بسمه تعالی
فراخوان بورسیه تحصیلی دکترا ) (PhD Scholarshipدولت سوئیس برای دانشجویان ایرانی
وزارت فدرال امور اقتصادی  ،آموزش و پژوهش ( )EAERیولت سوئیس به متقدضیدن ایرانی واجد شرایط و عالقهمند به تحصیل یر
یکی از یانشااد هد منتخب ساوئیس مک

هیینه تحصای ی یمترا اع د میمند .این مک

هیینه یر هکه رشااتههد یانشادهی و

برا سدل تحصی ی  ۰۲۰۲ -۰۲۰۲به مدت حدامثر سه سدل است.
اعالم فراخوان ۰ :آگوست  ۰۰( ۰۲۰2مریای )۰1۲9
مهلت ارسال درخواست ۰1 :نوامبر  ۰2( ۰۲۰2آبدن )۰1۲9
آغاز بورسیه ۰ :سپتدمبر  ۰۲( ۰۲۰۲شهریور )۰1۲2
فهرست یانشاد هدیی مه متقدضی میتواند برا تحصیل یر آنهد اقدام مند:
University of Basel / University of Bern / University of Fribourg / University of Geneva / University of
Lausanne / University of Lucerne / University of Neuchâtel / University of St. Gallen / University of
Zurich / Università della Svizzera italiana
)Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL
)Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ
)Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID

اعتبار :مک

هیینه تحصی ی فقط برا تحصیالت تکدم وقت  (full-time PhD) PhDیر سوئیس معتبر است و برا برندمههد

 PhDترمیبی (بخشی یر سوئیس و بخشی یر ی

مشور ییار) معتبر نیست.

" :"Cotutelle de theseیانشاایویدن یمترا بد ی

پروژ یمترا یر حدل انیدم ید برندمهریی شااد مه یر چدرچوب ی

رساکی بین یو یانشااد انیدم میشاوی (" "cotutelle de thèseهککدر بین ی
تحت هدایت مشترک یو استدی راهنکد هستند فقط میتوانند برا ی
کمک هزینه :مک

هیینه تحصاای ی به مب م مدهدنه  ۰۲۰۲فران

سالمت اجبدر سوئیس ،مک
بد  1۲یرصااد تخفیب به مدت ی

هیینه مسکن به مب م  1۲۲فران

یانشااد سوئیس و ی

توافق

یانشاد خدرجی) و

بورس تحصی ی  ۰۰مدهه یرخواست منند.
سااوئیس اساات .ساادیر مک هد مدلی عبدرتند از :هیینه بیکه

سوئیس (ی

ساادل ،هیینه ب یط برگشاات به ایران (ی

بدر یر ابتدا تحصیل) ،مدرت حکل و نقل عکومی
بدر یر پدیدن تحصاایل) .هکچنین خدمدت پشااتیبدنی و

سفرهد مخت ب ،میهکدنی و تورهد گشتوگذار برا یریدفتمنندگدن این بورسیه برندمهریی شد است.
الزم باه کمر اسااات این بورسااایه مک
منفرانسهد را پوشش نکییهد.

هیینه خدنوایگی ،حکدیت مدلی برا انیدم مدرهد میدانی ( )fieldworkید شااارمت یر

معیارها و شرایط خاص متقاضی:


واجد مدرک مدرشاندسای ارشد ید یرجه تحصی ی معدیل آن مه توسط یانشاد سوئیس مربوطه معتبر شندخته شد بدشد.
تدریخ یریدفت این مدرک میبدیسات پیش از اول ساپتدمبر  ۰۲۰۲بدشاد .مدرک مذمور میبدیساات قبل از شروب بورسیه،
جهت مسب تدییدیه به مکیته فدرال بورس تحصی ی ( )Federal Commission for Scholarshipsارایه شوی.




