
 معاونت بین الملل

 
 

 قابل استفاده برای دانشجویان ایرانی المللیهای تحصیلی بینفهرست بورس

 توضیحات  بازه یا مهلت سایت متولی کشور عنوان ردیف

1 Stipendium Hungaricum وزارت امور خارجه مجارستان مجارستان /hungaricum.hu.https://apply.stipendium 
 2022ژانویه  13

 1400دی  23

دانشجویان ایرانی 

مجاز به درخواست 

 هستند

2 DAAD آلمان 
وزارت آموزش و پژوهش 

 (BMBFآلمان )
/database-iran.org/en/scholarship-https://www.daad 

 2021اوت  31

 1400شهریور  9

هر اوت  31مهلت 

 سال

3 GRIPS خود دانشگاه ژاپن /https://www.grips.ac.jp/en/admissions/apply 
 2022فوریه  28

 1400اسفند  9
 ایبین رشته

4 CampusFrance فرانسه 
 بورس ایفل

MASTER 2022 
DAP 2022 

/https://www.iran.campusfrance.org 
 اکتبر -سپتامبر

 )مهر هر سال(
 

5 CAS – ANSO آکادمی علوم چین چین /anso.org.cn/programmes/talent/scholarship 
 2022مارس  31

 1401فروردین  11
 دکتری

6 Project Open Doors روسیه  
https://iscoweb.iut.ac.ir/en/node/1137 

 : ارسال درخواست از طریق

/https://od.globaluni.ru/en  

 10سپتامبر تا  15

دسامبر )در مورد 

 فراخوان پیشین(

کارشناسی ارشد و 

 دکتری

https://www.uni- دانشگاه گوتینگن آلمان  Gottingenمدرسه تابستانی  7
goettingen.de/de/summerschools/603692.html 

 

مشتمل بر ثبت نام 

برای مدرسه تابستانی 

گوتینگن و سایر 

 همکاردانشگاه های 

 وزارت علوم چین و ایران بورس متقابل ایران و چین 8

 اطالعات مورد نیاز در این لینک:

 لینک

 و نحوه ثبت نام در این لینک:

 لینک

 و سپس از این لینک:

-2022فراخوان 

دیماه  20تا  2023

 قابل انجام بود
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http://scholarship.saorg.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d9%86-2022-2023
https://campuschina.org/
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 لینک

 

 دولت اتریش اتریش ÖADمجموعه بورسیه های تحصیلی  9

 اطالعات الزم بطور کلی در این لینک:
scholarships-and-austria/grants-https://oead.at/en/to 

 و بطور خاص در زمینه تحصیلی در این لینک:
-a-from-programmes-oead/our-https://oead.at/en/the

24642z#c-to  

تمامی رشته ها و 

 کشورها
 

10 ISESCO  مراکش 
سازمان تحصیلی، علمی و 

 فرهنگی جهان اسالم

-https://www.icesco.org/en/2021/11/10/icesco
/students-world-islamic-for-scholarships-90-allocates 

  

 چین دیوار بزرگ چین 11
سازمان وزارت علوم چین و 

 یونسکو

-admissions.com/chinese-https://www.china
-great-scholarship-government-scholarships/chinese

/program-wall  

مختص کشورهای 

 حال توسعه در
 

 Ritsumeikanدانشگاه  ژاپن  ژاپن Ritsumeikanدانشگاه  12
-university-https://scholarship.pw/ritsumeikan

 /scholarship 
  تمامی کشورها

 سوییسدولت  سوییس بورس بین المللی سوییس 13
 تمامی اطالعات الزم در این لینک:

 لینک

سپتامبر تا دسامبر 

 هر سال
 های فنی و غیرهرشته

14 
درسافت بورس تحصیلی در ضوابط کلی 

 روسیه
 russia.com-in-https://education/  روسیه

بسته به رشته و نوع 

 برنامه تحصیلی
 

kong-https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-  هنگ کنگ هنگ کنگبورس  15
education/scholarships.php 

 بورس سه ساله بسته به نوع بورس
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