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  ( دآآد به صًرت آن الیهDAADمراحل ي جسئیات درخًاست بًرس )
 

 در تْراى (DAADدفتر دآآد )تِ ارائِ هذارک قثل از تَرض دآآد هی تایعت در اکثر ترًاهِ ّای تَرض  درخَاظتتِ ػالقِ هٌذاى 

( ظیعتن درخَاظت DAADتِ ّویي هٌظَر هؤظعِ تثادالت آکادهیک آلواى )خَد را تِ ـَرت آى الیي اًجام دٌّذ. درخَاظت 

هی تایعت تَرض ًام تردُ ؼذُ کٌٌذگاى ترًاهِ ّای  عراحی کردُ اظت. درخَاظت  (MOVE-Portalتَرض آى الیي تا ًام )

ظؼی هی کٌین ؼوار را تا ًحَُ، جسئیات ٍ هراحل درخَاظت  ِ ایي ظاهاًِ هراجؼِ کٌٌذ. در اداهِترای در خَاظت آى الیي خَد ت

آى الیي ٍ اقذاهات الزم پط از درخَاظت آى الیي آؼٌا کٌین. خَاّؽوٌذ اظت اعالػات زیر را تِ ـَرت کاهل هغالؼِ ٍ در 

 ـَرت داؼتي ّرگًَِ ظؤال تا ها تواض تگیریذ. 

 ایمیل: 

iran.org-nfo@daadi 

 

 در ـَرت ترٍز ّر گًَِ هؽکل فٌی در ٌّگام درخَاظت آًالیي تِ ایي ایویل اعالع دّیذ:

portal@daad.de 
 
 

 وکات مهم:

 ( Firefoxیا   Internet Explorerّوچَى ) ؼذُترٍز  Webbrowserترای اظتفادُ از ایي پَرتال ؼوا ًیاز تِ  .1

 خَاّیذ داؼت.( آخریي ٍرشى هَجَد)   Adobe Readerترًاهِ ٍ ّوچٌیي  

درخَاظت تَرض دآآد خَد ترای پیؽٌْاد هی کٌین قثل از ؼرٍع هراحل درخَاظت آى الیي یک ایویل ترای خَد  .2

 تعازیذ.
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تَرض هَرد اکیذا تَـیِ هی کٌین ترای آؼٌایی تا ترًاهِ  ،اگر چِ در ایي ًَؼتِ ظؼی هی ؼَد تواهی ًکات هْن رکر ؼَد .3

ٍ یا اعالػات تیؽتر را در ٍب ظایت دآآد اـلی  ًظر ٍ هذارک الزم ٍغیرُ حتوا هغالة ّر ترًاهِ را تِ دقت هغالؼِ کٌیذ.

 تثیٌیذ. در اعالػیِ ی هرتَط تِ ترًاهِ ی ایي تَرض 

 

 در پایاى در  خالـِ ای از هذارک آپلَد ؼذُ در ظیعتن راپط از اتوام هراحل در خَاظت آى الیي ؼوا هی تایعت  .4

را ًسد خَد   (Application Summeryدریافت ًواییذ. ایي خالـِ ٍ یا ّواى ) ظیعتن ٍ ّوچٌیي از عریق ایویل

ویازی به تحًیل  الزم تِ رکر اظت کِ از آًجایی کِ هراحل درخَاظت تفَرت آًالیي ـَرت هیگیرد،ًگاُ داریذ. 

  پس از اتمام کار به دفتر دآآد رد تهران ي یا مرکس دآآد در به آلمان ویست.مذارک 
هی ؼَد ترای درخَاظت  پیؽٌْاد اداهِ خَاّذ داؼت. الثتِ دسامبر 11یي ترای ایي ترًاهِ ّا تا تاری  درخَاظت آًال .5

 پَرتال دآآد از اٍاخر ّفتِ ی اٍل ًَاهثر ترای هتقاضیاى قاتل دظترظی خَاّذ تَد.ّر چِ ظریؼتر اقذام ًواییذ.  تَرض

 

 :ترای درخَاظت تَرض تِ ـَرت آى الیي ترای ایي ترًاهِ ٍارد پَرتال دآآد تِ آدرض زیر ؼَیذ .6

 

https://portal.daad.de/irj/portal 
 

تا   ( تعازیذ. در حیي ظاختي ایي آکًَتaccountاگر ترای اٍلیي تار ٍارد ظیعتن هی ؼَیذ الزم اظت ترای خَد یک آکًَت )

. پط از دریافت ایویل حاٍی ق ایویل دریافت هی کٌیذتال را از عریٍارد کردى اعالػات ؼخفی ٍ ایویل خَد لیٌک ٍرٍد تِ پر

پط از ٍرٍد تِ پرتال تِ تخػ  لیٌک ٍرٍد تِ پرتال رٍی آى کلیک کردُ ٍ پط از ٍارد کردى پعَرد خَد ٍارد پرتال ؼَیذ.

