


معرفی ظرفيتهای پژوهشی و 
جذب گرنت کشور آلمان

رضا سهيلی فرد

دانشگاه حکيم سبزواری

1401 آبان



کشور آلمان
برلين : پايتخت

برلين، هامبورگ، مونيخ و : شهرهای بزرگ آلمان
فرانکفورت
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موقعيت جغرافيايی  :

 ازشمال با دريای شمال، دانمارک و دريای بالتيک

از شرق با لهستان و جمهوری چک

از جنوب با اتريش و سوئيس

رز از غرب با فرانسه، لوکزامبورگ، بلژيک و هلند م
دارد



کشور آلمان

ی آلمان دارای نظام سياسی جمهوری فدرال دموکراتيک پارلمان
مل ايالت دارد که می توانند در برخی مسائل مستقل ع ١۶است و 

.کنند

 آلمان در دو جنگ جهانی اول و دوم نقش برجسته ای داشت و در
ايان پس از پ. پی اين دو جنگ آسيب های فراوانی را متحّمل شد

دش جنگ با وام هايی که از کشورهای متفق گرفت، توانست خو
.  را بازسازی کند

،جمهوری فدرال آلمان اکنون يکی از اعضای سازمان ملل متحد 
از  ناتو، کشورهای گروه هشت و گروه پنج به عالوه يک بوده و

.بنيانگذاران اتحاديه اروپا است



ويژگيهای کشور آلمان

بزرگترين اقتصاد ملی در اروپا

جزو چهار توليدکننده بزرگ جهان

ثروتمندترين کشور عضو اتحاديه اروپا

موتور اقتصادِی حوزٔه پولی يورو

قطب حمل و نقل قاره اروپا

دارای حمل و نقل متراکم و شبکه ای مدرن

رتبه سوم جهان از نظر طول شبکه بزرگراهی و اتوبانی

 کيلومتردر ساعت 300دارای خط راه آهن پرسرعت  تا حدود



 باشدشرکت در آلمان می 37شرکت بزرگ دنيا از لحاظ سرمايه،  500از بين .

ه پست، آن، دويچ.دايملر، فولکس واگن، آليانتس، زيمنس، دويچه بانک، ا: ده شرکت برتر آلمان به ترتيب
. دويچه تلکوم، مترو و ب آ اس اف است

مرسدس بنز، ب ام و، آديداس، پورشه، فولکس واگن و نيوآ اشاره کرد: برندهای معروف آلمان  .

انرژی  از آنجا که اين کشور از ذخاير طبيعی کمی نسبت به وسعت آن برخوردار است بخش قابل توجهی از
شتازان مصرفی خود را منابع تجديدپذير به خصوص انرژی خورشيدی و بادی تامين می کند و يکی از پي

.  کشور پاک در جهان است

درصد از جمعيت  26حدود . امروزه، کشور آلمان يکی از محبوب ترين مقاصد برای مهاجران در جهان است
.ميليونی اين کشور مهاجر هستند 83

 هزار نفر از اين جمعيت ايرانی  319تقريبا  2021بر اساس اطالعات وزرات امور خارجه ايران، درسال
.هستند

ويژگيهای کشور آلمان



دستاوردهای علمی آلمان

 کی، فيزيک و دانشمندان آلمانی موفق به دريافت جوايز متعددی شده اند که اين جوايز بيشتر در زمينٔه پزش
.شيمی هستند

 ار آلمانی رسيده  است که پس از آمريکا و بريتانيا در رده سوم برندگان قر 113جايزه نوبل تا کنون به
.دارد

 با کشف قوانين سه گانه کپلر علم نجوم را متحول کرديوهانس کپلر در نجوم .

 ن دو زمينه بعدها پايه گذاران فيزيک نسبيت و فيزيک کوانتوم هستند که ايماکس پالنک و آلبرت انيشتين
. پيشرفت کردماکس بورن و ورنر هايزنبرگ توسط دو آلمانی ديگر به نام های 

 را در سال  موفق به کشف اشعه ايکس شد و نخستين کسی بود که جايزه نوبل فيزيکويلهلم رونتگن
.به دست آورد ١٩٠١

  موفق به کشف شکاف هسته ای شد ١٩٣٨به عنوان پيشگام در پرتوزايی در سال اتو هان  .

 ،ميکروبيولوژی را توسعه دادندفرديناند کوهن و رابرت کخ در زيست شناسی  .



دستاوردهای علمی آلمان

 برنهارت  فردريش گاوس، داويد هيلبرت،تعداد بيشماری از درخشان ترين رياضی دانان تاريخ مانند کارل
.در آلمان متولد شده اند ريمان ،گوتفريد اليبنيتس و فليکس کالين

 خدمات مهمی به صنعت هانس گايگر، رودولف ديزل و کارل بنز مخترعان و مهندسانی مانند
.خودروسازی داشته اند

 مخترع نخستين رايانه ديجيتال الکترومکانيکی استکنراد تسوزه .

