
 
 

 نامه دعوت

تجربه. برنامه همکاری ... مرکز برای مطالعات پیشرفته فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ... محققان با 

 2019_2018سال تحصیلی

در دانشگاه مرکز تحقیقات بین المللی با درجه باال میباشد. این دانشگاه در ساختار  ماکس ویرمرکز

توسط ادغام عملکردهای موسسه ای برای مطالعه پیشرفته و  منحصربه فردمیباشد. موسسه ای اش

تطبیقی و میان رشته   چشم انداز های تاریخیویبرین مدرسه باالتر از لیسانس میباشد. برنامه تحقیقاتی 

ای با گرایش به مسائل هنجاری در علون اجتماعی ادغام کرده است. تمرکزی بر چالش های اجتماعی 

پروسه های تعدد دینی تنوع فرهنگی با سرعت و رشد   که در ارتباط بامعاصر مخصوصا ان هایی 

به این ترتیب می باشند: علوم اجتماعی، اقتصاد، مطالعات  این مجموعهدر رشته های اصلی میباشد. 

 مذهبی، قانون، فلسفه، تاریخ و الهیات. در طول برنامه همکاری این موارد را ارائه میدهد

 ی برای محققان باتجربه(کمک هزینه تحصیل10)تا

همکاری ها به محققین مجرب اعطا خواهد شد، کسانی که تحقیق میان رشته ای پیشرفته ای را در  

مطالعات فرهنگی و اجتماعی انجام بدهند. دعوت کنونی اپلیکیشن هایی برای همکاری هایی برای سال 

واهندشد. در موارد استثنایی ماه دریافت خ 12میباشد. کمک هزینه هابرای مدت  2019/20تحصیلی 

برای سال دیگری نیز امکان دارد. تمام محققین مجرب بدون درنظرگرفتگی سن برای اپالی دعوت 

شدندو این دعوت همچنین برای محققانی که در حال حاضر خارج دانشگاه مشغول به کار هستند نیز، در 

 جهت ورود مجدد به محیط دانشگاهی در دسترس است.

  

 کاریتوضیح هم

از متقاضیان موفق انتظار میرود در که طول مدت اقامتشان بر روی پروژه تحقیقی شان کار کنند تا در 

 دررشته ی خود در اجتماع درخشان محققینبودن را به اتمام برسانند. عالوه بر  آن طول مدت یک سال

از طریق اموزش همکاران غیره نیزدرگیرشوند. از طریق شرکت در برنامه محاوره ای سخنرانی و

خصوصی هدفمدند، حمایت خواهند شد و جایی که مناسب باشد در همکاری موسسات یا دانشگاهی تا با 

 موسساتی از قسمت غیر دانشگاهی همکاری کنند.

 الزامات "

دکتری یا حداقل معادل ان برای چهار سال تمام وقت تجربه  ارای مدرک: متقاضیان باید دپژوهش تجربه

از تاریخی است که یک محقق درجه تمام وقت از ت نامه داشته باشند. تجربه لت درخواستحقیقی در مه

جهت اغاز درجه در  یا ای را به دست آورد که به طور رسمی او را مجاز به اخذ درجه دکترا می کند

 اینکه آیا یک دکترا یاغیره بدون درنظرگرفتنکشوری که در ان مدرک به دست امده یا در کشور المان،

 .شده استی پیش بین



 ن پویایی"قانو

متقاضیان می توانند از هر ملیتی باشند، اما در زمان استفاده از آنها نباید بیش از دوازده ماه در سه سال  

قبل بالفاصله قبل از درخواست، اقامت یا انجام فعالیت اصلی )کار، تحصیل و غیره( در آلمان داشته 

متقاضیان باید یک  .اقامت کوتاه مانند تعطیالت در نظر گرفته نمی شوندخدمات ملی اجباری و  ..باشن

 .پشتیبانی شود Max Weber-Kolleg پروژه پژوهشی را پیشنهاد کنند که می تواند به طور خاص در

-Max برای تحقق این الزام، متقاضیان باید در نامه انگیزشی خود توضیح دهند که گروه تحقیقاتی در

Weber-Kolleg ی تواند این حمایت را ارائه دهدم. 

-Max عالوه بر این، آنها باید در نامه انگیزه خود حداقل یک محقق مربوطه از یک گروه تحقیقاتی در

Weber-Kolleg  که تخصص خاصی در زمینه پروژه پیشنهادی متقاضی دارد و با آن متقاضی مایل به

 تیارمجمع بخش مدیریت بورس میباشد(همکاری در طول تحصیل است، شناسایی کنند.)لیست دراخ

)مسائل اخالقی: این پروژه تحقیقاتی باید تحقیقاتی را پیشنهاد کند که به دلیل مسائل اخالقی از بودجه 

 (.اتحادیه اروپا محروم نشده است

 .متقاضیان معلول در شرایط مساوی بودن امتیازات داده می شوند

 .در روند پروپوزل رخ داده است بازپرداخت نمی کنددانشگاه ارفورت هرگونه هزینه ای را که 

مقررات  13در مورد حفاظت به طور خاص مطابق با ماده تمامیه اطالعات شخصی شما 

 ،صورت میگرد(GDPR)حفاظت.                             

