
 

  فرصت مطالعاتی در حوزه کیفیت هوا در ارپاریف در پاریس      

 (1402فروردین  13تا  7)                             

 2023فراخوان سال                          

  
 ارپاریف : 

دوفرانس است. این انجمن غیرانتفاعی از طرف وزارت حفاظت از محیط زیست مرجع -ارپاریف انجمن رسمی کنترل کیفیت هوا در استان ایل
ای راهکارههایی برای ایجاد حساسیت و آگاهی جمعی و کمک به رسانی درباره آلودگی هوا اعالم شده است. این مرکز فعالیترسمی کنترل و اطالع

 عضو دارد. 156کارمند و  74آغاز به کار نمود، امروز  1979نیز دارد. ارپاریف که در سال اجتماعی 
 

 اهداف :
یاسی، شیمی، علوم س-توانند از این فرصت مطالعاتی بهرمند شوند : علوم مهندسی، فیزیکهای مختلفی میدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته

های مختلف ارپاریف، اعضا و شرکا و به ویژه تعامل با گروه چالشهای آلودگی جوی. از خالل دیدار وشناسی، جغرافی ... و عالقمند به جامعه
شوند. در پایان دوره مذکور، مدرک شرکت در کنشگران اقتصادی و پژوهشی این مرکز، افراد با روشهای فرانسوی مدیریت کیفیت هوا آشنا می

 گردد.دوره توسط ارپاریف صادر می
 

 

 : توضیحات

 
 روز برنامه

ل کیفیت هوا -  کیل ارپاریف )ماموریت، مدیریت(، و ابزار فرانسوی کنتر
ی
 معرف

 بازدید از آزمایشگاه هواشنایس -

 های هواشنایسبازدید ییک از سایت -

 
 اول

ی فرانسوی و اروپائی کیفیت هوا -  قوانی 

 های محیل برای بهبود کیفیت هوافعالیت -

 
 دوم

 هوا بر  -
ی

ات آلودگ  سالمتتاثت 

 دیدار با پژوهشگران -

 
 سوم

 طرح نقش  -
ی
 برای بخش صنعتر « کنندهپرداخت –کننده آلوده»فعاالن اقتصادی، معرف

 نقش جامعه -

ی  -  پروژه بهبود کیفیت هوا در فرانسه و در سطح بی 
ی
 المللمعرف

 
 چهارم

 
ایط پذیرش :   شر

 ملیت ایرائی و اسکان در ایران 

 اشتغال به تحصیل در مقطع ارشد 

  سطحB2 زبان انگلییس یا فرانسه 

  2023سال سن در اول ژانویه  32حداکتر 

 تقویم اعالم داوطلبی :
 27  اسفند : ارسال پرونده  9بهمن تا 

 اواسط اسفند : انتخاب نفرات برگزیده و شروع روال صدور روادید 
 7  فرصت مطالعاتی 1402فروردین  13تا : 

 
 امتیازات دوره بورس : 

 و امرار معاش در فرانسه کمک هزینه اقامت 

 بلیت رفت و برگشت هواپیما 

 )بیمه یط دوره مذکور )بغت  از بیمه سفر 

  بغت  از هزینه( روادید رایگانVFS) 

 معیار سنجش : 

 انداز پژوهیسی پروژهاهمیت علیم و چشم 

 سوابق علیم داوطلب 

 کیفیت پرونده 



 

o               Short Students Sponsored Stay in the field of Air Quality at AIRPARIF  

                          (March 27th – April 2nd, in Paris) 

                       2023 APPLICATION FORM  

 

1/3 – The applicant 

Civil status 
Name  

Photograph 

First name  

Date of birth  

Birthplace   

Nationality  

Personal status  

Passport number  

Complete Address  

Mobile phone  

Mailing Address  

Current position 

Position  

Field  

University – Research Institute / Workplace  

Academic background  
Year Academic degree / Specialization Institution Comments 

    

    

    

Professional experience 
Year Occupation Institution Comments 

    

    



 

References  
Name Position Organization Email 

    

    

    

 

Languages proficiency (basic, medium, fluent) 
Language Reading Writing Comprehension 

    

    

    

 

2/3 – Motivation 
Cover letter (scientific added-value, research and professional perspectives related to Air 

Quality, motivation for the exchange) 

 



 

4 
 

 
3/3 Required documents in English or French (to be attached to the 

Application Form) 
 

1. Birth certificate  
2. Copy of highest degrees  
3. Copies of languages’ proficiency tests in English or French 
4. CV in English with the list of publications, awards, patents, and previous grants, if any 

 
Should there be any question about the program, please contact juliette.laurent@airparif.fr 

Nota bene: Please note that late or incomplete submissions will not be considered, as well as any applications, 

which do not satisfy the eligibility criteria. Each candidate who will have submitted his file in due time will 

receive an acknowledgment of receipt within 72 hours. 

 

 

 

 

I declare that all the above information, from page 1 to 4, as well as the information provided in the attached 

documents are correct and bona fide. 

I agree with the conditions of the program and the selection criteria. If I’m selected, I acknowledge that not 

completing next steps’ process in due time (completion of visa procedures, etc.), with no proper reasons, will 

expose to reducing the length or cancelling the benefit of the scholarship. I acknowledge that any scholarship 

will not be valid after the end of the year 2023. 

If I’m selected, I will be keen to deliver documents (video, exhibition, talk, etc.) to enhance my participation 

in the program towards specialists’ and non-specialists’ audience. 

 

Place:      Applicant’s Signature: 

Date:   

 

 

mailto:juliette.laurent@airparif.fr

