
 شرایط وتوضیحات کامل دانشگاه فرایبورگ المان

کالج تحقیقات بین المللی است. این موسسه از پروژه های تحقیقاتی نوین از طریق موسسه مطالعات پیشرفته فرایبورگ 
کمک های فردی حمایت می کند. این مرکز در خدمت جامعه پژوهشی بسیار فعال است و از زمان ایجاد آن در سال 

 جایزه بین المللی برای موفقیت تحصیلی را به دست آورد. 2008
 برای محققان بدون در نظر گرفتن ملیت و زمینه تحقیق در دسترس هستند. FCFPبورس تحصیلی  25تا 

ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. آنها  Juniorماه در برنامه  12ماه در برنامه ارشد و  10تا  3 بورسیه ی تحصیلی
 FCFP Junior Fellowsفرصتی برای  FRIASاجازه می دهند پروژه های پژوهشی خود را انجام دهند.  به محققان

را فراهم می کند تا مدت سه ماه برای مشارکت و همکاری با موسسات شریک غیر آکادمیک در فرایبورگ و منطقه، به 
 .درخواست بدهندباید برای این گزینه هشت ماه جوان  دانشجویان مدت سه ماه تمدید شود. 

به طور کلی، تمام کمک های دانشجویی به افراد با پروژه های تحقیقاتی چالش انگیز و نوآورانه با کیفیت باال دانشگاهی از 
( اهدا ٪ از برنامه های واجد شرایط20میزان موفقیت انتظار: ~ ) ه ترینطریق یک پروسه انتخاب بسیار رقابتی به شایست

 خواهد شد.
شرایط تحصیلی شخصی با توجه به تجربه و  متقاضی پیشنهاد پروژه است.یدی مهم انتخاب برتر دانشگاهی کلمعیارهای 

 توانایی انجام پروژه تحقیق در هنگام ارزیابی برنامه ها، مورد توجه قرار می گیرد.
 پذیرامیباشد.برنامه های کاربردی از تمامی رشته هایی که می توانند در دانشگاه فرایبورگ پشتیبانی شوند

ساله قبل از  3در طول دوره  (2.اقامت نداشته باشندیا1توجه به قانون تحریم اتحادیه اروپا، متقاضیان ممکن است )با
مهلت درخواست خدمات ملی اجباری و / یا .ماه طول بکشد  12شروع فعالیت )کار، تحصیالت و غیره( در آلمان بیش از 

 نمی شود. گرفته اقامت کوتاه مانند تعطیالت در نظر
برای تقویت  FRIASارائه می شود. از آنجایی که یکی از اهداف  های شغلی به هر یک از اعضای کالجراهنمایی 

 اجباری است. FRIASارتباطات متقابل انضباطی است، حضور تمام وقت در 

پزشکی را در بر تحقیقات در علوم انسانی و علوم اجتماعی، علوم طبیعی و علوم انسانی، مهندسی و  
تشویق فعالیت هایی را در بر می گیرد که جوامع تحقیقاتی را به جامعه و سیاست باز  FRIASعالوه بر این،   .می گیرد

. دانشجویان بخشی از این جامعه هستند و از محیط تحقیقاتی پر جنب و جوش دانشگاه و یازده دانشکده بهره مند می میکند
 شوند.

 می کند. اری و زیرساخت های به روز حمایتبا فضای مدرن ادمؤسسه این افراد را 
اقامت در دسترس از طریق خانه مهمان دانشگاه و آپارتمان های دیگر در مرکز قرار دارد. دانشجویان دسترسی کامل به 

. توجه ویژه به افرادی که قصد دارند با تمامی خدمات کتابخانه از یکی از کتابخانه های دانشگاهی برجسته آلمانی دارند
هر تالش خود را برای ارائه راه حل های مناسب با توجه به مسکن  FRIASخانواده هایشان به فرایبورگ می آیند. 

 مناسب، مراقبت از کودکان و امکانات آموزشی می کند.
منابع فکری غنی این منطقه واقعا اروپایی  جغرافیایی نزدیک به فرانسه و سوئیس قرار دارد و به طور فعال از به لحاظ

 بهره می گیرد و با پیوندهای تحقیقاتی نزدیک به دانشگاه های بازل )سوئیس( و استراسبورگ )فرانسه( 

 

 

 

 جزییات برنامه

 12ز . برنامه ها از دانشگاهیان همه ملیت ها دعوت شده اند. با این حال توجه داشته باشید که متقاضیان ممکن است بیش ا
ماه در سه سال قبل ، اقامت یا انجام فعالیت اصلی )کار، تحصیل و غیره( در آلمان نداشته باشند. خدمات ملی اجباری و / 

