
 
 

 

 

  

فون هامبولتبنیاد الکساندر   

 درکم دارندگان تمامی به تحقیقاتی تحصیلی های بورس ی ارائه با بنیاد این

 کوتاه های دوره تا دهد می را فرصت این برجسته محققان و تخصصی دکتری

 تیتحقیقا علمی مراکز و ها دانشگاه از یکی در را دکتری پست مدت بلند و مدت

 .کنند سپری آلمان
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The most dangerous worldview is the worldview of 

those who have not viewed the world.  
 

Alexander von Humboldt  
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 فون هامبولتنیاد الکساندر ب

 معرفی

ترین نوین، یکی از بزرگجغرافیای بنیان گذار     Alexander von Humboldt :هومبولت فون الکساندر 

  .میالدی بود81و 81های سدهعرصه جغرافیا در  دانشمندان و ماجراجویان

بنیاد الکساندر فون هومبولت روابط و همکاری های علمی بین محققان و پژوهشگران برجسته دیگر کشورها با 

های تحصیلی تحقیقاتی به تمامی دارندگان مدرک بورسمحققان آلمانی را حمایت می کند. این بنیاد با ارائه 

دکتری را در امدت پسمدت و بلندهای کوتاهو محققان برجسته این فرصت را می دهد تا دوره دکتری تخصصی

ای ههومبولت نیز با ارائه برنامه فونبنیاد الکساندر  ند.علمی تحقیقاتی آلمان را سپری کنیکی از دانشگاه ها و مراکز 

حقیقات ت ی علم واهه بین المللی کردن حوز های علمی بین المللی سعی درها و نشستمختلف و برگزاری کنفرانس

 .دارد

 

 قسمتی از شبکه جهانی باشید!

 ما همکاری های علمی بین دانشمندان برجسته و محققان آلمان و جهان را تسریع و تسهیل می نماییم. 

کمک هزینه های پژوهشی و جوایز تحقیقاتی به شما این امکان را می دهد که برای کار بر روی یک پروژه  -

 مشغول فعالیت شوید.  ،آلمان مقیمبا یک دانشمند  ،تحقیقاتی که در نظر دارید

 از حمایت  ما برای انجام پروژه توانیدمی  ،اگر شما یک دانشمند و  یا یک محقق  از آلمان هستید -

فون دانش آموخته الکساندر  00222لمان برخوردار شوید و جزو یکی از [تحقیقاتی خود در خارج از 

 شوید. )هامبولتیها( هامبولت

آموزشی، ما گفتگوی بین المللی  های به عنوان یک ارگان واسط برای فرهنگ غیر بومی آلمان و سیاست -

 تمدنها  و تبادالت آکادمیک را تسریع می نماییم.  
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 چه چیز برای ما مهم است؟

خوب   : عملکرددرنظر گرفته می شودفقط یک چیز  ،اگر شما تمایل دارید تا یکی از اعضای خانواده هامبولت شوید

هیچ سهمیه خاص نه برای کشور خاص و نه برای رشته خاص آکادمیک وجود ندارد. کمیته مجری  و عالی شما! 

و تصمیم مستقل  مورد مقایسه قرار می دهدرا از همه رشته های تخصصی  اعضای هیات علمی و دانشجویانتمام 

ما افراد  حمایت ما شامل حال مردم می باشد. . اعالم می کندخود را بر اساس پرونده آکادمیک هر شخص و نهایی 

. بعد از همه اینها، حتی در زمان افزایش کار گروه، این توانایی و تخصص فردی را هاهرا حمایت می کنیم نه پروژ

 . مبنای محاسبه می باشداست  که برای پیشرفتهای علمی 
  

 یک هامبولتی شوید!

دکتری در شروع مسیر آکادمیک خود هستید، یا یک محقق باتجریه هستید، یا یک ابه عنوان محقق پسگر شما ا

هیات علمی رسمی هستید و یا یک فرد شناخته شده در زمینه تخصصی خود می باشید، کمک هزینه های 

در خصوص در صفحات بعد شما با مروری . تحقیقاتی و جوایز  ما  شامل حال شما  و موقعیت علمی شما خواهد شد

آشنا خواهید شد. که اطالعات بیشتر در وب سایت  فون هامبولتحمایتی مالی بنیاد الکساندر های مهمترین برنامه

 این بنیاد می باشد. 
 

 یک میزبان در آلمان باشید!

  کار جوان وهم تقبل میزبانی، باعث می شودهر عضو بنیاد هامبولت به یک عضو هیات علمی میزبان نیاز دارد. 

