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 تًجٍ:

 ِاطالعات در خظَص  آلواًی طَرت هی پذیزد.تٌْا تَسط داًشگاُ ٍ یا پزٍفسَر  در اکثز ایي تزًاهِ ّا درخَاست تَرسی

 ایي تزًاهِ ّا تٌْا تِ ستاى آلواًی رٍی ٍب سایت دآآد قاتل هشاّذُ است.

  پیشٌْاد هی شَد در طَرت داشتي ّزگًَِ ایذُ در خظَص تثادالت علوی ٍ آکادهیک تا ّوکاراى خَد در داًشگاُ ّای

اس ّواٌّگی را تزای درخَاست اًتخاب کٌیذ. پس آلواى تا دفتز ها تواس تگیزیذ تا تا دریافت هشاٍرُ السم تزًاهِ ی هٌاسة 

ٍاحذ علوی ٍ تحقیقاتی( در آلواى ٍ ایزاى درخَاست تَرس تَسط گزٍُ ٍ اّی )داًشگاُ،  داًشکذُ ٍ یا تیي دٍ ٍاحذ داًشگ

  /پزٍفسَر آلواًی تِ هزکش دآآد در تي آلواى ارسال هی شَد. داًشگاُ

  ِی علوی تحقیقاتی خاص ٍ تیي گزٍُ ّای علوی، پژٍّشگاُ ّا، داًشکذُ ّا ایي گًَِ تثادالت علوی هعوَال در یک حیط

 السهِ ی درخَاست حوایت ّای هالی دآآد ٍجَد ایذُ ٍ سپس تزًاهِ ی هشخض ٍ یا در سطح داًشگاُ طَرت هی پذیزد.

 سسِ آهَسشی ٍ پژٍّشی هی تاشذ.ّوکاری در سهیٌِ ی خاص تیي دٍ هؤ

 تًضیحات وام بروامٍ ي اطالعات بیشتر در سایت  وام بروامٍ

سفر برای ارائٍ ی سخىراوی "

 "یا شرکت در کىفراوس

Vortrags- und 
Konferenzreisen 

 

اًی تزای حضَر در کٌفزاًس ّای تیي دعَت اس اساتیذ آلو

الوللی در ایزاى ٍ یا تزگشاری سویٌار، سخٌزاًی ٍ کارگاُ 

ّای آهَسشی تزای ارائِ ی آخزیي یافتِ ّای علوی خَد ٍ 

آشٌایی تا سیستن آهَسشی ٍ تزآٍرد اهکاى رٍاتط 

تَسط تاهیي ّشیٌِ ّای سفز درخَاست . داًشگاّی ٍ غیزُ 

تا ّواٌّگی ٍ ّوکاری داًشگاُ داًشگاُ/پزٍفسَر آلواًی 

ٍ تا داشتي دعَت ًاهِ رسوی اس هؤسسِ  ٍ ّوکاراى ایزاًی

ٍ  ی ایزاًی طَرت هی گیزد. تزای شزکت در کٌفزاًس

چْار هاُ قثل اس  درخَاست تَسط هْواى آلواًی کٌگزُ

ٍ درخَاست سفز تزای سخٌزاًی ٍ یا ارائِ ی  تزگشاری

 سفز هی تاشذ.اُ قثل اس شزٍع یک ه ٍرک شاج حذاکثز

یست برخی از بروامٍ َای دآآد برای بًرسیٍ ي حمایت َای مالی ريابط داوشگاَی ي پريژٌ َای ل

 تبادالت آکادمیک ي علمی مشترک

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=808
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=808
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 "دیالًگ با جُان اسالم"

 

Hochschuldialog mit 
islamischer Welt 

 

ٍ  درخَاست تَسط داًشگاُ/پزٍفسَر آلواًی تا ّواٌّگی

تعذاد سیادی رٍاتط ّوکاری داًشگاُ ٍ ّوکاراى ایزاًی. 

 داًشگاّی در قالة ایي تزًاهِ در حال اًجام است.

َمکاری َای آمًزشی ي "

 "تحصیالتی بیه المللی

Internationale Studien- und 
Ausbildungspartnerschaften 
(ISAP-Programm)  

 

درخَاست تَسط داًشگاُ/پزٍفسَر آلواًی تا ّواٌّگی ٍ 

ٍ پس اس تٌظین تزًاهِ  ّوکاری داًشگاُ ٍ ّوکاراى ایزاًی

 ی هشتزک تَسط دٍ طزف.

ديجاوبٍ محققان ي تبادالت "

 "اساتیذ

 

Bilateral Exchange of 
Academics 

 

ذرک دکتزا ٍ اعضای ّیات دارًذگاى هدرخَاست تَسط 

قزارداد  گاُ ّای ایزاى در طَرت ٍجَدعلوی داًش

 .ِ آهَسش عالی آلواًیسّوکاری  تا یک هؤس

سفر علمی گريَی "

 "داوشجًیان بٍ آلمان

Studienreisen für Gruppen 
von ausländischen 
Studierenden in 
Deutschland 

ٌَاى درخَاست تزای ایي تزًاهِ تَسط استاد ایزاًی تِ ع

 سزپزست گزٍُ.

َمکاری َای استراتژیک ي "

 "شبکٍ َای مًضًعی

 

Strategische 
Partnerschaften und 
Thematische Netzwerke 

 

درخَاست تَسط داًشگاُ/پزٍفسَر آلواًی تا ّواٌّگی ٍ 

ٍ پس اس تٌظین تزًاهِ  ّوکاری داًشگاُ ٍ ّوکاراى ایزاًی

 ی هشتزک

َای داوشگاَی در َمکاری "

 "خصًص رشتٍ ای خاص

 

Fachbezogene 
Hochschulpartnerschaften 

 

 درخَاست تَسط داًشگاُ/پزٍفسَر آلواًی تا ّواٌّگی ٍ

اًی ٍ پس اس تٌظین تزًاهِ ّوکاری داًشگاُ ٍ ّوکاراى ایز

 ی هشتزک

 

 

 (DAADمؤسسه تبادالت آکادمیک آلمان )فتر د

      88:11-81:01تماس بین ساعت  9999:888 :تلفن

 info@daad-iran.org :ایمیل

 

 

 

https://www.daad.de/hochschulen/programme-regional/arabischer-raum/de/11943-hochschuldialog-mit-der-islamischen-welt/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-regional/arabischer-raum/de/11943-hochschuldialog-mit-der-islamischen-welt/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50015508
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50015508
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=192&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=192&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=192&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=192&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000016
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/23489-strategische-partnerschaften-und-thematische-netzwerke/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/23489-strategische-partnerschaften-und-thematische-netzwerke/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/23489-strategische-partnerschaften-und-thematische-netzwerke/
https://www.daad.de/entwicklung/hochschulen/zusammenarbeit/partnerschaften/08480.de.html
https://www.daad.de/entwicklung/hochschulen/zusammenarbeit/partnerschaften/08480.de.html