 یا اقامت کوتاه مانند تعطیالت در نظر گرفته نمی شود.
برای همکاران، این برنامه فرصت های پژوهشی برجسته ای را نه تنها در محیط تحقیقاتی یک دانشگاه بسیار رقابتی بین 

 FRIASالمللی فراهم می کند، بلکه همچنین از مزایای اضافه شدن بخشی از جامعه دانشجویان از رشته های مختلف در 
یقاتی را دریافت می کنند و با زمینه های تحقیقاتی آلمان آشنا می شوند، برخوردار است. عالوه بر این، آنها حمایت از تحق

 بنابراین فرصت های خود را برای ادامه زندگی خود در قلب اروپا افزایش می دهند.



فردی و پروژه های تحقیق شخصی خود، مهمترین  ان، استراتژی های ارائه کمک های مالی با تمرکز بر نیازهای محقق
ت. کمک هزینه تحصیلی تا یک سال، ابزار ایده آل برای ایجاد روابط اعتماد بین محققین یکپارچه است. علمی اسبخش 

روابط اعتماد می تواند پایه ای برای همکاری های آینده باشد و به این ترتیب به ایجاد ارتباطات بیشتر و نزدیک تر برای 
 همکاری و تبادل کمک می کند

 ه ها، از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، به محققان عالی از همه رشت
)تکمیل دوره دکترا و یک تا شش سال تجربه پس از دکترا( و یک طرح به  ارشد   یک طرح به  محققاناین برنامه شامل 

 FRIAS محققان )تکمیل دوره دکترا و حداقل شش سال تجربه تحقیق پس از دکترا یا یک استاد یا مدرک دائمی موقعیت(

متعهد به حمایت از محققان جوان در مرحله حیاتی در زندگی حرفه ای خود از طریق مشارکت است. با این حال، یکی از 

پیش شرط های موفقیت در این زمینه، یک جامعه متنوع از همکاران عالی است، از جمله محققان ارشد و محققان برجسته 

بی از سطوح و زمینه های مختلف حرفه ای برای محققان عالی و بین المللی شناخته شده در سراسر جهان. این ترکی

، دوره های سه تا ده ماهه را پشتیبانی طرح ارشدبه طور کلی، .محرک بسیار جذاب است. پزشکی و مهندسی می پردازد

ماهه درخواست  12. محققان می توانند برای مدرک می کند. دلیلی خاص برای مدرک تحصیلی بیش از شش ماه است

جوانان جوان همکاری با یک موسسه شریک غیر آکادمیک در منطقه را توسعه  -در طی دوره کمک رسانی  -کنند. اگر 

مدت سه ماه درخواست کنند )یک شرکت، موسسه غیر انتفاعی یا به دهند، ممکن است آنها را برای تمدید سهمیه خود 

 فرهنگی(.

 در، نظارت نظرسنجی، برتری تحصیلی مبنای شایستگی، بین المللی گرامعیارهای انتخابی تعیین شده در روش انتخاب بر 

متقاضی و پیشنهاد پروژه است. با توجه به تجربه و توانایی انجام پروژه تحقیقاتی، ارزیابی شخصی نیز در طول ارزیابی 

 برنامه ها مورد توجه قرار می گیرد.

در .ارائه می شودت مربوط به مدت زمان اشتراک این بورسیه با تمام حقوق و تعهدا FRIASدر شده  متقاضیان انتخاب
 اعطا می شود. 2020سپتامبر  30و  2019سپتامبر  1دور انتخابی فعلی، کمک های مالی برای دوره ای بین 

ارانه ها کمک هزینه زندگی، کمک هزینه تحرک و سهم هزینه تحقیق را دریافت می کنند. تمام همکاران در اختیار داشتن 
ودجه برای فعالیت های آموزشی فردی و هزینه های سفر هستند. عالوه بر این، همراهان همراه حداقل یک فرزند، مبلغ ب

 اضافی اضافی به خانواده را دریافت می کنند.
ز امکان پیوستن به پروژه های تحقیقاتی بزرگ و مراکز در دانشگاه فرایبورگ و همچنین تمرکز پژوهش ادانشجویان 

FRIAS  لذت می برند. تمرکز تحقیق، شمار مشخصی از همساالن را در یک موضوع مورد عالقه مشترک جمع آوری
 جای می گیرند. FRIASمی کند، اما سایر موضوعات و زمینه های تحقیق نیز در 

یده های خود ، افراد از آزادی پیروی از پروژه های تحقیقاتی خودشان بهره می گیرند و واقعا به دنبال اFCFPبر اساس 
اقدامات جامع برای راهنمایی  FRIASهستند. برای حمایت از همکاران در استفاده بهینه از این فرصت منحصر به فرد، 