تاریخ تولد متقاضی میبایست پس از  13دسامبر  3891باشد.
ی

ندمه از طرف اساتدی راهنکد * یانشااد مییبدن (شدمل رزومه تحقیقدتی و ) حدو توضیحدتی یر خصوص یالیل و

برا نظدرت و حکدیت از پدیدنندمه یمترا میبدیسات ارایه شاوی .یرخواساتهدیی مه فدقد این ندمه بدشند ری خواهد شد .از
آنیدیی مه این مرح ه مککن اسات زمدنبر بدشاد متقدضایدن بدید برندمهریی یقیق نکوی و یرخواسات خوی به یانشاد و
اساتدی مربوطه را یر زمدن مندساب و بد فدصا ه از مه ت برندمه ارسادل یرخواست برا بورسیه ارایه یهند( .یر نظر یاشته
بدشاید چندنچه یانشااد مربوطه اجدز تکدس متقدضای بد اساتدی راهنکد پیش از پذیرش یانشااد را ندهد ارایه یرخواست
برا این بورسیه مککن نیست).


متقدضیدن بدید ی

پروپوزال تحقیقدتی ( )research proposalشدمل ی

جدول زمدنبند فعدلیتهد یاشته بدشند مه

این پروپوزال اهکیت ویژ ا یر برندمه یاشته و متقدضی میبدیست توجه مدفی به آن اختصدص یهد.


متقدضیدن بدید از مهدرتهد الزم زبدن یور یمترا (وابسته به یانشاد مربوطه) برخوریار بدشند.



متقدضیدنی مه یر زمدن شروب بورس (اول سپتدمبر  )۰۲۰۲بیش از ی



متقدضیدنی مه قبال بورس تحصی ی از یولت سوئیس یریدفت مری اند واجد شرایط یرخواست بورس یوم نیستند.



انتظدر میروی مه متقدضیدن بورس یر یور تحصیل خوی یر سوئیس اقدمت منند.



توجه :یرخواست برا بورس تحصی ی  PhDو یرخواست برا پذیرش از ی

سدل یر سوئیس بوی اند ،واجد شرایط نیستند.

یانشاد سوئیس برا تحصیالت یمترا یو

مسایر مدمال جداگدنه اسات .پذیرش یانشاادهی شر الزم برا یرخواست این بورسیه تحصی ی است ولی تمکین منند
تصاکی مثبت مکیسایون فدرال بورسایه تحصی ی برا یانشیویدن خدرجی نیست .مدیریت فرایندهد این یو به صورت
مواز از مسؤولیتهد متقدضی است.
*) به طور م ی یو روش مخت ب برا تحصاایل یر مق
نظدرت ی

استدی و را یوم شدمل پذیرش یر ی

یمترا ) (PhDوجوی یاری .نخسااتین و شااندخته شااد ترین را  ،انیدم م دلعدت تحت

برندمه یمترا ( )doctoral programmesاست مه چدرچوبی برا ینبدل مرین تحصیالت

و م دلعدت یمترا را فراه میمند.

معیارهای انتخاب :معیدرهد زیر یر یرجه اول انتخدب هستند:


متقاضی :پروفدیل ع کی ،ظرفیت تحقیق و انایی .



پروژه تحقیقاتی :اصدلت و استحکدم روششندسی.



زمینه علمی :میفیت و زمینه نظدرت و پتدنسیل برا هککدر آیند بد یانشاد .

فرایند درخواستتت :بسااته یرخواساات ( )application packageاز طریق ارساادل ا میل به ساافدرت سااوئیس یر تهران قدبل
یریدفت است.