قامت به منظور انجام یک کار تحقیقاتی در موسسه شما با حمایت مالی  برای ا ،در خار ج از آلمانرا  مشترک شما

ی شود. م شما برای جایزه تحقیقاتی هامبولت ات پیشرفتههامبولت تشویق می کند و یا موجب کاندید شدن تحقیق

اتی، دستیار تحقیقاتی و هزینه های اجرا ای تجهیزات تحقیقاین کمک هزینه شامل یک فوق العاده برای هزینه ه

 می کند.  کمکهمکاری مثمرثمر به منظور برای ایجاد بهترین موقعیت به هر دو طرف این  و غیره می باشد. 
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 حمایت مالی برای محققانی که به آلمان می آیند

 

 برنامه ما برای محققین پست دکتری

سال است که دریافت  4دکتری خود را کمتر از  مدرک هستید وو یا یک محقق  مندتواناگر شما یک دانشمند 

 داشته اید، شما شرایط الزم برای ارائه درخواست خود را دارید. 

  

 دکتریابرای محققین پس هامبولتکمک هزینه تحقیقاتی 

. برای ماه اقامت دارند 04 تا 0ن برای مدت حمایت مالی برای محققینی که دریک موسسه تحقیقاتی در آلما

 80هزینه  و همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی می آیند کمک توسعهمحققینی که از کشورهای در حال 

 . می تواند لحاظ شودنیز  return  fellowshipماهه  مازادی نیز برای 

 

 دکتریابرای محققین پس جورج فراسترکمک هزینه تحقیقاتی 

 از حمایت ،به منظور اجرایی کردن یک پیشنهادیه تحقیقاتی  توسعهدانشمندان و محققین کشورهای در حال 

. برای می توانند بهره مند گردندماه  04تا 0مدت  ، بهیک موسسه تحقیقاتی در آلمان دربه شرط حضور مالی 

 80آیند کمک هزینه ی میو همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرق توسعهمحققینی که از کشورهای در حال 

 شود. نظور ی تواند منیز م return  fellowship مازادی نیز برای ماهه
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 لین گروه های پژوهشی جوانوبرنامه ما برای مسو

سال است که دریافت  0اگر شما دانشمند و یا محقق توانمندی از خارج از آلمان هستید و دکتری خود را کمتر از 

  درخواست برای این برنامه می باشید.داشته اید، حائز شرایط 

 

 Sofja Kovalevskajaجایزه 

میلیون یورو می باشد و به محققان جوان با تحقیقات به روز، امکان ایجاد گروههای  8601این جایزه به ارزش 

 برای تحقیق در موسسات تحقیقاتی آلمان را فراهم می کند. سال  1تحقیقاتی مربوط به خود و صرف مدت 

 

 برنامه ما برای پژوهشگران با تجربه

سال پیش مدرک دکتری خود را  81تا  80ای است که کمتر از دانشمندان برجسته حمایت از هدف این برنامه

معمول، متقاضیان یا کاندیداها حداقل باید به  طوراند. به داده بروزخود را  تحقیقاتیو استقالل  دریافت داشته اند

 مشابه باشند. های وه پژوهشی جوان و یا در موقعیتصورت استادیار، مسئول گر

 

 برای محققین با تجربه هامبولتکمک هزینه تحقیقاتی 

ماه اقامت  04 تا 0تحقیقاتی در آلمان برای مدت که دریک موسسه است محققینی  شامل حالمالی  این حمایت

و همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی می آیند کمک  توسعه. برای محققینی که از کشورهای در حال دارند

 شود. منظور می تواند نیز  return  fellowshipماهه  مازادی نیز برای  80هزینه 

 

 برای محققین با تجربه جورج فراسترکمک هزینه تحقیقاتی 

به منظور اجرایی کردن یک توسعه دانشمندان و محققین کشورهای در حال حمایت از برای این کمک هزینه 

مرتبط با موارد نیاز کشور خود و یا مشارکت برای تبادل اطالعات علمی و روشهای تحقیقاتی  پیشنهادیه تحقیقاتی

ماه به اضافه امکان افزایش  81تا  0تعریف شده است. مدت زمان این دوره تحقیقاتی   فیمابین آلمان و کشور مرجع
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مک هزینه می تواند به سه قسمت در طی سه سال می باشد. این ک return  fellowship ماهه برای 80دوره 

  توزیع شود. 