و مشاوره حرفه ای و همچنین گزینه های مختلف آموزش مهارت را در زمینه رشته انضباطی و مهارت های اضافی الزم 
 است.برای موفقیت حرفه ای به اجرا در آورده 

 
همراه است، تعهد روشن از محققان به طرح پیشنهادی،  Marie S. Curie FCFPانتظارات که همراه با کمک مالی 

حضور تمام وقت در مؤسسه و مشارکت فعال در رویدادهای دانشگاهی و فرهنگی موسسه است. دوره های طوالنی تر از 
 FRIASوح در قرارداد اشتراکی امضا شده توسط همکار و غیبت به تصویب مدیران نیاز دارند. این انتظارات به وض

 .مشخص شده است
 قابل ذکرمیباشد محققان قادربه استفاده ی بیشترازیک بورسیه ی مالی نمیباشند.

 الزامات واجد شرایط بودن و نحوه درخواست
 کیفی پایه علمی برخوردار شوند.( معیارهای 2( معیارهای صحیح رسمی و )1برای واجد شرایط بودن، کاندیداها باید از )

تکمیل دوره دکترا به همراه یک یا شش سال تجربه بعد از دکترا در  مه ی برای محققان جوانی که تازه دکتراگرفتن:برنا   
زمان مهلت درخواست )زمان صرف شده برای موارد خانوادگی یا پزشکی یا فعالیت های غیر حرفه ای حرفه ای به این 

 میباشد. ERCشش سال شمارش نمی شود، زمان موقت در محاسبه با شرایط پذیرش استاندارد 
: تکمیل دوره دکترا و حداقل شش سال تجربه تحقیق در دورۀ دکترا ادی که دارای دکترا چندین سال هستندبرای افرطرح   

 .درهمان موقعیت معینیا استاد یا مدرک 



با این حال، متقاضیان هستند؛  Marie S. Curie FCFP: محققان از همه کشورها واجد شرایط برای قانون اقامت 
ماه اقامت یا انجام فعالیت اصلی )کار، تحصیالت  12بالفاصله قبل از مهلت تحویل، بیش از سال  3ممکن است در مدت 

 و ...( در آلمان نداشته باشند. خدمات ملی اجباری و / یا اقامت کوتاه مانند تعطیالت در نظر گرفته نمی شود.
برنامه های ناقص یا ضعیف در نظر متقاضیان باید پرونده کامل درخواست را طبق مهلت مشخص شده ارسال کنند.  

پروژه تحقیقاتی  .دودیت صفحه نباید بیش از حد باشدگرفته نخواهد شد. قوانین قالب بندی باید مورد توجه قرار گیرد. مح
 اروپا محروم می شوند. از بودجه اتحادیه مشغول شوند مگرنه نباید با موضوعاتی که با مسائل اخالقی

 
 دانشگاهیمعیارهای کیفیت عمومی 

 
 حداقل الزامات برای ثبت انتشار:

 علوم انسانی:
 

 2015ژانویه  1نشریه از  5:ی افرادی که مدرک دکترارا تازه گرفتن)جوانتر( برنامه    
 2013ژانویه  1نشریه از  10طرح ارشد:     

 
همکاران، یا مقاالتی که توسط در مجالت معتبر بین المللی، یا مجالت مورد نظر در جلد ویرایش شده بررسی شده توسط 

 مجله بررسی شده اند )به عنوان سه نشریه محاسبه شده اند(.
کتاب های درسی، مجددا چاپ، بررسی کتاب ها و نشریات سرمقاله و همچنین نسخه های ارسالی که برای انتشار منتشر 

نسخه های پذیرفته شده مورد نیاز است.  نشده اند، پیش از پایان مهلت ثبت نام پذیرفته نمی شوند. مدارک پذیرش برای
زمان صرف شده برای خانواده، دالیل پزشکی یا فعالیت های غیر حرفه ای حرفه ای، به عنوان بخشی از دوره مربوطه 

 محاسبه می شود(. ERCمحسوب نمی شود )زمان موثر موقت مطابق با شرایط الحاقی استاندارد 
 المللی کاندید:حداقل الزامات مربوط به شرایط بین 

 
نشان داده می شود، باید استانداردهای امروز تحرک بین المللی را  CVبسته به طول دوره کار، توسعه متقاضی که توسط 

 .برآورده کند یا نشانهای دیگر از دخالت بین المللی را نشان دهد
 
فارغ : متقاضی باید حداقل یک دوره اقامت علمی حداقل دو ماه در خارج از کشور در طول دوره دروه ی جونیور  

 دکترا یا پس از دکتری داشته باشد. یالتحصیل
: متقاضی باید حداقل دو تحقیق بین المللی )حداقل دو ماه( در موسسات بین المللی طی دوره یا پس از دوره ی سینیور 

 دوره دکترا انجام دهد.
 

