علوم پايه و مھندسی
يا
علوم انسانی و علوم اجتماعی
دکترا به صورت ثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-فرانسوی  cotutelleيا تدوين رساله زير نظر دو استاد راھنمای
ايرانی-فرانسوی codirection
شرايط داوطلبی:
•
•
•
•

داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط
داشتن مليت ايرانی و تحصيل در ايران
داشتن حداکثر  ٣٢سال سن ھنگام شروع دوره دکترا
تسلط کافی به زبان ھای تعيين شده توسط استاد راھنمای قرانسوی

امتيازات بورس:
•
•
•
•
•
•
•
•

دريافت مبلغ  ٧۶٧يورو در ماه ،در کل به مدت  ١٢ماه ،از دوره سه ساله تحصيل در مقطع دکترا
بھره مندی ازبيمه تامين اجتماعی درمدت نگارش رساله در فرانسه
دريافت تنھا يک بار بليت رفت و برگشت برای دانشجويانی که زير نظر دو استاد راھنمای ايرانی-فرانسوی
کار می کنند codirection
دريافت يک بليت رفت و برگشت در سال برای دانشجويانی که به صورت ثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-
فرانسوی کار می کنند cotutelle
بھره مندی از ھمراھی و نظارت بر روند تحصيالت
معافيت از پرداخت ھزينه ثبت نام در دانشگاه
داشتن اولويت در تخصيص خوابگاه دانشجويی
رايگان بودن ويزا

يادداشت
ثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-فرانسوی cotutelle
رساله در دو کشور به رشته تحرير در می آيد و از اين رھگذر دانشجوی دکترا اين موقعيت را به دست می آورد که
بتواند نتيجه پژوھش ھايش را در ھردو کشورعرضه کند .ثبت نام او در ھر دو دانشگاه انجام می شود .روند کار و
تدوين رساله در تفاھم نامه ای که به امضای ھردو دانشگاه رسيده است مشخص می گردد .اين تفاھم نامه شرايط دفاع از
رساله و اعطای مدرک از طرف دانشگاه ھای ايرانی و فرانسوی را تعيين می کند .نگارش رساله زير نظر دو استاد
راھنمای ايرانی و فرانسوی انجام می شود.
دانشجو رساله خود را زير نظر دو استاد راھنمای ايرانی-فرانسوی تدوين می کند codirection
دانشجو تنھا در دانشگاه فرانسوی ثبت نام می کند اما در تدوين رساله ی خود ،يا ھماھنگی با استاد راھنمای دانشگاه
فرانسوی ،از نظرات يک استاد-پژوھشگر ايرانی نيز بھره مند می شود.

زبان و ادبيات فرانسه
دکترا به صورت ثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-فرانسوی  cotutelleيا تدوين رساله زير نظر دو استاد راھنمای
ايرانی-فرانسوی codirection
شرايط داوطلبی:
•
•
•
•

داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط
داشتن مليت ايرانی و تحصيل در ايران
داشتن حداکثر  ٣٢سال سن ھنگام شروع دوره دکترا
تسلط بسيار باال به زبان قرانسوی

امتيازات بورس:
•
•
•
•
•
•
•
•

دريافت مبلغ  ٧۶٧يورو در ماه ،در کل به مدت  ١۵ماه از مجموع دوره سه ساله تحصيل در مقطع دکترا
بھره مندی از بيمه تامين اجتماعی درمدت نگارش رساله در فرانسه
دريافت تنھا يک بار بليت رفت و برگشت برای دانشجويانی که زير نظر دو استاد راھنمای ايرانی-فرانسوی
کار می کنند codirection
دريافت يک بليت رفت و برگشت در سال برای دانشجويانی که به صورت ثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-
فرانسوی کار می کنند cotutelle
بھره مندی از ھمراھی و نظارت بر روند تحصيالت
معافيت از پرداخت ھزينه ثبت نام در دانشگاه
داشتن اولويت در تخصيص خوابگاه دانشجويی
رايگان بودن ويزا

