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موسسھ مبادالت و  دانشگاه اتو فریدریش بامبرگ
 )DAAD(اکادمیک آلمان  

 

 بورس تحصیلی کوتاه مدت برای اقامت و تحصیل موقت
 ۱٤۰۰ / ۲۰۲۱تابستانی : ترم (آلمان) در دانشگاه بامبرگ

(ھمکاری بین المللی در زمینھ  ISAP -در چھارچوب برنامھ    (DAAD) ادالت آکادمیک آلمانمبموسسھ 
در تابستانی ماھھ برای تحصیل در ترم پنج بورس تحصیلی  ۶ای) انشگاھی و آموزش حرفھتحصیالت د

 تھران قرار می دھد.دانشگاه بامبرگ در اختیار دانشجویان واجد شرایط دانشگاه 
 

 رابطھ با وضعیت کرونا  تذکر ویژه در
شما می توانید از ھم اکنون برای شرکت دربرنامھ تبادل دانشجوی دانشگاه بامبرگ و دانشگاه تھران (برنامھ 

ISAP (  برابر  ۲۰۲۰سپتامبر  ۳۰درخواست کنید. مھلت ارسال درخواست تا  ۲۰۲۱برای ترم تابستانی سال
متذکر می شویم کھ انجام تبادل دانشجو با توجھ بھ مشکالت مربوط بھ کرونا ھنوز  است. ۱۳۹۹مھرماه  ۹

 قطعی نیست. 
   

(لطفاً در  ۱۴۰۰مرداد  ۱۰تا  ۱۳۹۹اسفند  ۱۱مطابق   ۲۰۲۱جوالی  ۳۱تا  مارس از اول  زمان:
آن توجھ  زمان رعایت کاملاقامت در بامبرگ و لزوم ریزی زمانی بھ زمان بورس وبرنامھ

 )رماییدف

 یورو در ماه ۴۰۰ مبلغ بورس:
(این بورسیھ بورسیھ کامل نیست و این مبلغ بھ عنوان کمک ھزینھ در نظر گرفتھ شده. ھزینھ 

پرواز و اقامت باید از طرف خود دانشجویان تامین شود. لطفاٌ در نظر داشتھ باشید کھ شرط 
 یورو در ماه است). ۷۰۰ بھ مبلغتضمین تامین ھزینھ ئھ اار گرقتن ویزای دانشجویی

 

 یان: ضشرایط متقا
کارشناسی ارشد باشد. (این برنامھ شامل  یا در مقطع کارشناسی دانشگاه تھرانمتقاضی باید دانشجوی  •

 شود.)دانشجویان دانشگاه آزاد، دانشگاه شھید بھشتی و یا دانشگاھھای دیگر تھران نمی

شرکت دراین برنامھ و تقاضای بورس بطور کلی برای دانشجویان ھمھ رشتھ ھا ممکن است بھ شرط   •
آنکھ از نظر تواناییھای زبانی قادر باشند در کالسھا و امتحانات  شرکت کنند. کالسھا بستھ بھ رشتھ 

دانشجویان رشتھ  مخاطبین اصلی این برنامھ بخصوص معموال بھ زبان آلمانی و یا انگلیسی ھستند. 
 :ھستند ھای زیر

 زبان و ادبیات آلمانی −

 زبانشناسی عمومی (کالسھا بھ زبان انگلیسی) −

 زبان و ادبیات انگلیسی (کالسھا بھ زبان انگلیسی) −

 تاریخ ھنر اسالمی، باستانشناسی و مرمت ( کالسھا بخشاً بھ زبان انگلیسی) −
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واحدھای درسی  بھ  رود در دانشگاه بامبرگمیشوند انتظار ازکسانی کھ موفق بھ دریافت بورس می •
، در کالسھا و امتحانات مربوطھ شرکت کنند و در را بگذرانند ۳۰ECTS   =Credit Pointsن میزا

 گواھی گذراندن این واحدھا را ارائھ نمایند. ،پایان دوره بورس

در مورد دانشجویان سایر لمانی تسلط داشتھ باشند. آلمانی باید بھ آدانشجویان رشتھ زبان و ادبیات  •
دانشجویانی کھ زبان انگلیسی ضروری است.  تسلط بھ ولی  ،دانستن زبان آلمانی مطلوب ھا رشتھ

 قابل انتخابند. دانشگاه نیزلمانی آواحدھای زبان اما  ،زبان آلمانی بدانند ارجحیت دارند
 
 

 تسھیالتی کھ دربامبرگ بھ شما عرضھ می شود:
شود. (پیدا کردن اتاق و محل اقامت در خوابگاه تضمین نمیگرفتن اتاق در خوابگاه دانشگاه کمک در  -

ولی دفتر امور دانشجویان خارجی دانشگاه در این مورد با شما مساعدت خواھد کرد. لطفاً توجھ 
رو بفرمایید کھ بورس و اقامت برای یک نفر دانشجو در نظر گرفتھ شده و امکاناتی برای اقامت ھمس

 )  موجود نیست خانوادۀ دانشجویان متاھل
 ترم مدت یک بھنام نویسی بدون شھریھ در دانشگاه بدون پیش شرط دانستن زبان آلمانی برای تحصیل  -

 یورو بپردازند.) ۱۰۰نویسی در ھر ترم ید برای نامدانشجویان باھمھ ولی  شما شھریھ نمی پردازید(
 استفاده از کتابخانھ دانشگاه و تسھیالت پژوھشی آن  -

 

 
 مدارک مورد نیاز برای تقاضای بورس اطالعات و  
 

 با ذکر اطالعات زیر: تحصیلی رزومھ. ۱
 مشخصات شخصیالف. 
 تان قید شده)التین دقیقاً ھمانطور کھ در پاسپورت فارسی و ( لطفاَ بھ نام و نام خانوادگی -
 جنسیت -
 تولدو محل  تاریخ -
 آدرس پستی در ایران -
 درس پست الکترونیکیآ -

 مشخصات تحصیلیب. 
 تان قرار داریداینکھ در چھ مرحلھ از تحصیلو تانتحصیلی رشتھ -
 خرین مدرک تحصیلی کھ قبل از خروج از ایران خواھید داشتآ -
کھ در حال  ایپایان نامھاید و یا کھ در آن تحصیل کردهاخرین مقطعی  نامھ پایان موضوع  -

 حاضر بھ آن مشغولید
 معدل نمرات -
 زبانھای خارجی معلوماتتان در سطح  -
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-  

 گواھی ھا و مدارک مورد نیاز. ۲
 

  گواھی اشتغال بھ تحصیل معتبر  -
 ایدکھ گذرانده ی ریز نمرات ھمھ واحدھای -
 گواھی ھای مربوط بھ معلومات زبانھای خارجی تان ( چنانچھ موجود باشد)  -

  نامھانگیزه . ۳
بامبرگ چیست و چرا  دانشگاهھدف شما از اقامت و تحصیل درتوضیح دھید کھ  در انگیزه نامھ تان

 دریافت این بورس برای شما مھم است. 
 
 

 PDF)(با فرمت  را بھ ضمیمھ مدارک و اطالعات الزم بھ  زبان انگلیسی و یا آلمانیتان تقاضای لطفاً 
 :ارسال فرمایید زیربھ آدرس  ۱۳۹۹ مھرماه  ۹  / ۲۰۲۱ سپتامبر ۳۰تا تاریخ 
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