بسمه تعالی
( دولت سوئیس برای محققان ایرانیResearch Fellowship) فراخوان فلوشیپ تحقیقاتی
قهمند به ا جیم

) ولت سااوئیس به متقیضااییا اانا و وا د ااانااع وEAER(  آموزش و پژوهش،

وزارت فدرال امور اقتصاای

 اان کمک هزانه مشمول محققیا.تحقیقیت ر اکو از ا شاای هی منتخب سوئیس کمک هزانه تحقیقیتو فلوایپ ا طی موکند
. می است۰۰  به مدت حداکثن۰۲۰۲ -۰۲۰۲ ا شایهو و یز پزاکیا واا بنا سیل تحصیلو

همه راتههی

)۰9۲1  من ا۰۰( ۰۲۰2  آگوست۰ :اعالم فراخوان
)۰9۲1  آبیا۰2( ۰۲۰2  وامبن۰1 :مهلت ارسال درخواست
)۰9۲2  اهناور۰۲( ۰۲۰۲  سپتیمبن۰ :آغاز بورسیه
:فهنست ا شای هیاو که متقیضو موتوا د بنا ا جیم تحقیقیت پسی کتنا ر آ هی 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 and Arts 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

( ر ساوئیس معتبن است و بنا بن یمههیfull-time research)  کمک هزانه تحصایلو فقع بنا تحقیقیت تمیم وقت:اعتبار
.تنکیبو (بخشو ر سوئیس و بخشو ر اک کشور اان) معتبن یست
ر حیل ا جیم ای بن یمهراز اااد که ر چیرچوب اک توافق

 ا شااجوایا کتنا بی اک پنوژ کتنا:"Cotutelle de these"

" همکیر بین اک ا شاای سوئیس و اک ا شای خیر و) وcotutelle de thèse"( رسامو بین و ا شاای ا جیم موااو
. میهه رخواست کنند۰۰ تحت هداات مشتنک و استی راهنمی هستند فقع موتوا ند بنا اان بورس تحصیلو

زمان :زمیا اان بورسایه  ۰۰می اسات که از ساپتیمبن  ۰۲۰۲اانو موااو و قیب تمداد یست .اان بن یمه قیب ارتقی به بورسیه
تحصایلو  PhDموبیااد .رخواساتهیاو که بنا مدت کمتن از  ۲می بیاد به نواا اولوات مطنح خواهند بو  .رخواستهی
کمتن از  6می یز مور پذانش قنار خواهد گنفت.
کمک هزینه :کمک هزانه تحصاایلو به مبلم میهی ه  ۰۲۰۲فنا ک سااوئیس اساات .ساایان کمکهی میلو بیرتند از :هزانه بیمه
سا مت ا بیر سوئیس ،کمک هزانه مسکن به مبلم  9۲۲فنا ک سوئیس (اک بیر ر ابتدا تحصی ) ،کیرت حم و ق

مومو

بی  1۲رصااد تخفیب به مدت اک ساایل ،هزانه بلیع بنگشاات به ااناا (اک بیر ر پیایا تحصاای ) .همچنین خدمیت پشااتیبی و و
سفنهی مختلب ،میهمی و و تورهی گشتوگذار بنا

رایفتکنندگیا اان بورسیه بن یمهراز اد است.

الزم به ذکن است اان بورسیه کمک هزانه خی وا گو را پواش مو هد.
معیارها و شرایط خاص متقاضی:


وا د مدرک کیراانیساو اراد ای ر ه تحصیلو معی ل آا که توسع ا شای سوئیس منبوطه معتبن انیخته اد بیاد.
تیراخ رایفت اان مدرک موبیاسات پیش از اول ساپتیمبن  ۰۲۰۲بیااد .مدرک مذکور موبیاساات قب از انو بورسیه،
هت کسب تیایداه به کمیته فدرال بورس تحصیلو ( )Federal Commission for Scholarshipsارااه او .



تاریخ تولد متقاضی میبایست پس از  13دسامبر  3891باشد.



متقیضیی و که ر زمیا انو بورس (اول سپتیمبن  )۰۲۰۲بیش از اک سیل ر سوئیس بو ا د ،وا د انااع یستند.



اک یمه از طنف اساتی میزبیا ا شاای منتخب ساوئیساو (اایم رزومه تحقیقیتو و ) حیو توضیحیتو ر خصو
الا و بنا



ظیرت و حمیات از تحقیق منبوطه موبیاست ارااه او .