 مقررات مربوط به پروژه:
 این پروژه فقط نباید منوط به منافع محلی باشد، بلکه باید دارای قابلیت کافی برای انتقال بین المللی باشد.

وجود ندارد، هرچند دستاوردهای  S. Curie FRIAS COFUNDمحدودیت سن برای اعطای برنامه دانشجویان مری 
 آنها باشد.« سن دانشگاهی»نامزدها باید با 

 مواردموردنیازبرای مدارک 

اعمال می شود. تمام اسناد الزم باید در قالب پی دی اف  زار آنالیناندیداها به طور انحصاری از طریق پورتال نرم افک

پی از پرونده خود دریافت می باشد. پس از ارسال اسناد، متقاضیان تأییدیه تأییدیه را با ارائه جزئیات تماس و همراه با ک

د.کنن  

 
 برای ارسال درخواست، مواد زیر )به زبان انگلیسی( الزم است:

 
 سانتی متر. 2.5، همه حاشیه ها 1.5، خط فاصله font Arial ،11 ptقالب بندی: 

 
 محدودیت صفحه نباید بیش از حد باشد.



 
 فایل قرار داده شده است.-pdfدر یک  4تا  1مواد 

 
 
 صفحه(. 1. صفحه جلد )حداکثر 1
 

 عنوان، نام )آخرین، اولین(، آدرس ایمیل، پیوند به صفحه وب )اختیاری(    
 ع دکترا(تاریخ دکتری )دفا    
 موسسه فعلی )نام موسسه / شهر / کشور(    
 حوزه پژوهشی    
 عنوان پروژه    
 (ESFتنها ) FRIASدوره پیش بینی شده پژوهش در     
 در دانشگاه فرایبورگ به عنوان میزبان برای پروژه تحقیقاتی. FRIASدو دلیل مهم برای انتخاب     

   
 صفحه(. 6پیشنهاد پروژه )حداکثر 

 
 ساختار اجباری پیشنهاد پروژه به شرح زیر است:

 زمینه تحقیق، عنوان و خالصه کوتاهی از پروژه تحقیقاتی. 
 اهداف، چارچوب نظری و روش شناسی پروژه. 
 برنامه کاری و امکان سنجی )برنامه زمانی و هزینه های پیش بینی شده(. 

 پتانسیل نوآورانه، اصالت و ارتباط پروژه.  
 و دانشگاه فرایبورگ )هر دو برای متقاضی و جامعه پژوهشی محلی(. FRIASارزش افزوده انجام تحقیقات در   
 مسائل مربوط به اخالق تحقیق  
 منابع کتابشناسی  
 
3 .CV  فقط در طرح جوانان(.صفحه(، شامل جزئیات تماس دو داور  2در فرم جدول )حداکثر( 

 )مجمع این فرم را دارا میباشد(را ببینید. CVلطفا فرم  CVبرای ساختار اجباری 
 
. فهرست انتشار )در طرح ارشد: به ویژه از ده سال گذشته( برجسته ترین مهم ترین نشریات و مهم ترین نشریات 4

 صفحه(. 2مربوط به پروژه )حداکثر 
 
 . جدول مسائل مربوط به اخالق کامل )اجباری برای همه رشته ها(.5
 
 ارسال شده توسط ایمیل یا ایمیل را قبول نمی کنیم.ما درخواستهای  
 

 
 درخواست برای بورسیه ی استادخارجی

 
 2020سپتامبر  - 2019سپتامبر 

 (ESFاستاد خارجی )
 
 2018سپتامبر  15مهلت درخواست:  
 
با یاشد ا یک استاد یا مأمور دائمی معین سال تجربه تحقیق در دوران دکترا ی 6متقاضی باید یک دکترا را به همراه حداقل  

توجه به قاعده تحریم اتحادیه اروپا، متقاضیان ممکن است در مدت سه سال بالفاصله قبل از مهلت ارسال اقامت یا فعالیت 
 اصلی خود )کار، تحصیل و غیره( را در آلمان نداشته باشند.



مورد نیاز باید آپلود شده و از طریق پورتال نرم افزار همراه با اسناد  FCFPکوری  .Sفرم تکمیل شده توسط ماری 
 ارائه شود. برنامه های ناقص یا دیر در نظر گرفته نمی شوند. 2018سپتامبر  15آنالین تا 

 در اینجا ارائه شده است. FCFP 2019/20از فرم درخواست  PDFیک نسخه  -فقط برای مقاصد اطالعاتی 
 مواردموردنیاز مانندباال میباشد.

