
 ابورسیه ی دانشگاه انگلستان دردکتر2
 

1 
 

 

 استنلی برتون مرکز دکترای دانشگاه

 کمک هزینه تحصیلی )هزینۀ تحصیلی( در هولوکاست و نسل کشی

 مطالعات

 2018سپتامبر  14تاریخ بسته شدن برنامه ها: 

 2019تاریخ شروع: فوریه 
انگلیس .قرار گرفت  6در لستر در رتبه  تاریخاست بین المللیعالی درسطح تحقیق و کیفیت باال، آموزش  دردانشگاه لستر 

ن برای مطالعات مرکز استنلی برتودر این سالگرد سی سالۀ خود، REF Guardian 2014.برای تحقیق در جدول لیگ 

که برای ماه فوریه دو بورس تحصیلی ارائه   -حقیقاتی هولوکاست در انگلستان قدیمیترین مرکز ت- هولوکاست و نسل کشی

هزینه تحصیل در .بورس تحصیلی تمام وقت پرداخت خواهد شد .(PhDبه برنامه دکترای فلسفه ) 2019ورودی سال .دهیم

 تازه کاران تحصیالت تکمیلی. )برای دوره نیمه وقت(. بورس تحصیلی باز استدانشگاه بریتانیا در مدت سه سال 

پروژه پژوهشی موفق متقاضی تحت نظارت تعلق نمیگیرد.کارشناسی ارشد موجود یعنی به دانشجویان - کارشناسی ارشد

 یک عضو از کارکنان در استنلی قرار خواهد گرفت

 خشی از دانشگاه استب و روابط بین الملل مدرسه تاریخ، سیاست،Burtonمرکز مطالعات هولوکاست و نسل کشی 

تحقیق در  که  نیز تشویق می شوند. ما از برنامه هایی پیشنهاداتی که منافع و روش های بین رشته ای را نشان می دهد .

 .به آن کار می کنیم منافع تحقیق مرکز و کارکنان آن شامل تاریخ است  هدر زمینه های مربوطحال انجام در مرکز 

رد دیگر خشونت جمعی در قرن بیست و یکم اروپا )به ویژه در مرکزو شرق اروپا( و از هولوکاست در اروپا، موا

 است. نمایندگی هولوکاست مستعمرات آن، و همچنین حافظه در جوامع پس از خشونت از جمله

 فهرستی از زمینه های تحقیق ممکن عبارتند از:

 تاریخچه هولوکاست• 

 موسسات مشابهتاریخ اردوهای کار اجباری، گتوها و • 

 نسل کشی مطالعات• 

 تاریخ آلمان / آلمان آلمانی اروپا• 

 تاریخچه بالکان• 

 ریشه های و پیامدهای خشونت جمعی• 

 هولوکاستبازگوکردن خاطرات • 

 حافظه عمومی و ملی از درگیری های جمعی• 

 از خشونت جمعینمایش رسانه ها و • 

 یادآوری پس از جنگ و میراث• 

 شرایط ورود
در تاریخ و یا  صالحیتو متقاضیان باید مدرک درجه یک یا درجه باالیی از کالس های عالی )و یا معادل آن( داشته باشند

انتظار می رود که متقاضیان نیز باید دارای .دانشگاه است  شرایط ورود رشته مربوطه و دیدار با استاندارد زبان انگلیسی

رشته مربوطه یا قادر به نشان دادن شواهدی مبنی بر این است که آنها  یز در یکمدرک کارشناسی ارشد با شایستگی یا تما

 به دست آورد. 2019را قبل از فوریه 

متقاضیان باید حداقل یک زبان دیگر را به .متقاضیان باید بتوانند عالقه خاصی به پژوهش داشته باشند و این مطلوب است

زبان انگلیسی بدانند. حضور در لستر ودخالت در فعالیت های مرکز برتون نیازمند است.این بورس تحصیلی برای 

و بین المللی )یعنی خارج از اتحادیه اروپا( باز است.لطفا توجه داشته باشید که این  UK / EUمتقاضیان مناسب جدید 

هزینه تحصیل در انگلستان را پوشش می دهد. متقاضیان بین المللی )وکسانی که واجد شرایط برای پرداخت  تنهابورسیه 

د تفاوت در نرخ هزینه تحصیل نمی توان هزینه تحصیل در انگلستان نیستند( باید در زمان درخواست خود نشان دهند که آنها

 را تامین کند.

 ت یا نیمه وقت است )هزینه تحصیلی در دوره نیمه وقت(. به خاطرکمک هزینه تحصیلی برای تحصیالت تمام وق

 محدودیت های ویزای بریتانیا، متقاضیان بین المللی معموال نمی توانند بخشی از وقت را مطالعه کنند. متقاضیان

 آغاز کند. بورس تحصیلی ساالنه تمدید خواهد شد 2019باید بتواند مطالعات خود را در فوریه 

 .ه موفقیت دانش آموزان در ارزیابی ساالنه. دانش آموزان تشویق می شوند که درخواست کنندبا توجه ب

 ، و پشتیبانی ارائه خواهد شدMidlands3Citiesبرای منابع بودجه اضافی مانند طرح 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www2.le.ac.uk/centres/stanley-burton-centre/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www2.le.ac.uk/centres/stanley-burton-centre/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://cms.le.ac.uk/hypir
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://cms.le.ac.uk/hypir
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://cms.le.ac.uk/hypir
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://cms.le.ac.uk/hypir
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 برای اعمال، به سادگی از چک لیست پنج نقطه ما پیروی کنید:

 

 ید و اطمینان حاصل کنید این سازگاری با زمینه های تحقیق است. تعریف آنچه را که می خواهید تحقیق کن1

 (ذکر شده در باال )

 کلمه همراه باشد 2000. برنامه های کاربردی باید با پیشنهاد پایان نامه بیش از 2

 مشخص کردن منطقه مورد مطالعه، بحث های کلیدی در حوزه و ایده های اولیه در مورد پتانسیل

 ابع اولیه.روش های تحقیق و من

3cv  خالصه برنامه درسی( آماده کنید.مدارک تحصیلی به زبان انگلیسی)رونویسی از ، 

 است. مطالعات هولوکاست و نسل کشی تاریخنام برده شود که برای . در درخواست خود برای کمک هزینه تحصیلی 4

 )به مجمع مراجعه فرمایید(. درخواست آنالین خود را ارسال کنید. نرم افزار آنالین را می توان پیدا کرد 5

 است. 2018سپتمبر  14تاریخ بسته شدن درخواست ها 
 