 ا موشک بالستيک فضاپيما شد که بعدها نظريات او در ناس ٢-موفق به ساخت اولين ویورنر فون براون
.برای پروژه سفر به ماه استفاده شد

 ان آلمانی کاشف تابش الکترومغناطيسی نيز از خدمات بی مانند دانشمندهاينريش هرتز کارهای ارزشمند
.در زمينه مهندسی برق بوده است که به اختراع راديو انجاميد

ه در حال حاضر انجمن فيزيک آلمان بزرگ ترين انجمن فيزيک در دنياست و مرکز پژوهش دسی ک
.دبزرگ ترين و پيچيده ترين شتاب دهنده دنيا در زمان تأسيس خود بود در هامبورگ آلمان قرار دارن



زبان آلمانی
  ًين و پرگويشورتر  زبان های بزرگ جهان در سراسر جهان، يکی از  گويشور بومی  ميليون ١٠٠زبان آلمانی با داشتن تقريبا

. است  اتحاديه اروپا زبان مادری در

ستپس از انگليسی و فرانسوی سومين زبان خارجی و از نظر گويشوران کل، دومين زبان بزرگ در اتحادئه اروپا ا .

بردترين زبان از نظر آموزش پس از انگليسی پرکاربردترين زبان خارجی در دبستان ها و پس از انگليسی و فرانسوی پرکار
يرانگليسی در چهارمين زبان غ  زبان اشارٔه آمريکايی  اسپانيايی، فرانسوی و خارجی در دبيرستان های اتحادئه اروپا و پس از

.اياالت متحده است

اين . و رسمی است پرگويشورترين زبان  ليختن اشتاين و  بلژيک  تيرول جنوبی، جامعٔه آلمانی زبان  سوئيس،  اتريش،  آلمان، در
.نيز به شمار می رود  لهستان  استان اوپوله و  لوکزامبورگ  زبان همچنين يکی از زبان های رسمی

يک . ستسومين زبان پرکاربرد در وب سايت ها ا روسی اين زبان همچنين دومين زبان علمی پرکاربرد و پس از انگليسی و
نتشار از نظر ا  کشورهای آلمانی زبان به زبان آلمانی منتشر می شوند و) شامل کتاب های الکترونيکی(دهم کتاب ها در جهان 

. ساالنٔه کتاب های جديد، در رتبه پنجم قرار دارند

در انگلستان، در کسب وکارها آلمانی و فرانسوی پرمتقاضی ترين زبان های خارجی هستند 



زبان آلمانی

؛ سه )ینهادی، مفعولی، وابستگی، براي(برای اسم، ضمير و صفت   حالت  آلمانی زبانی اشتقاقی است که دارای چهار
.  است) مفرد، جمع(و دو شمار ) مردانه، زنانه، خنثی(جنس 

چالشهای يادگيری
  و !) گاهی در حد يک پاراگراف(گرامر سخت، سه جنسيتی، جمالت طوالنی
 و کلمات طوالنی مثل :Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän  کاپيتان شرکت دريايی "به معنی

"  دانوب



تقسيم بندی های نظام آموزش عالی در آلمان

(universitat)دانشگاه ها

.اين موسسات شکل سنتی موسسات آموزش عالی در آلمان محسوب می شوند. در واقع مراکز تحقيقاتی هستند) 102(دانشگاه های اين کشور 
. ی دهنداغلب دانشگاه های اين کشور طيف وسيعی از رشته ها را ارائه م. دانشگاه آلمان به دقت تحقيقات و آموزش را به هم مرتبط می کنند 102

Technischeدانشگاه های دارای رويکرد قوی در فن آوری در اين کشور بعنوان Universitatاين دانشگاه ها در مقايسه با . شناخته می شوند
.دانشگاه های علوم کاربردی تاکيد بيشتری بر روی تحقيقات پايه دارند

(Fachhochschule)دانشگاه علوم کاربردی

دانشگاه علوم کاربردی در آلمان رويکردی به شدت عملی و تجربی داشته و . در واقع مراکز آموزشی عملی و تجربی هستند )170( اين موسسات
در عين . اعی استدر اين دانشگاه ها تاکيد اصلی بر روی فن آوری، بازرگانی، طراحی و بخش اجتم. ارتباط تنگاتنگی با دنيای کار و اشتغال دارند

.حال امکان تحصيل در رشته پزشکی يا حقوق و دکتری کامل در دانشگاه های علوم کاربردی وجود ندارد

Kunst, Musik)مدارس عالی موسيقی و هنر –Und Filmhochschule)

ا مدرسه دولتی هنر، موسيقی و فيلم سازی معموال دانشجويانی را جذب می کنند که آزمون ورودی ر .مراکز يادگيری هنر هستند )53( اين موسسات
انشجويان در اين دانشکده ها سهم د. انشکده موسيقی آلمان محبوبيت ويژه ای را در بين دانشجويان خارجی دارندد. با موفقيت پشت سر بگذارند

. اگرچه ورودی دانشکده های هنر بسيار باال است اما آموزش های ارائه شده در آن ها بسيار عالی و باکيفيت است. درصد است 33.7  خارجی
.تقريبا تمام دانشکده های هنر و موسيقی در آلمان حق اعطای مدرک دکتری، فوق دکتری و عنوان پروفسوری را دارند



تقسيم بندی های نظام آموزش عالی در آلمان

(Berufsakademie)دانشگاه های همکاری های آموزشی

 انشگاه همکاری آموزشی در واقعد. برای افرادی که به دنبال آغاز يک حرفه  هستند گزينه بسيار مناسبی است) 38(انتخاب اين موسسات 
ن اي. موسسات آموزش عالی نيستند اما مدارک اعطايی از سوی برخی از آنها معادل مدارکی است که دانشگاه های علوم کاربردی اعطا می شوند