. 
 ارزیابی پروژه تحقیقاتی، معیارهای زیر را در نظر می گیرد:

 
 ٪(:40. برتری تحصیلی متقاضی )وزن 1
 

 تعالی نامزدی از نظر توسعه حرفه ای 1.1
 

 تعالی از سهم خود در زمینه تحقیق 1.2
 
 ٪(:40. تعالی طرح پیشنهادی )وزن 2 
 

 کیفیت طرح پیشنهادی و پیشنهاد 2.1
 

 پیشنهادنوآوری  2.2
 
 ٪(:20. تجربه و توانایی متقاضی )وزن 3
 

 آیا نامزد مناسب برای انجام پروژه تحقیقاتی است؟ 3.1
 

 سود ببرد؟ FCFPآیا می توان انتظار داشت که نامزد از فدراسیون  3.2
 

 قابل ذکرمیباشد:
 

تحت برنامه  :ذکرمیباشدقابل  Marie S. Curie FCFP بسیار رقابتی و کامال مبتنی بر شایستگی است )میزان موفقیت  

٪(.20مورد انتظار تمام برنامه های واجد شرایط: ~   

 شامل سه مرحله است: FCFPفرآیند انتخاب 
  بررسی مجاز بودن   

 بررسی همکار توسط کارشناسان خارجی    
 FRIASانتخاب نهایی توسط هیئت مشاوره علمی خارجی     

 
 
 

 رسی شایستگی وکیفیتبر .1
( معیارهای کیفی اصلی دانشگاهی 2( معیارهای صحیح رسمی و )1برای واجد شرایط بودن درخواست، کاندیداها باید از )

 که در بخش درخواست ذکر شده اند، تکمیل شوند.
 

( و معیارهای کیفی عمومی 1یک بررسی اولیه از نامزدها را طبق معیارهای صحیح رسمی ) FRIASهیئت مدیره     
( برنامه انجام خواهد داد. واجد شرایط بودن رسمی و بررسی کیفی اولیه تحت نظارت صندلی و همکاری صندوق 2)

SAB  .انجام می شودSAB ده است. این کمیته مسئول از دانشمندان ارشد مشهور خارج از دانشگاه فرایبورگ تشکیل ش
 انتخاب برنامه های کمک آموزشی است.

فرآیند بازبینی  -یک برنامه ناقص در یک یا چند واجد شرایط رسمی و معیارهای کیفی پایه تحصیلی، به مرحله بعدی     
 بینالمللی برخورد نمیشود.



گذر کرده اند و برنامه های خود را برای بررسی متقاضیان مطلع می شوند که آیا آنها از چک اصلی واجد شرایط بودن    
 همکار ارسال می کنند.

 
  
 . بازخورد بین المللی2
 

 بررسی همکار توسط کارشناسان خارجی
را ارزیابی می کنند.  CVدر مرحله دوم، پیشنهادات واجد شرایط به کارشناسان خارجی منتقل می شود که پروژه تحقیق و 

انتخاب می  (DFGمعیارهای زیر )براساس معیارهای تعیین شده توسط بنیاد پژوهشی آلمان، این کارشناسان با توجه به 
 شوند:

 
 هیچ وابستگی رسمی به دانشگاه    
 آشنایی با منطقه    
 فاصله از متقاضی )غیر متعصب(    
 نمای کلی از چشم انداز پژوهش    
 تجربه به عنوان یک داور    
 تخصص بین المللی    

 
 و پیشنهاد تحقیق متقاضی ارائه دهند. CVخصصان خواسته می شود ارزیابی کتبی در مورد از مت

استاندارد زیر را در نظر می گیردکه درمواردباال توضیح داده شد. . انتخاب نهایی ارزیابی پروژه تحقیقاتی، معیارهای 
 FRIASتوسط شورای مشورتی خارجی خارجی 

 
 11انتخاب می شوند. این هیئت شامل بیش از  FRIAS SABدر نهایت توسط  Marie S. Curie FCFPمربیان 

همه خارج از دانشگاه فرایبورگ و بسیاری از آنها از خارج از  ده بین المللی از رشته های مختلفدانشگاهی شناخته ش
ری باالترین مسئولیت پذی SABو  FRIASکشور هیئت مدیره در تصمیم گیری خود مستقل است. هر دو هیئت مدیره 

استانداردهای کیفیت تحصیلی در برنامه های تحقیقاتی و فرآیندهای انتخاب خود را دارند. توابع، حقوق و مسئولیت های 
SAB  در قوانینFRIAS .شرح داده شده است 

ه خواست SABیک لیست رتبه بندی نهایی را ایجاد می کند. از  SABبراساس پیشنهادات اصلی و بررسی کارشناسان، 
 می شود که معیارهای فوق را تضمین کند.

