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان ذكر شده از طريق اين تارنما
تهيه مدارك درخواست شده
ارسال آنها به آدرس ايميل ذكر شده در فراخوان

تعريف گروه تحقيقاتي
Helmholtz Young
Investigators Groups

سالانه  300هزار يورو براي
مدت  0سال

تمامي محققاني كه بين  2تا  0سال از اتمام دوره
دكتري آنها گذشته است و توانايي تعريف يك تيم
تحقيقاتي و پروژه گروهي را دارند مي توانند براي
دريافت اين حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان اين برنامه (عموما ژانويه هر سال) از طريق
اين لينك
ارسال پروپوزال مورد نظر

فرصت مطالعاتي پسا دكتري
International Visiting
Scholars at Leibniz
Institutes

بسته به درخواست متقاضي و
موافقت مدير موسسه هم بازه
برنامه و هم ميزان حمايت
متغير خواهد بود.

تمامي محققين با مدرك دكتري مي توانند براي اين
حكايت اقدام كنند.

تعريف گروه تحقيقاتي
Leibniz Junior Research
Groups for
postdoctoral
researchers

حقوق ماهانه رهبر گروه و
محققان آن ( 2تا  3محقق
دكتري و يا پسادكتري) ،هزينه
هاي جاري پژوهش ،تجهيزات
و مواد

تمامي محققين كه كتر از  5سال از اتمام دوره دكتري
آنها گذشته است و توانايي تعريف يك تيم تحقيقاتي و
پروژه گروهي را دارند مي توانند براي دريافت اين
حمايت اقدام كنند.

اطلاع از فراخوان اعلام شده از طريق اين تارنما
ارسال مستقيم درخواست به موسسه مورد نظر (ليست تمام
مراكز ) Leibnizو جلب موافقت وي
اطلاع از فراخوان اعلام شده از سوي هر يك از مراكز
( Leibnizعموما اول بهار هر سال)
برقراري ارتباط با مدير يكي از مراكز Leibniz
تعريف پروپوزال پروژه مورد نظر و جلب موافقت وي
ارسال درخواست از سوي آن مدير به دفتر كل موسسه
Leibniz
موعد ارسال درخواست عموما تابستان هر سال