دانشجويان در . موسسات آموزشی آموزش های خاص در زمينه تجارت، فن آوری و بخش اجتماعی همراه با برنامه های مهارت شغلی ارائه می دهند
يالن اين فارغ التحص. صورتی قادر به تحصيل در اين موسسات همکاری های آموزشی هستند که قرارداد آموزشی با يک کارفرما داشته باشند

.موسسات، چشم انداز شغلی خوبی خواهند داشت

(private Hochschulen)انشکده های خصوصید

دانشکده خصوصی بيشتر .در واقع موسسات مناسب برای دانشجويانی است که خودشان هزينه تحصيل خود را می پردازند) 69(اين موسسات 
ملی باال و از مشخصه های بارز آنها گرايش ع. برنامه های تحصيلی در قالب گروه های کوچک ارائه می دهند که ارتباط تنگاتنگی با صنايع دارند

. يورو در هر ترم متغير است 4700  الی1800  شهريه پرداختی در اين دانشکده ها از. دوره های تحصيلی کوتاه مدت است



موسسات حمايت مالی پژوهشی آلمان

 بنياد پژوهش آلمانGerman Research Foundation(DFG)
             )Deutsche Forschungsgemeinschaft (

 موسسه تبادل آکادميک آلمانDAAD 
موسسهAlexander von Humboldt (AVH) 
 موسسهFraunhofer
موسسهMax Planck  

 موسسهLeibniz
 موسسهHelmholtz 



دسته بندی بر اساس نوع حمايت مالی

:  حمايت از پروژه ها

DFG

: حمايت از محققين

Hubmoldt

:  حمايت از تبادالت آکادميک

DAAD

:جذب و حمايت محقق از طريق فراخوان

 Max Plank, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

ات مرکزی ترين نهاد حمايت مالی از پژوهش در مؤسس. گ. اف. بنياد پژوهش آلمان يا به اختصار د
.استآموزش عالی و مراکز تحقيقاتی

بزرگترين سازمان تأمين مالی تحقيقات مستقل و خودگردان در آلمان است.

ژه و تائيد به طور مستقل به اجرای پروژه تعريف شده مشخصی نميپردازد و تنها پس از تعريف پرو
. تيم داوری حمايت مالی از سوی اين مرکز به محقق اعطا می شود

هيچ محدوديت زمانی و موضوعی برای تعريف و ثبت پروپوزال محقق وجود ندارد.
 شخصی پروژه ها به صورت پايين به باال تعريف می شود و فراخوانی برای موضوع تعريف شده م

. اعالن نمی شود

ود و يک پروپوزال تحقيقاتی می تواند در هر زمانی و با هر موضوعيتی به اين موسسه ارسال ش
. مورد ارزيابی قرار گيرد

د با اين يک فرصت بسيار خوب برای محققينی است که تمايل به اجرای پروژه های شخصی خو
. همکاری بين المللی دارند



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

لزوم ثبت پروپوزال تعريف شده مشترک توسط محقق آلمانی
وافق در گام اول محقق ايرانی بايد با يک همکار آلمانی ارتباط برقرار کرده و با ت

. يکديگر اقدام به نوشتن يک پروپوزال مشترک نمايند
ر در گام دوم پس از تعريف پروپوزال استاندارد همکار آلمانی اقدام به ثبت آن د

. گ می نمايد.اف.سامانه د
اری پس از بررسی طرح پيشنهادی از سوی اين بنياد نتيجه حاصله به اطالع همک

مکار آلمانی ميرسد و درنهايت در صورت تائيد شدن آن مبلغ حمايت مالی به شخص ه
.آلمانی و موسسه ايشان تحويل می گردد

ه داين مبلغ برای موارد ثبت شده در پروپوزال هزينه شده و توسط همکار آلمانی ب  .
.گزارش می شود. گ. اف



DFG Funding in 2020,
by scientific dicipline



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

حمايت از آغاز همکاری بين المللی

برای تسهيل در شکل گيری ارتباط اوليه محققين آلمانی و محققين خارجی

 برای  از هزينه های سفر و مالقات محققين با يکديگر در قالب يک کارگاه مشترک و يا نشست علمیحمايت
تعريف يک همکاری بزرگ تر

 ماه به طول بيانجامد 3ماهه خواهد بود و مدت سفرهای دوطرفه نبايد بيشتر از  12مدت دوره اين حمايت.



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

حمايت از برگزاری رويدادهای علمی بين المللی

  
با هدف حمايت از برگزاری رويدادها و گردهمايی های بين المللی که در کشور آلمان برگزار می شود .

زاری اگر چه به طور مستقيم از اين برنامه حمايت از تعريف اوليه پروژه استنباط نمی شود اما در زمان برگ
. چنين رويدادی فضای برقراری ارتباط اوليه بين محققين آلمانی و محققين خارجی فراهم می شود

س از تصويب پيشنهاد می شود با همتای آلمانی طرح برگزاری يک کنفرانس يا کارگاه بين المللی نهايی شود و پ
. طرح توسط بنياد فرصت مالقات و شکل گيری همکاری مهيا شود

کند اين حمايت هزينه های مربوط به برگزاری رويداد، هزينه سفر سخنرانان خارجی و اقامت آنها را تقبل می.