(Personal Funding)  رفتِ ٍ در زیرهجوَػِ ّای ایي گسیٌِ در قعوت در خَاظت(application)  رًٍذ درخَاظت آى الیي را

( زیر را funding programدر قعوت اًتخاب ترًاهِ ی تَرض تعتِ تِ درخَاظت خَد یکی از ترًاهِ ّای تَرض )دًثال کٌیذ. 

 خاب کٌیذ. اًٌ

 

ترای داًؽجَیاى ػالقِ هٌذ تِ در خَاظت تَرض در یکی از چْار رؼتِ در چْار داًؽگاُ ارائِ ؼذُ ترای  :مقطع ارشذ -

ترًاهِ )اعالػات تیؽتر رت در اعالػیِ ایي ترًاهِ تثیٌیذ(، لغفا ترًاهِ ی زیر را تا کذ ترًاهِ ی خَد از لیعت ترًاهِ ّای  ایي

 :هَجَد در پَرتال دآآد اًتخاب کٌیذ

 

Sustainable Water Management: Study Scholarships and Research Grants 2016 

 

  (Funding Program Nr. 57250387) 

 

 

: ترای ػالقِ هٌذ تِ درخَاظت تَرض در هقغغ دکترا در یکی از داًؽگاُ ّا ٍ هؤظعات آهَزغ ػالی در مقطع دکترا -

آلواى در خفَؾ هَضَػات حَزُ ی آب ٍ هَضَػات ارائِ ؼذُ در اعالػیِ ایي تَرض، ػالقِ هٌذاى هی تایعت ترًاهِ 

 ی زیر را اًتخاب ًوایٌذ:

 

Sustainable Water Management: Study Scholarships and Research Grants for 

Foreigners PhD, 2016   

 

(Funding Program Nr. 57260501) 
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ٍ دریافت رهس ػثَر زتاى آلواًی، اًگلیعی عراحی ؼذُ اظت. پط از ٍرٍد تِ ظیعتن دٍ تِ    MOVE-Portal. پَرتال .7

راٌّوایی ّایی کِ خَد ظیعتن تِ ؼوا ارائِ هی دّذ هراحل درخَاظت آى الیي ؼوا قادر ّعتیذ از عریق از عریق ایویل 

لغفا اعالػات الزم را در خفَؾ ًحَُ آهادُ کردى هذارک قثل از ٍرٍد تِ ظیعتن تا دقت هغالؼِ  تَرض را عی کٌیذ.

 کٌیذ. 

 

 مراحل درخًاست بًرس به صًرت آن الیه: 

 

از ؼوا خَاّذ خَاظت کِ فرم در خَاظت تَرض را پر کٌیذ. ؼوا هی تایعت  MOVE پط از ٍرٍد تِ پَرتال ظیعتن .1

تن داًلَد ٍ در ظیتن کاهپیَتر خَد رخیرُ کردُ ٍ پط از پر کردى آى را دٍتارُ در هحل عفرم در خَاظت تَرض را از ظی

ي ارائِ ؼذُ در ای تر عثق تاری  ؼرٍع دٍرُ ّای ارؼذ ٍ هذت زهاى آى تاری  ؼرٍع تَرضهؽخؿ ؼذُ قرار دّیذ. 

هی تاؼذ. ترای دٍرُ ّای دکترا ًیس تا تَافق اظتاد راٌّوای  2116ترًاهِ خَاّذ تَد کِ هؼوَال از ظپتاهثر ٍ اکتثر ظال 

 ِ تؼذ هیتَاًذ تؼلق تگیرد. ت 2116آلواى ایي تَرض حذٍدا از اٍاخر هاُ های 

درخَاظت آى الیي  را تِ ترتیة زیر تِ ظپط ظیعتن از ؼوا خَاّذ خَاظت کِ در هراحل تؼذی هذارک الزم دیگر  .2

لیعت هذارک هَرد ًیاز را در ٍب ظایت دآآد ٍ در اعالػیِ ی هرتَط تِ ایي ترًاهِ هی تَاًیذ هؽاّذُ . خَد اضافِ کٌیذ

 کٌیذ. 

