واحد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
با سالم
احتراما به استحضار می رساند موسسه تبادالت آکادمیک آلمان (دآآد) در نظر دارد به منظور اطالع رسانی هرچه بیشتر و بهتر دانشجویان راجع
به برنامه های حمایتی این موسسه از واحد بین الملل دانشگاه کمک بگیرد.
الزم به ذکر است این موسسه با بیش از  07شعبه در سراسر جهان پل ارتباطی بین دانشگاه های آلمان و مؤسسات آموزش عالی خارج از آلمان
می باشد .از جمله اهداف این مؤسسه دراختیار قراردادن اطالعات در خصوص سیستم آموزشی آلمان ،تحصیل و تحقیقات در آلمان برای عالقه مندان
به تحصیل و پژوهش در آلمان می باشد .مؤسسه دآآد با ارائه بورسیه های تحصیلی سعی در حمایت از دانش پژوهان جوان در سرتاسر دنیا دارد.
یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه بزرگ ،ارائه مشاوره در خصوص بین المللی کردن حوزه های مختلف علمی و پژوهشی و ایجاد ارتباط بین
دانشگاه ها و د انشجویان ،اساتید و محققان آلمانی با سایر دانشگاه های خارج از آلمان می باشد.
در سایت دآآد می توان اطالعات زیادی در خصوص تحصیل و تحقیقات در آلمان و همچنین برنامه های بورسیه برای دانشجویان و اساتید و
دانشگاه ها و پژوهشکده ها کسب کرد:
https://www.daad.de/en
https://www.daad-iran.org

با توجه به سطح باالی علمی دانشجویان ایران خواهشمندیم در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و محققان در سراسر کشور از برنامه های
دآآد و فرصت های پیش رو با این موسسه همکاری و برای محقق شدن این مهم اطالع رسانی نمایید.
شایان ذکر است که این موسسه تحت پوشش و حمایت دولت آلمان فعالیت می کند و برای ارائه ی کلیه خدمات مشاوره ای و بورسیه ها هیچ
گونه هزینه ای از دانشجویان و دانشگاه های ایرانی دریافت نمی کند .به پیوست برنامه های بورسیه این موسسه ارائه می گردد.
قبال از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
سمیرا اسالم پور
مشاور تحصیلی و روابط عمومی موسسه تبادالت آکادمیک آلمان
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