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

 حمايت از همکاری با کشورهای درحال توسعه
 با هدف افزايش همکاری های بين المللی محققين آلمانی با همتايان خود در کشورهای درحال توسعه

فرقه اين حمايت بودجه برای پرسنل، تجهيزات علمی و دستگاه، مواد مصرفی، سفر طرفين و هزينه های مت
.موسسه همکاری در کشور در حال توسعه را تامين می کند/ برای هر دو موسسه شريک در آلمان و شريک 

 در اين حمايت، سازمان های شريکDFG   معموالً بودجه ای را برای تأمين مالی مشترک طرف شريک
. فراهم می کنند

 در ايران، سازمان شريک باDFGصندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور است ،.

، که با  آن دسته از پژوهشگران ايرانی  در اساس تفاهم نامه همکاری منعقد شده بين صندوق و بنياد علم آلمان
ی تعريف همتايان آلمانی خود ارتباط علمی دارند می توانند با همکاری پژوهشگران آلمانی طرح مشترک تحقيقات

.آنرا انجام دهند  در کارگروه های صندوق نمايند و در صورت تاييد و تصويب طرح



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور 
و با هدف استفاده حداکثری از  1393همکاری های بين المللی صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال 

.  ظرفيت های خارجی آغاز شد

ی های صندوق تالش دارد در اين همکاری ها دو رويکرد گسترش ديپلماسی علمی و فراهم کردن بسترهای مناسب همکار
.پژوهشی بين المللی برای جامعه علمی کشور را در دستور کار قرار دهد

  :از جمله اين حمايتها

صندوق علمی راه (از طرح پژوهشی، کارگاه پژوهشی و تبادل پژوهشگر )    (CASحمايت مشترک با آکادمی علوم چين 
)ابريشم 

از طرح و کارگاه پژوهشی)   (DFGبنياد پژوهش آلمان   حمايت مشترک با

از طرح و کارگاه پژوهشی)   (RFBRحمايت مشترک با بنياد پژوهش بنيادی روسيه 

از طرح پژوهشی)   (MOSTحمايت مشترک با وزارت علوم و فناوری چين 

از طرح و کارگاه پژوهشی)   (JSPSحمايت مشترک با انجمن ترويج علم ژاپن 



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

آلمان علم بنياد و صندوق بين شده منعقد همکاری نامه تفاهم

 همکاری با توانند می دارند علمی ارتباط خود آلمانی همتايان با که ايرانی پژوهشگران از دسته آن  نامه تفاهم اساس بر 
 آنرا    دوقصن های کارگروه در  طرح تصويب و تاييد صورت در و نمايند تعريف تحقيقاتی مشترک طرح آلمانی پژوهشگران

.دهند انجام

شرايط:

1.  باشند ايران تحقيقاتی مراکز يا ها دانشگاه از يکی علمی هيات  عضو بايد ايران پژوهشگر.

2. باشد می پژوهشگران خود عهده بر آلمان کشور در مناسب پژوهشی همکار با ارتباط برقراری و شناسايی.

3. با همکاری قالب در مشترک طرح پروپوزال ارسال از پيش  DFG،آلمان در مستقر پژوهشگر توسط بايد پروپوزال آلمان 
.شود ارسالDFG  به

4. توسط   مشترک پروپوزال دريافت تاييد که آن از پس تنها  DFGارسال کشور فناوران و پژوهشگران از حمايت صندوق به 
 سیدستر عادی شرايط در( .کند می ايجاد پژوهشی های طرح سامانه در را پروپوزال ارسال برای الزم دسترسی صندوق شود،

 صرفا و موردی صورت به دسترسی اين و بوده بسته صندوق پژوهشی های طرح سامانه در پژوهشگران برای پروپوزال ارسال
).شد خواهد باز است، شده دريافتDFG  توسط ايشان پروپوزال که افرادی برای

گرفت نخواهند قرار داوری مورد باشند، نکرده سپری را فرايند اين که هايی پروپوزال است بديهی.

فراخوان زمان:

در سازمان دو هر و ندارد مشخصی زمانی محدوده فراخوان اين کارگاه برگزاری و مشترک های طرح انجام در تسهيل جهت 
.کنند دريافت را آلمانی و ايرانی پژوهشگران مشترک کارگاه و طرح پيشنهادهای تا دارند آمادگی سال ايام تمام



(DFG) بنياد پژوهش آلمان

Mercator Fellow

 بنا بر اين طرح محقق غير آلمانی می تواند به عنوان يک همکار افتخاری)visiting researcher(در بازه
. دای از يک پروژه همکاری کند و بسته به نوع و ميزان همکاری حمايت مالی به اين شخص تعلق می کير

حقيقاتی، اين طرح می تواند در قالب برنامه های گرنت پروژه تحقيقاتی انفرادی ، برنامه امی نوتر ، واحدهای ت
پژوهشی، برنامه های اولويت دار و مراکز تحقيقاتی همکار گنجانده شود و يک همکار گروههای آموزشی

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



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

 موسسهAVH  به ياد محقق مشهور آلمانی  1953در سالHumboldt von 
Alexander تاسيس شد.

 اين موسسه حمايت های خود را در قالب بورسهای تحقيقاتی کوتاه مدت و يا بلند مدت
Research Fellowship و يا جوايزAwards به پژوهشگر ارائه می دهد  .

