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Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Lehrstuhl Iranistik 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 

آلمان تبادالت آکادمیک موسسھ و  دانشگاه بامبرگ
)DAAD(

بورس تحصیلی کوتاه مدت برای اقامت و تحصیل موقت در 
دانشگاه بامبرگ (آلمان): ترم تابستانی ۲۰۲۳ / ۱٤۰۲ 

در زمینھ  یبین الملل ی(ھمکار ISAP -در چھارچوب برنامھ  )DAAD(آکادمیک آلمان تبادالت موسسھ 
در  یتحصیل در ترم تابستان یشش ماھھ برا یبورس تحصیل ۶) ایو آموزش حرفھ یتحصیالت دانشگاھ

 دھد.یدانشگاه بامبرگ در اختیار دانشجویان واجد شرایط دانشگاه تھران قرار م

زمان از اول مارس تا ۳۱  اوت۲۰۲۳  مطابق۱۰  اسفند ۱٤۰۱ تا ۹ شھریور۱٤۰۲ (شش ماه). 

مبلغ بورس ۴۰۰ یورو در ماه و ھزینھ  جابجایی ۸۵۰ یورو

این بورسیھ بورسیھ کامل نیست و این مبلغ بھ عنوان کمک ھزینھ در نظر گرفتھ شده. 
ھزینھ ھای سفر و اقامت ما زاد بر بورسیھ باید از طرف خود دانشجویان تامین شود. لطفاً در 

نظر داشتھ باشید کھ شرط گرقتن ویزای دانشجویی ارائھ تضمین تامین ھزینھ مالی اضافھ 
است. این مبلغ بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو در ماه است. برای اطالعات بیشتر بھ وب سایت 

سفارت آلمان مراجعھ کنید. 

 یمشویمتذکر م یول یم،شرکت در برنامھ ھست یشما برا یتقاضا یافتتذکر در مورد کرونا:  ما در انتظار در
 دارد. یاز آن بستگ یناش یھا یتکرونا و محدود یتکھ امکان انجام برنامھ بھ تحوالت وضع
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 شرایط متقاضیان

ارشد باشد. این برنامھ شامل  ییا کارشناس یدر مقطع کارشناس دانشگاه تھران یباید دانشجو یمتقاض
 شود.یدیگر تھران نم یو یا دانشگاه ھا یدانشجویان دانشگاه آزاد، دانشگاه شھید بھشت

دانشجویان ھمھ رشتھ ھا ممکن است بھ شرط آنکھ از  برای کلیبورس بطور  تقاضایاین برنامھ و  شرکت در
بستھ بھ رشتھ معموال بھ زبان  ھاقادر باشند در کالس ھا و امتحانات شرکت کنند. کالس  زبانی ھای توانایینظر 
 ھستند.  یو یا انگلیس یآلمان

 زیر ھستند: ھایاین برنامھ بخصوص دانشجویان رشتھ  اصلیمخاطبین 

 یزبان و ادبیات آلمان 

 ی(کالس ھا بھ زبان انگلیس یعموم یزبانشناس( 

 ی(کالس ھا بھ زبان انگلیس یزبان و ادبیات انگلیس ( 

 یو مرمت (کالس ھا بخشاً بھ زبان انگلیس یباستانشناس ی،تاریخ ھنر اسالم( 

 یانگلیس  ھایھا بھ زبان (کالس یو علوم انسان یاتدر دانشکده ادب یفارس یاتزبان و ادب یا یختار 
 )و آلمانی

میزان بھ   یدرس یواحدھا دانشگاه بامبرگدر رود یمانتظار شوند یمکھ موفق بھ دریافت بورس  یازکسان
را بگذرانند، در کالس ھا و امتحانات مربوطھ شرکت کنند و در پایان Credit Points  (30 ECTS =(واحد  ۳۰

 گذراندن این واحدھا را ارائھ نمایند. یدوره بورس، گواھ

ھا تسلط داشتھ باشند. در مورد دانشجویان سایر رشتھ آلمانیباید بھ  آلمانیدانشجویان رشتھ زبان و ادبیات 
 است. ضروری انگلیسیتسلط بھ  زبان  ولیمطلوب،  آلمانیدانستن زبان 

 

 شود یکھ دربامبرگ بھ شما عرضھ م یتسھیالت

 دانشگاه در این مورد با شما  یکمک در گرفتن اتاق در خوابگاه دانشگاه. دفتر امور دانشجویان خارج
یک نفر دانشجو در نظر گرفتھ  یمساعدت خواھد کرد. لطفاً توجھ بفرمایید کھ بورس و اقامت برا

 دانشجویان متاھل موجود نیست.  ۀاقامت ھمسر و خانواد یبرا یشده و امکانات

 یل بھ مدت یک تحص یبرا یبدون شھریھ در دانشگاه بدون پیش شرط دانستن زبان آلمان ینام نویس
 یورو ۱۰۰در ھر ترم حدود  نویسینام یبرا یدبا یانھمھ دانشجو یول یدپرداز ینم یھترم. شما شھر

 بپردازند.

