بسمه تعالی
( دولت سوئیس برای محققان ایرانیPostdoctoral Scholarship) فراخوان بورسیه تحصیلی پسادکترا
) یولت سوئیس به متقدضیدن ایرانی واجد شرایط و عالقهمند به تحصیل یرEAER(  آموزش و پژوهش، وزارت فدرال امور اقتصادی
 این کمک هزینه یر همه رشتههد یانشادهی و.یکی از یانشااد هد منتخب سوئیس کمک هزینه تحصیلی پسدیکترا اعطد میکند
. مد است۰۰  به مدت حداکثر۰۲۰۲ -۰۲۰۲ برا سدل تحصیلی
)۰9۲1  مریای۰۰( ۰۲۰2  آگوست۰ :اعالم فراخوان
)۰9۲1  آبدن۰2( ۰۲۰2  نوامبر۰1 :مهلت ارسال درخواست
)۰9۲2  شهریور۰۲( ۰۲۰۲  سپتدمبر۰ :آغاز بورسیه
:فهرست یانشاد هدیی که متقدضی میتواند برا انجدم تحقیقدت پسدیکترا یر آنهد اقدام کند
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)
Research Institutes of the ETH Domain (PSI; WSL; EMPA; EAWAG)
Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID)
University of Applied Sciences Western Switzerland / Bern University of Applied Sciences / University of
Applied Sciences Northwest Switzerland / University of applied Sciences Eastern Switzerland / Lucerne
University of Applied Sciences and Arts / University of Applied Sciences and Arts of Southern
Switzerland / The Zürcher Fachhochschule
Universities of teacher education

( یر سااوئیسfull-time postdoctoral research)  کمک هزینه تحصاایلی فقط برا تحقیقدت تمدم وقت پساادیکترا:اعتبار
 فرصااتهد، این برندمه.معتبر اساات و برا برندمههد ترکیبی (بخشاای یر سااوئیس و بخشاای یر یک کشااور ییار) معتبر نیساات
) را تحت پوششfieldwork( ) خدرج از ساوئیس و کدرهد میدانیfieldtrips(  ساررهد تحقیقدتی،(sabbaticals) مطدلعدتی
.قرار نمییهد
 یرخواستهدیی که برا مدت کمتر. شروع میشوی و قدبل تمدید نیست۰۲۰۲  مد است که از سپتدمبر۰۰  زمدن این بورسیه:زمان
. مد نیز موری پذیرش قرار نخواهد گرفت6  یرخواستهد کمتر از. مد بدشد به عنوان اولویت مطرح نخواهند بوی۲ از

کمک هزینه :کمک هزینه تحصاایلی به مبلم مدهدنه  91۲۲فرانک سااوئیس اساات .ساادیر کمکهد مدلی عبدرتند از :هزینه بیمه
ساالمت اجبدر سوئیس ،کمک هزینه مسکن به مبلم  9۲۲فرانک سوئیس (یک بدر یر ابتدا تحصیل) ،کدرت حمل و نقل عمومی
بد  1۲یرصااد تخریب به مدت یک ساادل ،هزینه بلیط برگشاات به ایران (یک بدر یر پدیدن تحصاایل) .همچنین خدمدت پشااتیبدنی و
سررهد مختلب ،میهمدنی و تورهد گشتوگذار برا یریدفتکنندگدن این بورسیه برندمهریز شد است.
الزم به ذکر است این بورسیه کمک هزینه خدنوایگی و شرکت یر کنررانسهد را پوشش نمییهد.
معیارها و شرایط خاص متقاضی:


واجد مدرک  PhDبعد از  9۰یساادمبر  ۰۲۰1و قبل از  9۰آگوساات  ۰۲۰۲که توسااط یانشاااد سااوئیس مربوطه معتبر
شاندخته شاد بدشد .مدرک مذکور میبدیست قبل از شروع بورسیه ،جهت کسب تدییدیه به کمیته فدرال بورس تحصیلی
( )Federal Commission for Scholarshipsارایه شوی.



متقدضیدنی که یر زمدن شروع بورس (اول سپتدمبر  )۰۲۰۲بیش از یک سدل یر سوئیس بوی اند ،واجد شرایط نیستند.



یک ندمه از طرف اساتدی میزبدن یانشااد منتخب ساوئیسای (شادمل رزومه تحقیقدتی و ) حدو توضیحدتی یر خصو
یالیل و برا نظدرت و حمدیت از انجدم تحقیقدت پسدیکترا میبدیست ارایه شوی.