 جايزه تحقيقاتی به محققان سراسر  100بورس تحقيقاتی و  600موسسه هر ساله به طور متوسط
.  دنيا اعطا می کند

https://www.humboldt-foundation.de/en/



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

:مواردی از گرنتهای اخذ شده توسط ايرانيان



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

:سال گذشته داشته اند 5کشورهايی که موفق ترين متقاضيان و نامزدها را در 



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

برخی بورسها و جوايز تحقيقاتی

بورس تحقيقاتی هامبولت

بورس تحقيقاتی گئورگ فاستر

 جايزهSofja Kovalevskaja

 جايزهFriedrich Wilhelm Bessel 

 جايزهHumboldt

 جايزهAlexander von Humboldt Professorship 



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

بورس تحقيقاتی همبولت

سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است می توانند  4در قالب اين بورس محققان از سراسر دنيا که کمتر از 
يورو به  2670در هر زمان از سال از حمايت ماهيانه  )پروپوزال پروژه تعريف شده(با ثبت درخواست خود 

.  ماه باشد 12تا  4دوره اين بورس می تواند بين . عالوه هزينه های جاری بهره مند شوند

 3170سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته باشد حمايت ماهيانه  12همچنين به محققان با سابقه که کمتر از 
.  ماه می باشد 18تا  6دوره اين بورس . يورو به عالوه هزينه های جاری تعلق می گيرد

 محققان خودشان به تعريف موضوع پروژه و انتخاب مرکز ميزبان می پردازند و در اين خصوص هيچ
.وجود ندارد AVHمحدوديتی از سوی موسسه 



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

بورس تحقيقاتی گئورگ فاستر
قيقا عالوه بر بورس تحقيقاتی همبولت بورسی د AVHموسسه 

 Fellowship Researchبا همين مشخصات تحت عنوان 
Forster Georg   مختص محققان از کشورهای درحال

.توسعه تعريف کرده است

ققان فوق بورسيه تحقيقاتی گئورگ فورستر منحصراً برای مح
سعه دکترا با مدارک باالتر از ميانگين از کشورهای در حال تو

ا تحقيق شما بايد به سواالت مرتبط ب. يا در حال گذار است
.توسعه بيشتر منطقه مبدا شما، پاسخ دهد



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

Sofjaجايزه ی  Kovalevskaja

ساالنه با اعالم فراخوان اقدام به اعطای حمايت  AVHعالوه بر بورس تحقيقاتی موسسه 
می  در قالب جوايز متنوع برای گروه های مختلف پژوهشگران) عموما بلندمدت(های مالی 

.کند

 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و سابقه پژوهشی 6تمامی محققانی که کمتر از 
اين  در قالب. درخشان و انتشارات علمی باال دارند می توانند برای اين جايزه نامزد شوند

سال  5ميليون يورو دريافت کرده و می تواند در مدت  1.65جايزه محقق حمايتی بيش از 
 AVHبه اجرای يک پروژه تعريف شده از سوی خودش در يکی از مراکز موسسه 

.محقق تعلق می گيرد 6اين جايزه ساالنه به . بپردازد



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

Friedrich Wilhelm Bessel جايزه

سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و  18تمامی محققان باسابقه ای که کمتر از 
د سابقه پژوهشی درخشان و انتشارات علمی باال دارند می تواندد برای اين جايزه نامز

هزار يورو دريافت کرده و می تواند  45در قالب اين جايزه محقق حمايتی بيش از . شوند
در مدت يک سال به اجرای يک پروژه تعريف شده از سوی خودش در يکی از مراکز 

.محقق تعلق می گيرد 20اين جايزه ساالنه به . بپردازد AVHموسسه



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

Humboldt جايزه

خشان تمامی محققان باسابقه بدون محدويت زمان اتمام دوره دکتری که سابقه پژوهشی در
امزد در حوزه علوم نوين و همچنين انتشارات علمی باال دارند می توانند برای اين جايزه ن

هزار يورو دريافت کرده و می تواند  60در قالب اين جايزه محقق حمايتی بيش از . شوند
در مدت يک سال به اجرای يک پروژه تعريف شده از سوی خودش در يکی از مراکز 

محقق تعلق می گيرد 100اين جايزه ساالنه به . بپردازد AVHموسسه



  Alexander von Humboldt (AVH)موسسه 

Alexander von Humboldt Professorship جايزه

از محققان برجسته بين المللی که مايل به اجرای  AVHشايد بتوان گفن گسترده ترين حمايت موسسه 
 Humboldtيک پروژه کالن بلند مدت در يکی از مراکز اين موسسه در کشور آلمان هستند، جايزه 

von Alexander Professorship   است که در قالب اين برنامه محقق عالوه بر حمايت مالی
های  ميليون يورويی از امکاناتی همچون دوره آموزش زبان آلمانی، هزينه سفر محقق و ساير هزينه 5

فراخوان نامزدی اين جايزه ساالنه از سوی . سال تحقيق برخوردار شود 5جاری برنامه در مدت 
.اعالن می گردد AVHموسسه 



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

ادل يکی از موسسات حمايتی آلمان که عمده فعاليت های آن در حوزه آموزش و در قالب تب
.شخصيت های علمی اعم از دانشجويان، اساتيد و محققان جوان و باسابقه است