متقیضییا بیاد اک پنوپوزال تحقیقیتو ( )research proposalایم اک دول زمیابند فعیلیتهی ااته بیاند که
اان پنوپوزال اهمیت واژ ا

ر بن یمه ااته و متقیضو موبیاست تو ه کیفو به آا اختصی

هد.



متقیضییا بیاد از مهیرتهی الزم زبیا ور کتنا (وابسته به ا شای منبوطه) بنخور ار بیاند.



متقیضیی و که قب بورس تحصیلو از ولت سوئیس رایفت کن ا د وا د انااع رخواست بورس وم یستند.



ا تظیر مورو که متقیضییا بورس ر ور تحصی خو

ر سوئیس اقیمت کنند.

معیارهای انتخاب :معییرهی زان ر ر ه اول ا تخیب هستند:


متقاضی :پنوفیا



پروژه تحقیقاتی :اصیلت و استحکیم روشانیسو.



زمینه علمی :کیفیت و زمینه ظیرت و پتی سی بنا همکیر آاند بی ا شای .

لمو ،ظنفیت تحقیق و ا ایز .

فرایند درخواستتت :بسااته رخواساات ( )application packageاز طناق ارساایل ا می به ساافیرت سااوئیس ر تهناا قیب
رایفت است.

مستندات درخواست :لطفی  ۰مجمو ه ( ۰مجمو ه اصا

 ۰کپو) از مستندات را بی تنتیب زان ارسیل کنید :مجمو ه اول ایم

اصا مساتندات امضتا شده به همنا توصایه یمههی محنمی ه و ر صورت لزوم تن مههی تیاید اد به زبیا ا الیسو .مجمو ه
وم ،سخه کپو از مجمو ه اول به ز توصیه یمههی محنمی ه است .کپو مجمو ه وم ییز یست.
 )۰فنم رخواست بورسیه امضی اد (تیاپ اد و چیپ اد ) همنا بی کس
 )۰رزومه کیم
 )9اک یمه حیو

لمو ایم مقیالت لمو ،وااز و غین
لی و هدف از رخواست (( )motivation letterحداکثن  ۰صفحه)

 )2اک پنوپوزال تحقیقیتو کیم (حداکثن  1صفحه ،امضا شده) ،فقط در فرمت پروپوزال تحقیقاتی بورسیه
 )1کپو یمه استی میزبیا ا شای منتخب سوئیسو (ایم رزومه تحقیقیتو و ) حیو توضیحیتو ر خصو

الا و بنا

ظیرت و حمیات از تحقیق منبوطه .همچنین ،رزومه کوتی ) (short cvمنتور لمو ا شای مبدأ
 )6و توصاایه یمه محنمی ه از و اسااتی مختلب ر زمینه لمو متقیضااو (فقط در فرمت فرمهای این بورستتیه -اصاا

ر

پیکتهی مهن و موم اد فقع بنا مجمو ه اول) .مجمو ه وم بیاد کپو ااته بیاد.
 )1فتوکپو گواهینیمههی و بنگههی مدارک ا شااایهو/مناکز آموزاااو مقیطع قب و اپلم به همنا راز منات به تنتیب اولوات
از آخنان مدرک .چنی چه مدارک به زبیا ا الیسو ،فنا سو  ،ااتیلییاو ای آلمی و صی ر شد است بیاد به زبیا ا الیسو تن مه و
تأاید رسمو او  .ییز به ارسیل اص مدارک یست.
 )2گواهو پزاکو امضا شده (فقط از فرم گواهی سالمت این بورسیه استفاده کنید)
 )۲و کپو از گذر یمه متقیضاو (صافحه اصالو بی اط یت ااخصاو) .متقیضییا و ملیتو کپو هن و گذر یمه را اضیفه کنند.
متقیضیی و که ر حیل حیضن و ر طو مناح تقیضی ر سوئیس هستند ،مجوز  )Permis B( Bرا یز اضیفه کنند.
لطفا مستندات را داخل پوشههای پالستیکی نگذارید و آنها را به هم متصل نکنید.
سواالت و مستندات درخواست بیاد به آ رس زان ارسیل او د:
سفارت سوئیس در ایران :الهیه ،خییبیا انافومنش ،ایسمن  ،۰کدپستو۰۲9۲1-2629 :
پست الکترونیکیteh.vertretung@eda.admin.ch :

وبسایت:
فتن همکیر هی

تلفن:

0098 21 2200 8333

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

لمو ااناا و سوئیس ر ا شای لوم پزاکو تهناا ) (irsw-leadinghouse@sina.tums.ac.irیز

پیسخاو سؤاالت امی خواهد بو .
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