 "خالـِ ای از درخَاظت آى الیي"ترای ؼوا  MOVEپط از آًکِ توام هذارک تاال را در ظیعتن ٍارد کردیذ پَرتال  .3

 تِ ترتیة خاـی را ًؽاى هی دّذ.  ٍ تواهی هذارک ٍارد ؼذُ

ایي اهکاى را تِ ؼوا هی دّذ تا ؼوا تتَاًیذ پط از ثثت ًام در ظیعتن تا پایاى هْلت درخَاظت تَرض  MOVEظیعتن  .4

 کٌیذ.ًدرخَاظت را تاییذ  رط آًکِ اتوام، تِ ؼتفَرت آى الیي  درخَاظت خَد را ترهین کٌیذ

 

در هَرد هتقاضی در  )ٍ یا اظاتیذ ؼوا در خارج از ایراى( از یکی از اظاتیذ ایراًی فی ًاهِهؼر ًاهِهی تایعت  هتقاضیاى .5

 ّای ظرتعتِ تاؼٌذ. دٌّذ. ایي هؼرفی ًاهِ ّا هی تایعت در پاکت ئِارا(Recommendation)  ّای ظرتعتِ پاکت

 :هتقاضیاى هی تایعت ایي فر م را در اختیار اظتاد ٍ هؼرف هَرد ًظر قرار دٌّذ

 

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf 

 

. ؼوا هی تایعت ایي ًاهِ ّای ویست MOVEجسٍ هذارک الزم ترای درخَاظت آى الیي در ظیعتن  هؼرفی ًاهِ  

م پط از تکویل فر تحَیل دّیذ. در تْراىتِ دفتر دآآد   2115 دظاهثر 11آى الیي تا تاری  پط از درخَاظت هؼرفی را 

تَظظ اظاتیذ هؼرف ٍ اهضای آى، آًْا هی تایعت ایي فرم را در داخل پاکت در تعتِ ٍ هْر ٍ اهضا ؼذُ قرار دادُ ٍ ًام ٍ 

اظاتیذ هحترم هی تَاًٌذ ّوچٌیي ترای ظَْلت ًام ترًاهِ ی هَرد ًظر ؼوا را رٍز پاکت قیذ کٌٌذ ٍ تِ ؼوا تحَیل دٌّذ. 

ترای دفتردآآد از عریق ایویل ارظال کٌٌذ. در ایي ـَرت حتوا الزم اظت کِ کار فرم هؼرفی تکویل ؼذُ را هعتقیوا 

ایویل تاییذُ ی دریافت ایویل ٍ هؼرفی ًاهِ را از دآآد دریافت کٌٌذ. از هتقاضیاى خَاّؽوٌذین تٌْا یکی از ایي دٍ راُ را 

 ترای ارظال هؼرفی ًاهِ ّا اًتخاب کٌٌذ. 

https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf


 

وِ ؼذُ ترای درخَاظت  آى الیي تَرض  قثال تَظظ ظفارت آلواى تاییذ ؼذُ هذارک ترج تا حذ اهکاى لغقا ظؼی ؼَد .6

تاییذ ؼذُ ؼوا تِ ـَرت اـل تٌْا زهاًی هَرد ًیاز خَاّذ تَد کِ ؼوا تَظظ دآآد ِ ؼذُ ٍ ترجوهذارک تاؼٌذ. 

(DAAD  ُتِ ػٌَاى کاًذیذای دریافت تَرض تؼییي ؼَیذ. در ایي ـَرت هذارک اـل ٍ ترجوِ ّای اـل تاییذ ؼذ )

  را هی تایعت تٌا تِ در خَاظت دآآد ارظال کٌیذ تا هَرد تررظی قرار گیرًذ.

 لغفا تواهی هذارک درخَاظت تَرض را تِ ـَرت کاهل در پرتال آپلَد کٌیذ.  .7

 

 

 اوتخاب: فرآیىذ

ّای تَرض تک تِ تک ًعثت تِ کاهل تَدى هذارک ٍ از ًظر کوی هَرد تررظی اٍلیِ قرار گرفتِ ٍ ظپط ترای تررظی  درخَاظت

خَد دآآد در اًتخاب افراد ًقؽی  ا هتؽکل از اظاتیذ ایي حَزُ در آلواى ارظال هی ؼَد.تیؽتر تِ کویتِ ی تررظی درخَاظت ّ

ؾ ترای رؼتِ ٍ یا جٌعیت خاـی لحاػ ًؽذُ ٍ کویتِ ی ػلوی تررظی ًذارد. الزم تِ رکر اظت کِ ّیچ گًَِ ظْویِ خا

)ترای  ، ترًاهِ زهاًی)ترای هقغغ دکترا( درخَاظت ّا تٌْا ظؼی در گسیٌػ تْتریي ّا را دارد. تواهی هذارک از جولِ پرٍپَزال

َد. ًتیجِ ی اًتخاب تْتریي ّا هؤثر خَاٌّذ ت، ًورُ ّا، ظَاتق پصٍّؽی ٍ ػلوی ٍ ًاهِ ّای هؼرفی ًاهِ ٍ غیرُ در اهر هقغغ دکترا(

 از عریق پرتال دآآد تِ هتقاضیاى اػالم هی ؼَد.  2116درخَاظت تَرض در هاُ هارچ ٍ یا آٍریل 

 
 

 مًفق باشیذ 

 دفتر دآآد در تْراى

 2115ًَاهثر 