  فرانهوفر بسلو جایزه تحقیقاتی  فردریک ویلیام بسلجایزه تحقیقاتی 

که مدرک دکتری خود را در فاصله  یهزار یورو به اعضای هیات علمی برجسته و شهیر 41جایزه با ارزش این 

گیرد تا برای دوره تحقیقاتی حداکثر یک سال بتوانند سال پیش دریافت داشته اند تعلق می 81زمانی کمتر از 

سانند. کاندیداها توسط اعضای هیات علمی های آلمان به انجام رنظر خود را در ارتباط با دانشگاهپروژه های مورد 

آلمان تعیین می شوند. جایزه تحقیقاتی فرانهوفر بسل به طور مشخص به محققینی که تحقیقات کاربردی را ادامه 

 می دهند اختصاص دارد. 
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 حمایت مالی برای محققانی که به آلمان می آیند

 

که شهرت بین المللی  cutting –edge researchers و کارآمد روز هببرنامه ما برای محققین 

 دارند

  فون هامبولتمقام استادی الکساندر 

در رشته خود در سطح  شناخته شدهاعضای هیات علمی از تمام رشته ها در خارج از آلمان، که به عنوان شخص 

های مینهزبین المللی شهرت دارند، حائز شرایط کاندیداتوری برای این مقام می باشند. به منظور گسترش و بهبود 

ساالنه برای  ، محقق به روز 82،  پیش بینی می شود که تا تعداد در سطح بین المللی کاربردی تحقیقاتیخاص و 

، موفقیت در نامزد مورد نظر امتیازات و شایستگی هایشوند. جدای از یقات بلند مدت در آلمان استخدام تحق

برنامه استراتژی دانشگاه تعیین می شود. چگونگی نحوه فعالیت برنده جایزه در  نظامتوسط  ،اجرایی کردن تحقیق

 . می بایست مورد تایید و رضایت قرار گرفته شود ،کمک به تاسیس دانشکده مربوطه در بین نخبگان بین المللی

فت خواهد کرد. داوطلبین می توانند میلیون یورو دریا 1تا  1/3  بودجه ای برابر ،هر استاد برنده جایزه مقام استادی

  توسط دانشگاه های آلمانی ازطریق مدیران معرفی شوند. ساالنه دوبار این انتخاب صورت می گیرد.

 

 هامبولت جایزه تحقیقاتی  

که در اوج درجات علمی خود می باشند و در موقعیت های پیشرو قرار دارند، همانند محققین خارجی بازنشسته 

 ها و یا مدیران موسسات می توانند برای این جایزه کاندید شوند.  استاد تمام

و فرای  صصیهای جدید آنان،  تاثیرات ماندگاری در زمینه تخیا نظریه، بینش و قینی که یافته های بنیادیمحق

، جر شودمن و دست اول به تولید محصوالت پیشگام تحقیقاتشان که انتظار می رود که آن داشته است، و آن دسته

 حداکثر یک سال را روی پروژه تحقیقاتیشوند تا باشند. برندگان جوایز دعوت میحائز شرایط دریافت این جایزه می

د و شونانتخاب می توسط اعضای هیات علمی آلمانی نامزدهاهای آلمان بگذرانند. مورد نظر خود با یک از دانشگاه

  می باشد.یورو  02222 به ارزش ود ندارد. این جایزهجامکان درخواست مستقیم و
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 سفر می کنندخارج از آلمان حمایت مالی برای محققانی که به 

 

 با تجربه است.محققین محققین پسادکتری و برنامه ما برای 

تخاب خود انو تمایل دارید که برای انجام پروژه تحقیقاتی که  اگر شما محققی هستید که در آلمان کار می کنید

و هیات ا باید عضکرده اید به خارج از آلمان سفرکنید، فرم درخواست خود را برای ما بفرستید. یکی از میزبانان شم

 حمایت شده باشد.  فون هامبولتعلمی باشد که قبال توسط بنیاد الکساندر 
  

 کمک هزینه تحقیقاتی فئودور لینن برای محققین پسادکتری

گر شما محققی با درجه اعتبار باال می باشید و یا دانشجویی هستید که از زمان دریافت مدرک دکتری شما کمتر ا

 ه، ماه 04تا   0امت تحقیقاتی بین سال گذشته باشد، شما حائز شرایط درخواست حمایت مالی برای دوره اق 4از 

در یک موسسه تحقیقاتی خار ج از  return  fellowshipماهه  80دوره اختیاری  امکان استفاده از  به عالوه

 آلمان می باشید. 