 آن  یاستفاده از کتابخانھ دانشگاه و تسھیالت پژوھش 
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 بورس تقاضای برایاطالعات و مدارک مورد نیاز 

 با ذکر اطالعات زیر: تحصیلیرزومھ  ۱

 شخصیمشخصات 

تان قید شده)و التین دقیقاً ھمانطور کھ در پاسپورت فارسی ( لطفاً بھ ینام و نام خانوادگ 

جنسیت 

 تاریخ و محل تولد

در ایران  یپست آدرس

یپست الکترونیک آدرس 

  تحصیلیمشخصات 

قرار دارید تان تحصیلواینکھ در چھ مرحلھ از  تانیرشتھ تحصیل

کھ قبل از خروج از ایران خواھید داشت  یآخرین مدرک تحصیل

 کھ در حال  اینامھو یا پایان اید کردهکھ در آن تحصیل  یمقطعخرین آموضوع  پایان نامھ
 حاضر بھ آن مشغولید 

 معدل نمرات

یخارج یسطح معلوماتتان در زبان ھا 

 ھا و مدارک مورد نیاز گواھی ۲

اشتغال بھ تحصیل معتبر گواھی 

 ایدکھ گذرانده واحدھاییریز نمرات ھمھ 

تان ( چنانچھ موجود باشد) خارجی ھایمربوط بھ معلومات زبان  ھای گواھی 

انگیزه نامھ  ۳

انگیزه نامھ تان توضیح دھید کھ ھدف شما از اقامت و تحصیل دردانشگاه بامبرگ چیست  در
 شما مھم است.  یو چرا دریافت این بورس برا

لطفاً تقاضایتان را بھ ضمیمھ مدارک و اطالعات الزم بھ زبان انگلیسی و یا آلمانی (با فرمت pdf) تا تاریخ 
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ /۸   مھرماه  ۱۴۰۱ بھ آدرس زیر ارسال فرمایید: 

 isap.iranistik@uni-bamberg.de  

ISAP 2023  :موضوع
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Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Lehrstuhl Iranistik 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 

Stipendium (Teilstipendium) 

zum Studium an der Universität Bamberg (Deutschland) 
im Sommersemester 2023

Im Rahmen des DAAD-Programms ISAP (Internationale Studien- und Ausbildungspartner-
schaften) werden zum Sommersemester 2023 sechs Teilstipendien zum Studium an der Universität 
Bamberg vergeben. 

Laufzeit 

Höhe der 
Förderung 

1. März bis 31. August 2023 (6 Monate)

400 Euro pro Monat und einmalige Mobilitätspauschale von 850 Euro 

Es handelt sich um ein Teilstipendium. Über das Stipendium hinausgehende 
Kosten für Reise und Unterkunft müssen selbst gezahlt werden. Denken Sie 
daran, dass Sie für das Studentenvisum eine höhere Summe nachweisen 
müssen. Diese Summe beträgt zwischen 900 und 1000 Euro. Bitte informieren 
Sie sich bei der deutschen Botschaft. 

Corona-Vorbehalt 

Bewerbungen für das ISAP-Programm Bamberg-Teheran im Sommersemester 2023 werden 
entgegengenommen. Die konkrete Umsetzung des Programms steht jedoch unter Vorbehalt. 
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Bedingungen für die Bewerbung 

Die Studierenden (Bachelor, Master) müssen an der Universität Teheran eingeschrieben sein 
(nicht Daneshgah-e Azad, nicht Shahid-Beheshti-Universität). 

Grundsätzlich können sich alle Studierenden bewerben, die der Unterrichtssprache folgen und 
aktiv am Unterricht teilnehmen können. Die Unterrichtssprache ist je nach Fach Deutsch oder 
Englisch.

Das Angebot richtet sich vor allem an Studierende aus folgenden Fächern: 

 Germanistik

 Allgemeine Sprachwissenschaft (Unterricht in englischer Sprache)

 Anglistik (Unterricht in englischer Sprache)

 Islamische Kunstgeschichte/Archäologie oder Bauforschung (Unterricht teilweise in
englischer Sprache)

 Geschichte oder Persische Sprache und Literatur an der Fakultät für Literatur und
Geisteswissenschaften (Unterricht in deutscher und englischer Sprache)

Von den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie Lehrveranstaltungen 
der Universität Bamberg besuchen und Leistungsnachweise im Umfang von 30 Credit Points 
(ECTS) erbringen. Die Leistungen müssen am Ende des Semesters nachgewiesen werden.

Fremdsprachenkenntnisse 

Germanisten: gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. 

Studierende der anderen Fächer: Sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich. 
Deutschkenntnisse sind erwünscht und bei der Bewerbung von Vorteil.

Leistungen in Bamberg 

 Hilfe bei der Zimmervermittlung im Studentenwohnheim

 einfache Einschreibung (bei einem Aufenthalt von einem Semester keine Deutschprüfung
oder andere Bedingungen)

 keine Studiengebühren, nur ein Semesterbeitrag in Höhe von ca. 100,00 €

 Nutzung der Universitätsbibliothek für eigene Projekte
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Unterlagen für Ihre Bewerbung 

1. Einen akademischen Lebenslauf mit folgenden Daten:

persönliche Daten 

 Name, Vorname (bitte genau wie im Reisepass angeben!)
 Geschlecht
 Geburtsdatum, Geburtsort
 Adresse in Iran
 Email-Adresse

Angaben zum Studium 

 Studienfach mit bisherigem Studienverlauf
 Art des letzten Studienabschlusses vor der Ausreise
 evtl. Thema der letzten oder der laufenden Abschlussarbeit
 Durchschnittsnote im Studienfach
 Fremdsprachenkenntnisse

2. Nachweise 

 eine gültige Studienbescheinigung
 Ihr neuestes „Transcript of Records“ (Bescheinigung der Studienleistungen)
 Bescheinigung über Fremdsprachenkenntnisse, soweit vorhanden

3. Motivationsschreiben 
Das Motivationsschreiben soll die Gründe für Ihre Bewerbung enthalten und die 
Zielsetzung für Ihren Studienaufenthalt beschreiben. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung in deutscher oder englischer Sprache per Email (Anhänge bitte im 
pdf-Format) spätestens bis zum  

30. September 2022 / 8. Mehr 1401 an: ISAP Bamberg

isap.iranistik@uni-bamberg.de

Betreff: ISAP 2023

mailto:isap.iranistik@uni-bamberg.de
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