
Checklist 

Deadline: 31.Aug.2016 

چک لیست درخَاست بَرس بزای تواهی بَرس ّای دآآد بزای هقطع دکتزی ٍ یا فزصت ّای هطالعاتی 

بزای داًشجَیاى دکتزی. بزای کسب اطالعات بیشتز درخصَص لیست ایي بزًاهِ ّا بِ لیست بزًاهِ ّای 

 بَرس دآآد هزاجعِ کٌید.

 فزم درخَاست

 تىویل شَدّوِ هَارد  □

 تاریخ □

 اهضا □

Application Form 

□ Complete 

□ Date 

□ Signature 

 رسٍهِ

 بِ سباى اًگلیسی □

 اطالعات شخصی جْت تواس □

 صفحِ 3حذاوثز  □

Curriculum Vitae 

□ In English 

□ Address/ E-Mail/ Tel 

□ 3 pages max. 

 List of Publications لیست هقالِ ّای هٌتشز شدُ

                  □ if available,3 pages max.  

 لیساًس فَق خالصِ پایاى ًاهِ

 صفحِ 2حذاوثز  □

Summary of the Master's Thesis 

□ 2 pages max. 

 پزٍپَسال

 صفحِ 01حذاوثز  □

Presentation of the planned doctoral project 

□ 10 Pages max. 

 ٍ یا هؤسسات تحقیقاتی  داًشگاُ ّایپذیزش اس یک استاد راٌّوا در 

 آلواى

Invitation letter 

Acceptance/Admission letter 

 جدٍل سهاى بٌدی

 در صَرت اهىاى تاییذ شذُ تَسط استاد راٌّوا در آلواى □

 صفحِ 2حذاوثز  □

Work Plan and Schedule 

□ if possible, agreed with the 

German supervisor 

□ 2 Pages max. 

 Motivation letter ًاهِ اًگیشُ

 (تزجوِ شذُ بِ آلواًی یا اًگلیسی) هدارک تحصیلی

 هذرن فَق لیساًس □

 هذرن لیساًس □

 هذرن پیش داًشگاّی □

 هذرن دیپلن □

بزای هتماضیاى فزصت ّای گَاّی تحصیلی دٍرُ دوتزا ) □

 (هطالعاتی

Graduation Certificates 

□ Master 

□ Bachelor 

□ Pre-Uni 

□ Diploma, High-School 

 

 

 

 (تزجوِ شذُ بِ آلواًی یا اًگلیسی ) ریشًوزات

 فَق لیساًس □

 لیساًس □

 پیش داًشگاّی □

 دیپلن □

 در دٍرُ دوتزا تا بِ حال ) ٍاحذّای گذراًذُریشًوزات  □

 (بزای وساًی وِ بزای فزصت هطالعاتی درخَاست هی دٌّذ

 

Transcripts of records 

 

□ PHD 

□ Master 

□ Bachelor 

□ Pre-Uni 

□ Diploma 

□ Explanation about grading system 



 

 هدرک سباى اًگلیسی

 58تافل حذالل  □

 6آیلتس حذالل  □

Proof of English Language Skills  

□ at least TOEFL 85 

□ at least IELTS: 6.0 

صَرت گذراًذى دٍرُ . در در صَرت داشتي هذرن) هدرک سباى آلواًی

دوتزا در آلواى ٍ یا فزصت هطالعاتی بِ سباى اًگلیسی داشتي داًش سباى آلواًی 

 (بِ عٌَاى یه اهتیاس هثبت هحسَب هی شَد ٍ تٌْا الشاهی ًیست

 

Possibly, Proof of German Language Skills   

(not nessessary if your are doing your PhD in 

English in Germany) 

 

 تَصیِ ًاهِ استاد
 عذد دٍ □

 تَسط استادی وِ شوا را بشٌاسذ □

 در پاوت در بستِ □

 

letter of recommendation 

□ Two letters 

□ by a scientist of one's own choice 

□  submitted in a sealed envelope 

 دیگز کِ هیتَاًد در درخَاست شوا هَثز باشدهدارک 

 تزجوِ شذُ بِ آلواًی یا اًگلیسی □

Other Documents, which is important for your 

application, like work .. 

□ Translate in English or German 

 

 

 

 ًکات هْن:

 

بزای درخَاست باس هی شَد  2106سیستن درخَاست بِ صَرت آى الیي ٍ اس طزیك پزتال دآآد هی باشذ. ایي پزتال اس تاریخ صٍئي  -

 بستِ خَاّذ شذ.  2106آگَست  30ٍ در رٍس 

در هزحلِ  ّز ًَع گَاّی وِ بِ سباى فارسی صادر شذُ است هَرد لبَل ٍالع ًویشَد. گَاّی ّا هیبایست تزجوِ رسوی شذُ باشٌذ. -

در هَرد هماالت چاپ شذُ بِ سباى فارسی، بایذ  درخَاست بَرس ًیاسی بِ ارائِ اصل هذارن ٍ یا تزجوِ ّای تاییذ شذُ ًویباشذ.

 خالصِ ای اس آى بِ اًگلیسی ٍ یا آلواًی ارائِ شَد ٍ گَاّی هعتبز در خصَص چاپ آى ضویوِ شَد.

بِ شوا ارائِ خَاّذ  2102سال  آٍریل 0اس تاریخ یي بَرس، ایي بَرس هعوَال بزای ا تَجِ داشتِ باشیذ در صَرت پذیزفتِ شذى -

 شذ. در پز وزدى فزم درخَاست ٍ تماضای خَد بزای شزٍع بَرس بِ ایي ًىتِ تَجِ فزهاییذ.

 سال اس اخذ هذرن تحصیلی آًْا هیگذرد هجاس بِ درخَاست بَرس ًیستٌذ. 6فارغ التحصیالى وارشٌاسی ارشذ وِ بیش اس  -

سال اس شزٍع دٍرُ دوتزی آًْا در ایزاى هیگذرد هجاس بِ درخَاست بَرس بزای  3داًشحَیاى دٍرُ دوتزی در ایزاى وِ بیش اس  -

 فزصت هطالعاتی ًیستٌذ.

. لطفا تَجِ داشتِ باشیذ شوا هی تَاًیذ در حال تحصیل در آلواى بزای دٍرُ دوتزا باشیذ ٌّگاهی وِ بزای بَرس دآآد درخَاست  -

هاُ اس الاهت آًْا در  08داًشجَیاى دوتزی هشغَل بِ تحصیل در آلواى وِ بیش اس تٌْا تَجِ داشتِ باشیذ طبك لاًَى دآآد   هیذّیذ.

 .باشٌذ آلواى هیگذرد هجاس بِ درخَاست بَرس دآآد ًوی

 با آرٍسی هَفمیت

 دفتز هؤسسِ ی دآآد در تْزاى



 2106 های