شورهای مايل است تا به واسطه اين تبادل عالوه بر برقراری ارتباط بين کشور آلمان و ک
. سراسر دنيا توانايی و قابليت دو طرف به اشتراک گذاشته شود

يز عالوه بر حوزه آموزش، اين موسسه برنامه هايی برای تعريف پروژه و انجام پژوهش ن
. ارائه می دهد

برنامه ها تماما به صورت فراخوان از طريق وب سايت اين موسسه اعالن عمومی می 
در  شود و متقاضی پس از ثبت درخواست خود به صورت آنالين وارد فرايند ارزيابی و

. نهايت اعالم نتيجه می شود

https://www.daad-iran.org/en/scholarship-database/



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

دانشجوی دکتری) دوجانبه(هدايت مشترک 
سال از آغاز دوره دکتری او گذشته است می  3در قالب اين برنامه دانشجوی دکتری که کمتر از 

.  تواند با مشورت استاد راهنمای داخلی خود اقدام به انتخاب يک استاد راهنمای آلمانی نمايد

زمان  پس از آن اقدام به ثبت درخواست خود برای دريافت اين حمايت به صورت آنالين تا قبل از
. موعد در سامانه اين موسسه نمايد

ی خود به بنابر اين حمايت، دانشجو می تواند تا سقف دو سال در کشور آلمان تحت هدايت استاد آلمان
يورويی به  1000پژوهش روی موضوع پروژه توافق شده دو طرف بپردازد و از حمايت ماهانه 

. عالوه حمايت های جانبی ديگر برخوردار شود

اط بين برقراری اين ارتب. مهلت نهايی ثبت اين درخواست عموما اول سپتامبر هر سال ميالدی است
ی تر استاد ايرانی و آلمانی می تواند زمينه ساز تعريف پروژه در مقياس بزرگ تر و همکاری قو

.در آينده باشد



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

سال از آغاز دوره تحصيلی آنها گذشته است و همچنين  3دانشجويان دکتری که کمتر از 
سال از پايان دوره دکتری آنها گذشته است می توانند دوره  2محققان جوانی که کمتر از 

ماهه را در يکی از مراکز علمی آلمان بگذرانند و از حمايت  10تا  1تحقيقاتی کوتاه مدت 
. يورويی و ساير حمايت ها بهره مند شوند 1000تا  750ماهيانه 

.مهلت نهايی ثبت اين درخواست عموما اول سپتامبر هر سال ميالدی است



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

پژوهش در زمينه هوافضا، انرژی و حمل و نقل

DRL  رژی، مرکز تحقيقاتی فضايی و هواپيمايی آلمان فعال در حوزه های هوافضا، ان
اقدام به جذب دانشجويان دکتری و   DAADحمل و نقل و هواپيما با همکاری موسسه 

.  محققان جوان و يا باتجربه برای تحقيقاتی مرتبط با اين حوزه ها می نمايد

 يورو، دانشجويان پسادکتری  1500ماه و حمايت ماهانه  36دانشجويان دکتری به مدت
يورو و محققان باتجربه  2000ماه و حمايت ماهانه  24تا  2و محققان جوان برای مدت 

يورو با حضور در موسسات پيشنهاد شده از  2300ماه و حمايت ماهانه  3تا 1برای  
.سوی فراخوان برنامه به عنوان عضوی از يک پروژه همکاری کنند

اين برنامه زمان فراخوان مشخصی ندارد و ممکن است هر زمان از سال اعالم شود.



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

تبادل دوطرفه اعضای هيات علمی

 ماه در يک  3هفته تا  2در قالب اين برنامه اساتيد دانشگاه خارجی می توانند برای مدت
يورويی بهره مند  2300تا  2000مرکز علمی آلمانی به تدريس بپردازند و از حمايت 

. شوند

 الزم ) ايرانی(الزم به ذکر است همزمان با ارسال درخواست از سوی استاد خارجی
درخواست حضور در يک مرکز  DAADاست تا همتای آلمانی نيز برای موسسه 

. اين برنامه حتما بايد دوطرفه اجرا شود. را ارسال کند) ايرانی(علمی خارجی 

مهلت نهايی اين برنامه اول سپتامبر هر سال ميالدی است.



 DAADموسسه تبادل آکادميک آلمان 

فرصت هدايت پژوهش
ز علمی در قالب اين برنامه اساتيد دانشگاه از سراسر دنيا می توانند با حضور در يکی از مراک•

. آلمان به انجام پژوهش تعريف شده از سوی خودشان بپردازند

. الزمه اين امر داشتن نامه پذيرش از سوی مرکز ميزبان است•

.  يورو تعلق می گيرد 2300تا  2000به محقق در اين برنامه ماهانه •

. مهلت نهايی اين برنامه اول سپتامبر هر سال ميالدی است•

ليبنيز -بورس پژوهشی مشترک دااد
ماهه  12به طور مشترک ساالنه تعدادی بورس پژوهشی  Leinbizو   DAADموسسه 

سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است اختصاص می دهد که در  2برای محققانی که کمتر از
به   Leibnizقالب آن محقق ميتواند بعد از اعالم فراخوان و کسب سهميه در يکی مراکز تحقيقاتی 

.پژوهش بر روی موضوع تعريف شده از سوی خودش بپردازد



 Fraunhoferموسسه 

  به افتخار فيزيکدان آلمانیJoseph Ritter von Fraunhofer )1787-1826(

يکی از پيشروترين سازمانهای  تحقيقات کاربردی در جهان است .