 
انتخاب شده و فورا از طریق  FCCP Marie S. Curieکاندیداهای برتر به طور مستقیم برای کمک مالی تحت برنامه 

FRIAS  مطلع شده اند. آنها یک بیلیارد یا مدرک خارجی درFRIAS  که توسط اقداماتMarie S. Curie  همکاری
د. متقاضیانی که در دور نهایی انتخاب نشده اند، بر این اساس مطلع می شوند. بسته به کیفیت برنامه دارند، ارائه می شو

ها، یک لیست انتظار برای تکمیل هر موقعیتی که توسط یکی از متقاضیان مستقیما انتخاب شده پذیرفته نخواهد شد. پس از 
 ود دسترسی خواهند داشت.درخواست، متقاضیان به ارزیابی های غیرقانونی پیشنهادات خ
 

 بخش مالی
 .کارشناسی ارشدو مدرسان ارشد در سطح بین المللی بسیار رقابتی هستند

 :. بورسیه ی لیسانس1
 

شامل یک قرارداد تمام وقت استخدامی با دانشگاه فرایبورگ، معتبر برای مدت زمان کمک  FCFPتمام مدرک لیسانس 
رسانی است. به عنوان بخشی از قرارداد کاری خود با دانشگاه فرایبورگ، تمام دانشجویان جوان تحت پوشش بیمه های 

ی جامع است و بر افراد مبتال به شرایط ملی )بیکاری، حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و بیمه حوادث( هستند. بیمه درمان
سالمتی پیش از آن تبعیض قائل نیست. طرح بیمه بازنشستگی می تواند به بسیاری از کشورها در اروپا منتقل شود و بیمه 

بیکاری را می توان در صورتی که بدون منبع اشتغال می تواند بالفاصله پس از پایان دادن به بورس دریافت می شود 
 شود. ادعا می



 
یورو در هر ماه قبل از مالیات دریافت می کند )بسته به محل های شخصی  4،600یک محقق در طرح مدرسه تقریبا 

٪ برای مالیات و حقوق اجباری برای تامین اجتماعی کسر می شود(. این به هزینه های حقوق بازنشستگی 35-30حدود 
ت از پرداخت های کارفرمای اضافی به بیمه های اجتماعی تأمین یورو می رسد )این تفاو 5800برای کارفرمایان معادل 

یورو اضافه  250می شود(. مزدورانی که حداقل یک کودک به همراه آنها دریافت می کنند، مبلغ اضافی اضافی به مبلغ 
زایای مزایای می کنند که به حقوق خود اضافه می شوند و در قرارداد کاری شامل می شوند. افراد با بچه ها از طریق م

یورو در هر ماه هزینه های انتقال را پوشش  125حمایت مالی بیشتری می کنند. هزینه تحریم  (Kindergeldدولتی )
 می دهد.

 
  
 . مدرک لیسانس:2
 

( برای مددجویان ارشد شامل یک حقوق و دستمزد کامل استادانه می شود، در حالی که طرح دوم برای 1گزینه معمول )
( و همچنان به طور کامل حقوق خود را 2افرادی که به صورت داوطلبانه به فرایبورگ می آیند، می پردازد ) آن دسته از

 از موسسه خانه دریافت می کنند و فقط نیاز به پوشش هزینه های اضافی اقامت در فریبورگ.
 
 ( طرح منظم1)
 

دلیل سطح باالتری از تخصص آکادمیک خود به دانش آموزان در رشته ارشد به طور معمول به عنوان استاد مهمان به 
کار گرفته می شوند. استاد مهمان یک قرارداد کار رسمی با دانشگاه فرایبورگ است که در زمان مشارکت معتبر است. با 
امضای قرارداد استخدامی با دانشگاه فرایبورگ، همه ی همکاران بیمه ملی )بیکاری، حقوق بازنشستگی، بیمه ی درمانی 

 یمه ی درمانی( می باشند.و ب
 

یورو در هر ماه قبل از مالیات دریافت می کند )بسته به محل های  6،700ک عضو ارشد در این طرح منظم تقریبا 
درصد برای مالیات و مشمولیت های اجباری برای تامین اجتماعی کسر می شود(. یارانه های  35-30شخصی حدود 

ی اضافی اضافی برای ماهانه دریافت می کنند )و مزایای اضافی فرزندان یوروی 250همراه حداقل یک کودک مبلغ 
یورو در هر ماه هزینه های انتقال را پوشش می دهد. این حقوق و دستمزد بر اساس مقیاس  125دولت(. هزینه تحریم 