مستندات درخواست :ل فد  ۰میکوعه ( ۰میکوعه اصال  ۰مپی) از مستندات را بد ترتیب زیر ارسدل منید :میکوعه اول شدمل
اصال مساتندات امضتا شده به هکرا توصایهندمههد محرمدنه و یر صورت لیوم ترجکههد تدیید شد به زبدن انا یسی .میکوعه
یوم ،نسخه مپی از میکوعه اول به جی توصیهندمههد محرمدنه است .مپی میکوعه یوم نیدز نیست.
 )۰فرم یرخواست بورسیه اممد شد (تدیپ شد و چدپ شد ) هکرا بد عکس
 )۰رزومه مدمل ع کی شدمل مقدالت ع کی ،جوایی و غیر
 )1ی

ندمه حدو یلیل و هدف از یرخواست (( )motivation letterحدامثر  ۰صفحه)

 )2ی

پروپوزال تحقیقدتی مدمل (حدامثر  1صفحه ،امضا شده) ،فقط در فرمت پروپوزال تحقیقاتی بورسیه

 )1مپی ندمه اساتدی راهنکد یانشاد مییبدن (شدمل رزومه تحقیقدتی و ) حدو توضیحدتی یر خصوص یالیل و برا نظدرت
و حکدیت از پدیدن ندمه یمترا .متقدضااایدن برندمه یمترا ( )doctoral programmesعالو بر هکه این مساااتندات ،ندمه پذیرش از
مؤسسه/یانشاد یمترا را نیی بدید ارسدل منند.
 )۶یو توصایهندمه محرمدنه از یو اساتدی مخت ب یر زمینه تحصای ی متقدضای (فقط در فرمت فرمهای این بورسیه -اصل یر
پدمتهد مهر و موم شد فقط برا میکوعه اول) .میکوعه یوم نبدید مپی یاشته بدشد.
 )9فتومپی گواهیندمههد و برگههد مدارک یانشااادهی/مرامی آموزشاای مقدط قبل و ییپ به هکرا ریینکرات به ترتیب اولویت
از آخرین مدرک .چندنچه مدارک به زبدن انا یسی ،فرانسو  ،ایتدلیدیی ید آلکدنی صدیر نشد است بدید به زبدن انا یسی ترجکه و
تدیید رسکی شوی .نیدز به ارسدل اصل مدارک نیست.
 )2گواهی پیشکی امضا شده (فقط از فرم گواهی سالمت این بورسیه استفاده کنید)
 )۲یو مپی از گذرندمه متقدضای (صافحه اصا ی بد اطالعدت شاخصای) .متقدضیدن یو م یتی مپی هر یو گذرندمه را اضدفه منند.
متقدضیدنی مه یر حدل حدضر و یر طی مراحل تقدضد یر سوئیس هستند ،میوز  )Permis B( Bرا نیی اضدفه منند.
لطفا مستندات را داخل پوشههای پالستیکی نگذارید و آنها را به هم متصل نکنید.
سواالت و مستندات درخواست بدید به آیرس زیر ارسدل شوند:
سفارت سوئیس در ایران :الهیه ،خیدبدن شریفیمنش ،یدسکن  ،۰مدپستی۰۲1۲1-2۶21 :
پست الکترونیکیteh.vertretung@eda.admin.ch :

وبسایت:

تلفن:

0098 21 2200 8333

https://www.eda.admin.ch/tehran

یفتر هککدر هد ع کی ایران و سوئیس یر یانشاد ع وم پیشکی تهران ) (irsw-leadinghouse@sina.tums.ac.irنیی
پدسخاو سؤاالت شکد خواهد بوی.
مؤسسه ممی موسسه موقیقیت ملیس مزشکی میرای م ) (NIMADبتموسج مب مرستلتمخسدمدرمیرویتیمهمیتریهتیمبقنیلمیی مدرمحقط مزژوهشهتیمسالمت،میقدی مب م
ینتشسترمیالاللت موس منمسد مومهاوسن موسیسقبمبقشستام ویطمومویط یزمالارقممیتوب میلیتاونقکمبتمآدرسهتیممندرجمدرممتنمبتالمقتبلمیستهال میست؛ملذیمیزمهاوسن م
زتسخگسر مویفن /میلیتاونقی مدرمیرنمخصسصممهذورمیست.م م
یرنموترلمومیصلمینگیقه مآ مدرمنشتن م http://nimad.ac.ir/content/149/Swiss-Scholarships-2019قتبلمدستاسمیست.مممممممممممم م

م