 مدارک:

پورتال درخواست آنالین متقاضیان مستلزم ارائه مدارک الزم به زبان آلمانی یا انگلیسی تنها از طریق 

 )درخواست از طریق ایمیل پذیرفته نخواهد شد( :

)توسط مجمع پشتیبانی میشود(فرم درخواست آنالین تکمیل شده  

شامل لیستی از نشریات )لطفا اطمینان حاصل کنید که برای تمام دوره هایی که در  CV برنامه درسی 

هزینه دریافت کرده اید یا در خارج از کشور اقامت آن شما استخدام شدید، کمک هزینه تحصیلی یا کمک 

 مانند:DD / MM / YY(  دارید، تاریخ دقیق را ذکر کنید، که دوره شروع و پایان

کپی گواهی درجه و رونویسی از اخذ مدرک تحصیلی اخیر )گواهینامه های درجه ای که در ابتدا در  

ترجمه باید به طور رسمی تایید شود؛ شما باید هر دو آلمان یا انگلیسی صادر نشده اند باید ترجمه شوند؛ 

(اسکن درجه اصلی را گواهی و اسکن از ترجمه رسمی تایید شده  

نه یا یک نسخه از کپی های الکترونیکی از سه نشریه مجله مورد نظر و یا یک کتاب به صورت جداگا .

مشخصات تماس سه داور مستقل . نام و پایاننامه دکترا  

ای که دالیل درخواست برنامه را توضیح می دهد، به ویژه اینکه چرا پروژه تحقیقاتی  نامه انگیزه

 پیشنهادی می تواند به طور عالی پشتیبانی شود.

کلمه، به غیر از کتابشناسی 5000تا حداکثر  3000پیشنهاد تحقیق  پیشنهادات باید شامل خالصه ای  .(

باشد خط قبل از متن اصلی و ساختار زیر 10کوتاه از  سواالت اصلی، روش شناسی، یک برنامه  :

 کاری دقیق



 فرم شماره اخالقی تکمیل شده و امضا شده 

سال  4اثبات تجربه پژوهش: در صورتی که متقاضیان دارای مدرک دکتری نیستند، حداقل حداقل  

.تجربه تحقیق معادل تمام وقت در مهلت ارسال تماس باید مستند شود  

بعد از ظهر  11:59، 2018اکتبر  1ه باشید آخرین مهلت برای درخواست: درنظرداشت  

باز می شود. برنامه های ناقص در نظر گرفته  2018سپتامبر  1پورتال نرم افزار آنالین در تاریخ 

 .نخواهد شد

 براساس یک قرارداد اشتغال دائمی با دانشگاه ارفورت بر اساس قرارداد مشارکتی خدمات عمومی آلمان

(TV-Lپرداخت ، E E 13) در عوض، همکاران می توانند در یک قرارداد کار  .منصوب خواهد شد

در حال حاضر با دانشگاه های خانگی خود تحت شرایطی که قبول می شوند از شرایط غیبت پذیرفته 

ه دانشگاه ارفورت دانشگاه های محلی را برای هزینه های جایگزینی خود و همسران برای هزین .شوند

د کرد.های اضافی خود تا مبلغی معین جبران خواه  

مرکز ماکس وبر برای مطالعات پیشرفته فرهنگی و اجتماعی به دنبال یک برنامه پژوهشی 
Weberian  است که هدف آن پیشرفتهای مطالعات اجتماعی مقدماتی و بین رشته ای است که توسط

اری مطرح شده است. زمینه های تحقیقاتی در رفلسیویسی نظری، عمق تاریخی و تمرکز بر سواالت هنج
 سال های ابتدایی برنامه تحقیقاتی:

 ظرفیت هرمنوتیک و هدایت دین، قانون و علم 
 تعامالت بین فرهنگ ها، دستورات اجتماعی و ذهنیت در دوره های تغییر اجتماعی رادیکال  
 مسائل هنجاری و به ویژه اخالقیاصول عملی تئوری در علوم فرهنگی و اجتماعی و ارتباط آنها با   

این مسائل بزرگتر به طور خاص در زمینه های رسمی تحقیق رسمی ذکر شده اند که در زیر شرح داده 
 شده است:

 عدالت و نقد اجتماعی
 رژیم فضای زمان و نظم اجتماعی

 تربیت دینی   
کمیل شده توسط کار ساکنان پشتیبانی و ت Max-Weber-Kolleg Erfurtپروژه های تحقیق محققان 

هستند که به نوبه خود توسط همکاران  (Kollegiatenکاندیداهای دکترا و محققان پس از مدرک )
Max Weber-Kolleg Erfurt  نظارت دارند. کار علمیKolleg  .هم مقایسهای و هم تاریخی است

با این حال، تاکید بر ارتباطات بین و بین رشته ای در میان زمینه های مختلف دانشگاهی که در مؤسسه 
مطرح شده اند، یعنی جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد، مطالعات مذهبی، الهیات، فلسفه و قانون، تأکید می 

 شود.
. 


