بورس ھای سفارت فرانسه در ايران
نمونه ھايی از سئوال ھای رايج شما FAQ
چرا بورس کل مدت تحصيل را پوشش نمی دھد؟
ھدف از اعطای بورس به دانشجويان مقطع دکترا کمک به آنھا در انجام تحقيقات در ايران و قرانسه و به تناوب در يکی
از دو کشوراست.
آيا احاطه کامل به زبان فرانسوی الزامی است ؟
در مورد رشته ھای علوم و علوم مھندسی ميزان احاطه به زبان فرانسوی بستگی دارد به تشخيص استاد راھنما.
داوطلبان رشته ھای علوم انسانی و علوم اجتماعی يا ادبيات فرانسوی بايد به زبان فرانسوی احاطه کامل داشته باشند.
ميزان تسلط آنھا به اين زبان ،در جلسه مصاحبه با داوطلب ،از سوی ھيات داوران مورد سنجش قرار می گيرد.
من دانشجوی ايرانی شاغل به تحصيل در يک دانشگاه خارجی )غير ايرانی( ھستم .آيا می توانم متقاضی بورس شوم؟
بايد مدرک تحصيلی تان را از دانشگاھی در ايران دريافت کرده باشيد و نامه ای از يک استاد راھنمای ايرانی جھت
نظارت بر تدوين رساله تان ارائه کنيد.
من در حال حاضر دانشجوی ايرانی شاغل به تحصيل در يکی از دانشگاه ھای فرانسه ھستم .آيا می توانم متقاضی
بورس شوم؟
بايد درسال ما قبل تقاضای بورس )يعنی سال تحصيلی  (٢٠١٢-٢٠١٣در يکی از دانشگاه ھای ايران شاغل به تحصيل
بوده باشيد.
با چه مدرک تحصيلی می توانم تقاضای بورس کنم؟
يا مدرک ايرانی کارشناسی ارشد
رساله من در قالب ) cotutelleثبت نام در دو دانشگاه ايرانی-فرانسوی( نمی گنجد .آيا می توانم متقاضی بورس
شوم؟
می توانيد از قالب ) codirectionتدوين رساله زير نظر دو استاد راھنمای ايرانی-فرانسوی( استفاده کنيد :معذالک
ارائه توافقنامه ميان دو استاد راھنمای ايرانی فرانسوی مبنی بر نظارت مشترک بر تدوين رساله تان الزامی است.
دانشجوی مقطع مستر ھستم .آيا می توانم متقاضی بورس شوم؟
بورس ھای مقطع مستر مختص دانشجويان رشته ھای علوم انسانی و علوم اجتماعی است.
پاسخ تقاضای خود را کی دريافت می کنم؟
پس از پايان مھلت تحويل پرونده ھای تقاضای بورس در  ١۵آوريل  ، ٢٠١٣پرونده متقاضيان مورد بررسی قرار
گرفته ،نتايج در پايان ماه ژوئن  ٢٠١٣اعالم می شود.
شھروند ايرانی نيستم اما در يکی از دانشگاه ھای ايران ثبت نام کرده ام .آيا می توانم متقاضی بورس شوم؟
خير اين بورس مختص شھروندان ايرانی است
متاھل ھستم ،آيا می توانم به اتفاق خانواده ام به اين سفر بروم؟
ھيچ گونه کمک ھزينه خانواده در اين بورس پيش بينی نشده است ٧۶٧ .يورو در ماه تنھا برای ھزينه ھای يک نفر در
نظر گرفته شده است .امکان اسکان در خوابگاه دانشجويی برای دانشجويان متاھل )با يا بدون فرزند( فراھم نيست.
دانشجويانی که مايلند به اتفاق خانواده )با يا بدون فرزند( از اين بورس استفاده کنند بايد شخصا نسبت به تامين مسکن
مناسب اقدام کنند .سفارت فرانسه متولی سامان دھی اين بورس ھاست و ھيچ نقش يا مسئوليتی در تھيه يا در اختيار
گذاردن اين قبيل مسکن ھا ندارد.
آيا بورس ھای حوزه علمی يا علوم مھندسی مختص رشته ھای مشخصی است ؟
در حوزه علمی يا علوم مھندسی کليه رشته ھا مورد قبول است

آيا بورس ھای حوزه زبان و ادبيات فرانسوی مختص رشته ھای مشخصی است ؟
بورس ھا به اين حوزه ھا تعلق می گيرند :ادبيات فرانسوی ،ادبيات تطبيقی فارسی -فرانسوی ،زبانشناسی و زبانشناسی
کاربردی )به ويژه آموزش زبان و مترجمی(