 است. W3وورتمبرگ، سطح -رسمی پرداخت برای استادان دانشگاه در ایالت بادن
 

بین المللی، اغلب سودمند است که محقق بتواند بدون وقفه در قرارداد با دانشگاه خانه  بهینه سازی کاربا این حال، برای 
گزینه ای را برای نقل و انتقال هزینه های کمک هزینه مذکور  FRIASباقی بماند )و حفظ نظم اجتماعی(. در این مورد، 

یورو در هر ماه  7،900ط به هزینه های اشتغال را تا مبلغ به موسسه خانه ارائه می دهد. موسسه خانه باید شواهد مربو
)شامل مالیات بر ارزش افزوده( یک قرارداد تمام وقت و یک پوشش جامع اجتماعی برای مدت زمان کمک رسانی ارائه 

 دهد.
 
 طرح پرداخت تعطیالت (2)
 

عی( و به طور مداوم حقوق و دستمزد آن دسته از افرادی که قرارداد تمام وقت دارند )شامل پوشش جامع پوشش اجتما
خود را از موسسه خانه خود دریافت می کنند، یک قرارداد اضافی را به عنوان استاد مهمان در دانشگاه فرایبورگ برای 

جبران هزینه های اضافی خود اقامت در فرایبورگ این باید هزینه های اضافی برای اقامت خود در خارج از کشور، 
ان و هزینه های اضافی برای بیمه درمانی در آلمان را پوشش دهد. از این رو، یکی از اعضای ارشد در اجاره یک آپارتم

یورو در ماه دریافت می  250یورو در هر ماه قبل از مالیات به همراه حقوق خانواده  3050این "طرح تعلیق پرداختی"، 
 های انتقال را پوشش می دهد. یورو در هر ماه هزینه 125کند )در صورت امکان(. هزینه تحریم 

 
این مسائل به طور واضح با متقاضیان موفق برای استادان ارشد آشنا می شود. سوال درمورد کمک های مالی ممکن است 

توسط موسسه خانه در صورت لزوم مطرح شود )مثال اگر حقوق و دستمزد منظم متقاضی موفق باالتر از حقوق و 



باشد، یا در صورت عدم پرداخت غرامت )بخش عمومی( بخشی از دوره بورس تحصیلی  دستمزد ارائه شده در این طرح
 ( با این حال، مهم است استنباط کنیم که فرایند انتخاب بدون توجه به مسائل مالی انجام می شود.

 

دانشگاه برای یادگیری زبان ودیگرعواملشرایط   

از طریق تبادل  FCFPرویکرد اصلی تقویت مهارت های تحقیقاتی و به دست آوردن دید بین المللی در دراین دانشگاه 
می تواند فرصت های زیادی برای انتقال مهارت های بیشتر فراهم کند، زیرا می تواند  FRIASمکرر با همکاران است. 

خارج از دانشگاه استفاده کند. دوره های آموزشی  از توانایی های بسیاری در دانشکده های فرایبورگ و موسسات تحقیقاتی
 استاندارد نیز در دسترس هستند.

 
عالوه بر تحقیق، تدریس یک ضرورت اصلی برای محققانی است که در یک دانشگاه کار می کنند. تصمیم گیری در 

، با همکاری FRIAS، مورد اینکه آیا یا نه تدریس می شود به طور کامل به طرف دیگر باقی می ماند. با این حال
 دانشکده ها و مراکز، فرصتی برای آموزش در دانشگاه فرایبورگ ارائه می دهد.

 
 یآموزش مهارت های قابل انتقال غیر تحقیق

 
FRIAS  و دانشگاه فرایبورگ فرصت های گوناگون برای گسترش توانایی های خود را ارائه می دهند. مباحث معمول در

آموزش مهارت ها عبارتند از: مدیریت پروژه، رهبری و مدیریت پرسنل، مهارت های زبان، مهارت های ارتباطی، 
هارت های مربوط به همکاری با شرکای غیر مهارت های درسیابی و درک عمومی از علم، مدیریت حرفه و، حداقل، م

 آکادمیک، مانند مالکیت معنوی مسائل حقوقی
دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی با مربیان حرفه ای را ارائه می دهد و همچنین پشتیبانی از حضور در دوره  

 نشگاهی(.ها و کارگاه های آموزشی توسط سایر ارائه دهندگان )مبتنی بر دانشگاه و غیر دا
 دانشگاه تاکیدبراموزش زبان المانی دارد.