آيند نوآوری با اولويت بندی فناوری های کليدی مرتبط با آينده و تجاری سازی يافته های آن در تجارت و صنعت، نقش مهمی در فر
.  ايفا می کند

پيشرو و پيشگام در پيشرفت های نوآورانه و تعالی تحقيقاتی، به شکل گيری جامعه و آينده کمک می کند.

 مؤسسه و واحد تحقيقاتی را در سراسر آلمان اداره می کند 76تأسيس شده و در حال حاضر  1949در سال  .

 ميليارد   2.5. ميليارد يورو کار می کنند 2.9کارمند، عمدتاً دانشمندان و مهندسان، با بودجه تحقيقاتی ساالنه  30000بيش از
.يورو از اين مبلغ را از تحقيقات قراردادی به دست می آورد



 Fraunhoferموسسه 

فرصت مطالعاتی برای دانشجويان دکتری، پسا دکتری و ساير محققان 
ن را فراهم الماين  موسسه مانند موسسه هومبولت برای محققان سراسر دنيا در مقاطع دکتری، پسادکتری و همچنين محققان با سابقه امکان پژوهش در کشور آ

. ممی کند

 اما تفاوت بزرگ عملکرد اين موسسه اين است که درFraunhofer   در ابتدا پروژه ها با موضوعات مشخص در مراکز مشخص اين موسسه تعريف می
.  شوند و بنابر در ظرفيت هر پروژه فراخوانی برای جذب محقق با مشخصات معين اعالن می گردد

به طبع مدت زمان هر برنامه و ميزان حمايت تعلق گرفته به محقق متفاوت خواهد بود  .

محقق می تواند با مراجه به سايت اطالع رسانی اين موسسه از پروژههای موجود در حال حاضر مطلع شده و برای عضويت در آنها اقدام کند.

 م را هت تمامی اين فراخوان ها مهلت نهايی ثبت درخواست داشته و محقق بايد عالوه بر مطالعه کامل شرايط عضويت در برنامه زمان مجاز ثبت درخواس
.مدنظر داشته باشد

حمايت از تعريف پژوهش گروهی
  در کنار فرصت های مطالعاتی فردی ارائه شده، اين موسسه در قالب برنامهAttract Fraunhofer   به محققان اين امکان را می دهد تا به تعريف يک

.پرداخته و در يکی از مراکز اين موسسه به اجرا در آورند) نفر 5-3(پروژه بلند مدت تيمی  

  ميليون يورو تعيين شده است 2.5مبلغ اين حمايت تا سقف  .

به ثبت  وی موسسهز سفراخوان اين برنامه هر سال دو بار در اوايل ماه مارچ و ماه اکتبر اعالن می گردد و محققان با تکميل پروپوزال استاندارد معرفی شده ا
.درخواست خود می پردازند



Max Planck  موسسه
 به عنوان  1911اين انجمن که در سالKaiser Wilhelm Society  به افتخار رئيس سابق آن،  1948تأسيس شد، در سال

.فيزيکدان نظری ماکس پالنک، به انجمن ماکس پالنک تغيير نام داد

 بودجه اين انجمن توسط دولت فدرال و ايالتی آلمان تامين می شود.

برنده جايزه نوبل در ميان رده های دانشمندان خود، با  29با داشتن . انجمن ماکس پالنک موفق ترين سازمان تحقيقاتی آلمان است
.  بهترين و معتبرترين موسسات تحقيقاتی در سراسر جهان برابری می کند

 سسه های مقاله در هر سال در مجالت علمی معتبر بين المللی گواهی بر کارهای تحقيقاتی برجسته انجام شده در مؤ 15000بيش از
.ماکس پالنک است و بسياری از اين مقاالت جزو پراستنادترين مقاالت در زمينه مربوطه هستند

 ی، مؤسسه و تأسيسات ماکس پالنک تحقيقات پايه ای را در خدمت عموم مردم در علوم طبيعی، علوم زيست 86در حال حاضر
.علوم اجتماعی و علوم انسانی انجام می دهند



Max Planck  موسسه
فرصت مطالعاتی پژوهشی 

ندن دوره در قالب اين برنامه دانشجويان مقطع دکتری و دانشجويان و محققان محصل در دوره پسادکتری می توانند در زمان گذرا
در يکی از مراکز اين موسسه از حمايت مالی اين مرکز که کمک هزينه سفر ) سال  2ماه و پسادکتری  6دکتری ( تحقيقاتی   

. محقق و حقوق ماهيانه است بهره مند شود

 فراخوان هر پروژه تعريف شده در تمام طول سال در وب سايت اين موسسه اعالن عمومی می شود و ميزان حمايت و مدت دوره
هر برنامه به طبع متفاوت خواهد بود

حمايت از تشکيل و هدايت تيم تحقيقاتی

  تری و متشکل از دانشجويان دک( تمامی محققان سراسر دنيا با مدرک حداقل دکتری که تمايل به تعريف يک پژوهش گروهی
سال در يکی از مراکز  7تا  5هستند می توانند در قالب اين برنامه به ثبت پروپوزال پروژه خود پرداخته و به مدت ) پسادکتری

.  اين موسسه آن را پياده نمايند

روه، اين حمايت حقوق محققان گ. فراخوان اين برنامه هر ساله در پاييز سال ميالدی در سايت اين موسسه اطالع رسانی می شود
.ارسال شود. هزينه تجهيزات و مواد و هزينه های جاری برنامه را پوشش ميدهد

 Workshops off-Kick MPGبرنامه 

محققان می توانند به برگزاری يک کارگاه آموزشی مشترک با يک مرکز از اين موسسه بپردازند  .