استدی راهنمد تحقیقدت پسدیکترا نمیتواند استدی راهنمد ید مشدور قبلی محقق یر یوران تحصیل یر مقطع  PhDبدشد.



متقدضیدن بدید یک پروپوزال تحقیقدتی ( )research proposalشدمل یک جدول زمدنبند فعدلیتهد یاشته بدشند که
این پروپوزال اهمیت ویژ ا یر برندمه یاشته و متقدضی میبدیست توجه کدفی به آن اختصد

یهد.



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



متقدضیدنی که قبال بورس تحصیلی از یولت سوئیس یریدفت کری اند واجد شرایط یرخواست بورس یوم نیستند.



انتظدر میروی که متقدضیدن بورس یر یور تحصیل خوی یر سوئیس اقدمت کنند.

معیارهای انتخاب :معیدرهد زیر یر یرجه اول انتخدب هستند:


متقاضی :پروفدیل علمی ،ظرفیت تحقیق و انایز .



پروژه تحقیقاتی :اصدلت و استحکدم روششندسی.



زمینه علمی :کیریت و زمینه نظدرت و پتدنسیل برا همکدر آیند بد یانشاد .

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

مستندات درخواست :لطرد  ۰مجموعه ( ۰مجموعه اصال  ۰کپی) از مستندات را بد ترتیب زیر ارسدل کنید :مجموعه اول شدمل
اصال مساتندات امضتا شده به همرا توصایهندمههد محرمدنه و یر صورت لزوم ترجمههد تدیید شد به زبدن انالیسی .مجموعه
یوم ،نسخه کپی از مجموعه اول به جز توصیهندمههد محرمدنه است .کپی مجموعه یوم نیدز نیست.
 )۰فرم یرخواست بورسیه امضد شد (تدیپ شد و چدپ شد ) همرا بد عکس
 )۰رزومه کدمل علمی شدمل مقدالت علمی ،جوایز و غیر
 )9یک ندمه حدو یلیل و هدف از یرخواست (( )motivation letterحداکثر  ۰صرحه)
 )2یک پروپوزال تحقیقدتی کدمل (حداکثر  1صرحه ،امضا شده) ،فقط در فرمت پروپوزال تحقیقاتی بورسیه
 )1کپی ندمه استدی میزبدن یانشاد منتخب سوئیسی (شدمل رزومه تحقیقدتی و ) حدو توضیحدتی یر خصو

یالیل و برا

نظدرت و حمدیت از تحقیق پسدیکترا مربوطه.
 )6یو توصاایهندمه محرمدنه از یو اسااتدی مختلب یر زمینه علمی متقدضاای (فقط در فرمت فرمهای این بورستتیه -اصاال یر
پدکتهد مهر و موم شد فقط برا مجموعه اول) .مجموعه یوم نبدید کپی یاشته بدشد.
 )1فتوکپی گواهیندمههد و برگههد مدارک یانشااادهی/مراکز آموزشاای مقدطع قبل و ییپلم به همرا ریزنمرات به ترتیب اولویت
از آخرین مدرک .چندنچه مدارک به زبدن انالیسی ،فرانسو  ،ایتدلیدیی ید آلمدنی صدیر نشد است بدید به زبدن انالیسی ترجمه و
تأیید رسمی شوی .نیدز به ارسدل اصل مدارک نیست.
 )2گواهی پزشکی امضا شده (فقط از فرم گواهی سالمت این بورسیه استفاده کنید)
 )۲یو نساخه از گذرندمه متقدضای (صارحه اصالی بد اطالعدت شخصی) .متقدضیدن یو ملیتی کپی هر یو گذرندمه را اضدفه کنند.
متقدضیدنی که یر حدل حدضر و یر طی مراحل تقدضد یر سوئیس هستند ،مجوز  )Permis B( Bرا نیز اضدفه کنند.
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 شریریمنش ،یدسمن  ،۰کدپستی۰۲9۲1-2629 :
پست الکترونیکیteh.vertretung@eda.admin.ch :

وبسایت:

تلفن:

0098 21 2200 8333

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

یفتر همکدر هد علمی ایران و سوئیس یر یانشاد علوم پزشکی تهران ) (irsw-leadinghouse@sina.tums.ac.irنیز
پدسخاو سؤاالت شمد خواهد بوی.
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