 
  جدولی کامل به دانشگاه ارایه شود. باید مواردبسیارمهم دردانشگاه فرایبورگ مسایل اخالقی میباشدوطبق این موارداز یکی
شود. مرحله اول نظرسنجی اخالق، نمایش اخالق، در طول ارزیابی علمی و یا به زودی بعد از آن انجام می     

کارشناسان اخالق و / یا کارکنان واجد شرایط ابتدا پیش بینی های اخالقی را با در نظر گرفتن خود ارزیابی انجام می 
 )این فرم درمجمع میباشد(دهند. هدف از پیش نمایش، فهرستی از مسائل اخالقی )بالقوه( است و نه ارزیابی آنها.

وجود دارد، این پیشنهاد به بررسی کامل اخالق منجر می شود که عمدتا جنبه  هنگامی که حداقل یک مسئله اخالقی تایید    
های اخالقی اهداف، روش شناسی و تاثیر بالقوه آن را ارزیابی می کند. کارشناسان اخالقی و / یا کارکنان واجد شرایط به 

د )مثال با توجه به حفاظت از داده ها، طور قابل توجهی تمام پیشنهاداتی را که نیاز به )اخالقی( تأیید در سطح ملی دارن
مشخص می کند. به دلیل  آزمایشات بالینی و رفاه حیوانات چون خانم ماریوبه شدت به این موضوع عالقه دارند( انجام

پیچیدگی یا ماهیت مسائل اخالقی که در معرض خطر قرار دارند )مثال مداخله شدید در انسان(، کارشناسان اخالق و / یا 
کارکنان واجد شرایط می توانند ارزیابی اخالقی را توصیه کنند، نه به طور مستقیم الزامات. پیشنهادات مربوط به استفاده 

 ها( به طور خودکار به مرحله دوم، ارزیابی اخالقی ادامه می دهند. hESCقه انسانی انسان )از سلول های سا
 

 الزام اخالقی و بسته کاری اخالق
 

 دو نوع الزامات اخالقی وجود دارد. الزامات مورد نیاز برای تطابق با
 

 در طول آماده سازی کمک های مالی    
 در طول پروژه در حال انجام است    

 
اهداف اخالقی: تمام الزامات اخالقی ناشی از شروع پروژه به صورت خودکار در قالب توافقنامه اعطا در قالب تحویل 
گنجانده می شود. این تحویل ها به عنوان "محصوالت اخالقی" شناخته می شوند و در یک بسته کاری به طور خودکار 

 .تولید می شود که به نام "الزامات اخالقی" قرار دارد



 
 چک های اخالقی و حسابرسی

کارشناسان در حین بررسی اخالقی یا ارزیابی اخالقی پروژه هایی را که نیازمند اتخاذ اخالقی هستند، شناسایی می کنند 
 که در طول پروژه تحقیق اجرا می شوند. این روش همچنین می تواند توسط سرویس های کمیسیون آغاز شود.

ذینفعان برای رسیدگی به مسائل اخالقی مطرح شده توسط تحقیقات خود و در صورت لزوم هدف از این روش کمک به 
اقدامات پیشگیرانه و یا اصالحی است. چک اخالقی براساس اطالعات ارائه شده از طرف ذینفعان ذینفع، که ممکن است 

زدیدکنندگان سایت همچنین می به جلسه در بروکسل دعوت شود برای بحث در مورد موضوعات مورد نظر، انجام شود. با
 توانند سازماندهی شوند.

در صورت نقض قابل مالحظه ای از اصول اخالقی، یکپارچگی تحقیقات یا قوانین مربوطه، کمیسیون می تواند حسابرسی 
 اخالقی را طبق مقررات و رویه های مندرج در توافقنامه اعطای وام انجام دهد.

ه موافقتنامه اعطای وام منجر شود. در موارد شدید، می تواند بر اساس تصمیم چک و حسابرسی می تواند به اصالحی
 کمیسیون خدمات به کاهش کمک هزینه، خاتمه دادن آن یا هر گونه اقدامات دیگر مطابق با مفاد توافقنامه اعطای وام باشد.

 
 قرار دارد یا خیر ABSبررسی کنید که آیا پروژه شما در تنظیم مقررات 

 
مطلع شوید. این راهنمایی توسط  EU ABSبه شدت توصیه می شود که شما همچنین از سند راهنمایی در مورد مقررات 

کمیسیون اروپا منتشر شد تا مقررات مقررات تنظیم مقررات اتحادیه اروپا را روشن کند. این توضیح می دهد که تمام 
شرایطی که دامنه مقررات را تعریف می کنند )از جمله نمونه های خاص از بخش های خاص( و نیز تعهداتی که در 

 حوزه فعالیت می باشد، توضیح دهد.صورتی که پروژه شما در 
 

 