ق ايشان الزم است تا در ابتدا طرح پيشنهادی از سوی محقق با آن مدير در ميان گذاشته شده و پس از جلب موافقت ايشان از طري



 Leibnizموسسه 
موسسه تحقيقاتی مستقل را به هم متصل می کند که از علوم  97انجمن اليب نيتس 

ی را در طبيعی، مهندسی و محيط زيست تا اقتصاد، علوم فضايی و اجتماعی و علوم انسان
.پردازند موسسات اليبنيتس به مسائل اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيکی می. بر می گيرد

. محقق را استخدام کرده اند 11500نفر از جمله  20500مؤسسه های اليب نيتس حدود 

.ميليارد يورو است 2حجم مالی آن بالغ بر 



 Leibnizموسسه 
فرصت مطالعاتی پسادکتری

 ستند می تمامی محققانی که دارای مدرک دکتری هستند و مايل به گذراندن دوره پسادکتری در يکی از مراکز اين موسسه ه
.  توانند پس از مالحظه فراخوان برنامه مورد نظر در وب سايت موسسه اقدام به ثبت درخواست در آن نمايند

ت اطالعات تکميلی برنامه و لينک ثب. ميزان حمايت، مدت اجرای برنامه، و شرايط بهره مندی از آن متفاوت خواهد بود
درخواست در زمان اعالن فراخوان 

تعريف گروه تحقيقاتی 
 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و تمايل به تعريف يک پژوهش گروهی 5تمامی محققان سراسر دنيا که کمتر از  

ود پرداخته دارند می توانند در قالب اين برنامه به ثبت پروپوزال پروژه خ) دانشجويان دکتری و پسادکتری 3-2متشکل از (
.  و در يکی از مراکز اين موسسه آن را پياده نمايند

فراخوان اين برنامه هر ساله در سايت اين موسسه اطالع رسانی می شود .

اين حمايت حقوق رهير گروه و محققان، هزينه تجهيزات و مواد و هزينه های جاری برنامه را پوشش ميدهد  .

 هر مرکز به صورت خصوصی فراخوان مربوطه را عموما در بهار هر سال ميالدی اعالن می کند و محققان بايد با به
طور مستقيم با مدير آن مرکز ارتباط برقرار کرده و پروپزال خود را تقديم دارند



 Helmholtzموسسه 

مرکز تحقيقاتی است و يکی از سازمان های  18تأسيس شد، اکنون شامل  1995انجمن هلمهولتز که در سال 
.تحقيقاتی پيشرو در جهان در بسياری از زمينه های تحقيقاتی است

.ميليارد يورويی بزرگترين سازمان علمی آلمان است 5کارمند و بودجه ساالنه  43000هلمهولتز با بيش از 

نقل؛  زمين و محيط زيست؛ سالمتی؛ هوانوردی، فضا و حمل و; انرژی: زمينه های تحقيقاتی آن عبارتند از
ماده و اطالعات

https://www.helmholtz.de/en/research/current-calls-for-applications/

 

https://www.helmholtz.de/en/career/job-vacancies/
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فرصت مطالعاتی پسادکتری 

ی توانند تمامی محققانی که دارای مدرک دکتری هستند و مايل به گذراندن دوره پسادکتری در يکی از مراکز اين موسسه هستند م
 ميزان حمايت، مدت اجرای. پس از مالحظه فراخوان برنامه مورد نظر در وب سايت موسسه اقدام به ثبت درخواست در آن نمايند

.برنامه، و شرايط بهره مندی از آن متفاوت خواهد بود

کمک هزينه پژوهشگر مهمان

در يکی از ) ماه 3تا  1(به دانشجويان دکترا و فوق دکترا اين فرصت را می دهد که يک اقامت تحقيقاتی کوتاه مدت با بودجه کامل 
.مرکز هلمهولتز انجام دهند 18

زمين و محيط زيست؛ سالمتی؛ هوانوردی، فضا و حمل و نقل؛ ماده و اطالعات; انرژی: زمينه های تحقيقاتی آن عبارتند از

تعريف گروه تحقيقاتی   

 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و تمايل به تعريف يک پژوهش گروهی دارند 6تا  2تمامی محققان سراسر دنيا که بين 
سال آن را پياده  6می توانند در قالب اين برنامه به ثبت پروپوزال پروژه خود پرداخته و در يکی از مراکز اين موسسه برای مدت 

وه و اين حمايت حقوق رهير گر. فراخوان اين برنامه در ژانويه هرسال از طريق سايت اين موسسه اطالع رسانی می شود. نمايند
.هزار يورويی دارد300محققان، هزينه تجهيزات و مواد و هزينه های جاری برنامه را پوشش ميدهد و سقف 



با تشکر از توجه شما


