
 انواع همکاری

 دوره مشترک دو مدرکه .1

 کارشناسی ارشد و دکتری 

 )قابل ارتقا از فرصت مطالعاتی )در صورت تمایل دانشجو 

 تبادل دانشجو .2

 گذراندن واحد درسی یا انجام پژوهش 

 از یک تا سه ترم 

 شود(بدون اهدای مدرک از طرف دانشگاه مقصد )صرفا ریز نمرات یا گواهی انجام تحقیقات داده می 

 معموال بدون شهریه 

 های اتحادیه اروپا )اراسموس پالس(، دانشگاه میزبان، سفارت فرانسه و وزارت علومحمایت مالی از بورس 

 المللیکارآموزی بین .3

 از یک تا سه هفته 

  معادل گذراندن واحد کارآموزی در ایران )برای دانشجویان کارشناسی( یا انجام بخشی از پروژه )برای
 د(دانشجویان ارش

 تبادل اساتید .4

 ارایه کارگاه آموزشی، مذاکره برای شروع همکاری ویا شرکت در کنفرانس باشدتواند شامل تدریسمی ، 

 

 جذب حمایت

 :(CNRSهمکاری با مرکز ملی تحقیقات فرانسه ) .1

content/uploads/2017/10/CNRS_naghoos_final.pdf-http://campus.aut.ac.ir/intrel/wp 

  درخواست کنندگان پس از گرفتن پذیرش از یک دانشگاه در فرانسه و شروع همکاری با مرکز تحقیقاتی همکار
 وجود دارد: CNRSکنند. چهار قالب همکاری با درخواست حمایت می CNRSبا 

 سال حمایت( 3المللی )های بینلمی در پروژههای عهمکاری 
 سال حمایت( 4+4المللی موضوعی )های بینشبکه 

 سال حمایت( 4+4المللی )های مشترک بینآزمایشگاه 

 سال حمایت( ۵+۵المللی )واحدهای مشترک بین 

 :اطالعات بیشتر 

http://www.cnrs.fr/ 

 شاپور:طرح جندی  .2

 اطالعات بیشتر:شود و فراخوان ساالنه داردنی میتوسط وزارت علوم و سفارت فرانسه در ایران پشتیبا . 

https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur 

+98 21 8891 9893 , c.irhttp://www.ciss 
 شود.تشکیل پرونده تا قبل از اتمام ماه ژوئن تمام می 

  ،گیردیورو از فرانسه حمایت مالی صورت می ۵۰۰۰یورو از طرف ایران و  ۵۰۰۰در صورت پذیرش طرح 

http://campus.aut.ac.ir/intrel/wp-content/uploads/2017/10/CNRS_naghoos_final.pdf
http://www.cnrs.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur
http://www.cissc.ir/


 پیشرفت، چاپ مقاالت و برگزاری حداقل یک نشست علمی( هستندملزم به ارایه گزارش ساالنه ) پژوهشگران 

  سال 2مدت حمایت 

 های دولت فرانسهبورس .3

https://ir.ambafrance.orgتحصیل-در-فرانسه-بورسهای-دولت-فرانسه-برای/ 
 انیدانشجو اریرا در اخت یو پسا دکتر یدوره دکتر یلیتحص یهااز بورس یدنمسفارت فرانسه فرصت بهره 

 قرار داده است. رانیا یدانشگاه ها دیو اسات یدکتر

  :2۰1۸آوریل  1۷تاریخ نهایی ارسال پرونده 

 :برخی از مزایا 

 وروی ۷۶۷حدوداً  انهیماه از سه سال به مبلغ ماه 12بورس به مدت  یعطاا 
 در فرانسه لیدر طول مدت تحص یاجتماع نیتام مهبی 
 یثبت نام دانشگاه یهانهیاز هز تیعافم 
 ییمسکن دانشجو یاعطا نهیدر زم تاولویاز  یرخوردارب 
 گانیرا دیدور روادص 

 :شرایط 

 ارشد در رشته مربوطه یدارا بودن مدرک کارشناس 
 یسال سن هنگام ورود به مقطع دکتر 32حداکثر  یدارا 
 یفرانسو یشده توسط استاد راهنما نییتع یبودن سطح زبان دارا 

 2۰1۸ایفل بورس  .4

(1.pdf-2018-Eiffel-dExcellence-content/uploads/2017/11/Bourse-http://campus.aut.ac.ir/intrel/wp) 

  مدارس عالی مهندسی(، دکترای مشترککارشناسی ارشد، دیپلم مهندسی )مخصوص 

 مدت بورس 

 12 ماه برای ثبت نام در سال دوم ارشد 

 24 ماه برای ثبت نام در سال اول ارشد 

 3۶ ماه برای ثبت نام در دیپلم مهندس 

 1۰  سال باشند 3ها دربخش تقسیم شود که این بخش 3یا  2ماه برای ثبت نام در دکتری. باید به 

  پوشش نیستهزینه کالس زبان تحت 

 شودشود و مدت آن به انتهای بورس اضافه میهنگام کارآموزی یا تحصیل در خارج از فرانسه، بورس قطع می 

 جزییات 

  یورو، حمل و نقل، بیمه و کمک هزینه مسکن 11۸1ارشد: ماهانه 

  یورو، حمل و نقل، بیمه و کمک هزینه مسکن 14۰۰دکتری: ماهانه 

 ز فرانسه داشته باشنددانشجویان نباید بورس دیگری ا 

 :برنامه زمانی 

  :2۰1۷اکتبر  1۶تشکیل پرونده 

  :2۰1۸ژانویه  12پایان مهلت تشکیل پرونده 

  :2۰1۸مارس  2۶اعالم نتایج 

 :299250/ لینک تکمیلی جهت اقدامhttp://www.iran.campusfrance.org/fa/node 

https://ir.ambafrance.org/تحصیل-در-فرانسه-بورسهای-دولت-فرانسه-برای
https://ir.ambafrance.org/تحصیل-در-فرانسه-بورسهای-دولت-فرانسه-برای
http://campus.aut.ac.ir/intrel/wp-content/uploads/2017/11/Bourse-dExcellence-Eiffel-2018-1.pdf
http://www.iran.campusfrance.org/fa/node/299250