 

 کمک هزینه تحقیقاتی فئودور لینن برای محققین باتجربه

های فعالیتشما نشان دهنده پژوهش سال پیش دریافت کرده اید و  80کمتر از اگر شما دوره دکتری خود را 

حداقل استادیار، مسئول گروه جوان پژوهشی یا در موقعیت مستقل تحقیقاتی شما باشد و مرتبه علمی شما، 

از شرایط الزم  هماه 81تا  0برای دریافت حمایت مالی اقامت تحقیقاتی برای یک دوره معادلی قرار دارید، 

ی  دوره اختیارشود. انتخاب تواند به حداکثر سه قسمت در طی سه سال تقسیم این کمک هزینه می برخوردارید.

 آید. مزایای این کمک هزینه تحقیقاتی به شمار میدیگر  نیز از  return  fellowshipه ماه 80

 

 جایزه تحقیقاتی برای محققین شاخص و برجسته در آلمان

رای در خارج از کشور ، ب فون هامبولتمحققین برجسته از آلمان می توانند توسط ارگانهای همکار بنیاد  الکساندر 

 این جایزه نامزد شوند. جزئیات این طرح در سایت موجود می باشد. 
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 دانش آموختگان و شبکه هامبولتحمایت مالی برای 

 حمایت می کنیمما شما را در طول دوره عمر 

ا انفرادی ارزش قائلیم. مامبولتی بودن یک امتیاز است. این بدان معنا است که ما به تک تک شما برای صورت ه

می خواهیم که شما و خانواده تان در آلمان احساس راحتی و آسایش نمایید تا شما قادر باشید به طور کامل بر 

میهمان و میزبان  از نگاه بخش رای رزشمند بو اقامت اروی تحقیق خود تمرکز داشته باشید. پیشرفتهای علمی 

 خصوصی هدف اصلی است. 

محسوب می خانواده هامبولت از  عضوی شد، برای همیشه از حمایت های این بنیاد بهره مند هرکس که یک بار 

 حمایتهای. ، ما در ارتباط نزدیک با شما باقی خواهیم ماند. حتی زمانی که مدت اقامت شما در آلمان تمام شودشود

ی ها در مسیر زندگی و همچنین در ارتباط با همکاری با هامبولتهر یک از  از پیشرفتهای  برای پشتیبانی ما 

  همکاران متخصص در آلمان، قابل انعطاف می باشد. ما فرصتهای زبر را به شما پیشنهاد می کنیم:

 )برای محققین مقیم آلمان( اقامتهای تحقیقاتی بیشتر در آلمان / خارج از آلمان -

 المللی در آلمانشرکت در کنفرانسهای بین  -

   return  fellowship  بهره مندی از -

 کمک هزینه برای تهیه کتاب و تجهیزات -

 برنامه ارتباط و شبکه گروه تحقیقاتی -

 سمینارهای تخصصی هامبولت  -

 جوایز دانش آموختگان هامبولت برای ایده های مرتبط ابتکاری -

 همکاری با دانش آموختگان هامبولت -
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 برخی از برنامه های ما

 

  Max Planckجایزه  -

 کمک هزینه صدراعظم آلمان برای رهبران آینده از برزیل، چین، هندوستان، روسیه و آمریکا -

 برای تبادالت علمی و فرهنگی بین المللی  Reimar Lustجایزه  -

برای محققین کانادایی در گرایشهای علوم انسانی و جامعه  Konard Adenauerجایزه تحقیقاتی  -

 شناسی

 برای محقققین ژاپنی Philipp Tranz Von Sieboldجایزه  -

به منظور گسترش بین المللی کردن حوزه های علوم انسانی و   Anneliese Maierجایزه تحقیقاتی  -

 جامعه شناسی

  



https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html 
 

 بکه هامبولتش

 هامبولتی در دنیا 00222بیش از 
 

 

 0284برای ژانویه 

 

دود می باشد. این شبکه ح فون هامبولتشبکه دانش آموختگان ، بزرگترین گنجینه و سرمایه بنیاد الکساندر 

کشور که با آلمان همکاری نزدیک دارند را شامل  842دانشمند و محقق را  در تمام رشته ها در بیش از  00222

ارتباطات تحقیقاتی بین المللی هامبولت  می شود. بر اساس ارائه های جدید، شبکه هامبولت یک نقشه جهانی از

 منتشر کرده است. 

نماید. محقق را برای اقامت در آلمان و در خارج از مرزهای آلمان حمایت مالی می 0222هر سال، این بنیاد بیش از 

امه ت و برنبرنامه حمایت مالی تحقیقاتی و جایزه  بین المللی  را  در برداشته اس 022تا به حال این بنیاد بیش از 

 های حمایتی بیشتری را برای اقامت های تحقیقاتی بیشتر  برای دانش آموختگانش فراهم نموده است. 

 


