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سخن اول
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 تیم هلفن از سال ۲۰۱۲ با ایده اولیه , از دانشجویان برای دانشجویان با رشوع از شبکه

 های مجازی غیرتلگرام با اسم آملان بحث و تبادل نظر راه اندازی شده و همیشه سعی

 کرده در کنار متقاضیان تحصیل در آملان بیاستد. از کمک های تحصیلی و ایده های نو تا

 مطالبه گری های این تیم چه از سفارت آملان در تهران و چه از سازمان های دولتی در

 ایران. ما به پشتوانه حضور شام رهربی این کارها را به عهده میگیریم. تا کنون نیز به

 .لطف مساعدت مراجع مذکور مسیر همیشه روبه جلو پیش رفته است

 متقاضیانی که اکنون خیلی از آنها از بهرتین دانشگاه های آملان فارغ التحصیل شده اند و

 ادمین هایی که هریک زمانی در تیم هدایت به ما کمک کرده اند و اکنون شام عزیزانی که

اول راه هستید , همه با هم هلفن را ساخته ایم

 اکنون مفتخریم باز گامی رو به جلو را برای شام عزیزان به ارمغان بیاوریم. با تالش یک

 تیم از دوستان با انرژی , اطالعات موجود در کانال هلفن که به مرور زمان جمع آوری

 شده بود به همراه اطالعات تکمیلی از موثق ترین منابع تحصیل در آملان که به زبان اصلی

بودند و به دست عزیزان ترجمه شده اند همه در یک دفرتچه پیش روی شام قرار گرفته

 این اولین نسخه از دفرتچه هلفن است. سعی شده تا جای ممکن راحت و به ترتیب و

 مهمرت از همه آنکه کامل باشد. دانسنت این نکته خیلی واجب است که شام هم باید در این

 مسیر زحمت بکشید. موفقیت با سختی های مسیر آن شیرین میشود. با حوصله متام

 دفرتچه را مطالعه کنید. در صورتی که سوالی بعد از مطالعه برای شام پیش آمد میتوانید

 در گروه پرسش و پاسخ هلفن بپرسید. در ارسع وقت با کامل میل به آن پاسخ خواهد داده

شد

 ما در به حداقل رساندن اشکاالت همیشه در تالش خواهیم بود و از نظرات و انتقادات

 .شام نیز استقبال میکنیم

بردیا پازکی

هانوفر , آملان. ۳ ژوییه ۲۰۱۸ 
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شناخت کشور آلمان

جذابومتنوعآلمانشهرهايومناظر
وپاارودراقتصادبزرگترینآلمان.هستند

نوآوريازبسیاري.استجهاندرپنجمین
وعلم.استآمدهاینجاازپیشگامانههاي

برخوردارواالییجایگاهواهمیتازپژوهش
از.داردآلماندرايدیرینهسنتواست
مهاجرپذیرکشوریکبهآلمان1960دهه

کشوریکآلمان.استشدهتبدیل
درآلمان.استکنندهمداراوجهاندوست

نفرمیلیون80ازبیشوداردقراراروپاقلب
ازیشبیعنیکنندمیزندگیکشورایندر
ازیکیآلمان.اروپااتحادیهدیگرکشورهر

شههمیواستاروپااتحادیهعضوکشورهاي
اییاروپکشورهايرشدبهرویکپارچگیاز

.کندمیحمایت
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بیابانهمچونمناظريشنی،سواحلامتداددرجزایرازايزنجیرهبالتیک،دریايوشمالدریايدر
ايهمحدودهدرتوانمیراوسطاییقرونهايقلعهومتراکمومخلوطهايجنگل.دارندباتالقو

مچنینهآنجا.استایستادهخودشفافهايدریاچهباآلپکوهرشتهجنوب،در.یافتارتفاعکم
.قرارداردمتر3000تقریباارتفاعبااستآلماندرکوهبلندترینکهتسوگ اشپیتسه،

بزرگترین.کنندمیزندگیساکن100،000ازبیشباشهر76ازبیشدرهاآلمانیازنیمیتقریبا
.هستند)نفرمیلیون1/3(مونیخو)میلیون1/7(هامبورگ،)نفرمیلیون3/3(برلینآلمانشهرهاي

هرشتاگرفتهبزرگوجوشوجنبپرمدرن،شهراز-آلماندردانشگاهیهايمکانيهمهدر
.کنیدکشفراشهرطوالنیبسیارتاریخچهازبخشیتوانیدمی-کوچکودنج

فردهبمنحصرمناطقدر.شوندمیحفظخودوسطاییقروندیوارهايباشهرقدیمیمراکزاغلب
ونیمسکهايساختمانباطوالنیهايخیابانیاچوبینیمههايخانهازتوانیدمیهمهنوزشما

هجنبیکدارايبزرگ،شهرهموکوچکشهرهم.ببریدلذتنوزدهمقرنازشکوهباوبزرگ
هانمایشها،جشنوارهها،کنسرتها،نمایشگاهباآنهارویدادهايتقویمکههستندبرجستهفرهنگی

.استشدهپرورزشیرویدادهايو
بهکشورایناساسیقانون1949سالدروپارلمانیستدموکراسییکآلمانفدرالجمهوري
دراواتمسوآزادانهنظرابرازاعتقاد،آزاديمثلاولیهحقوقاساسیقانون.استرسیدهتصویب

يجمهور،آلماندولتدومجدداتحاددنبالبهمی کندتضمینافرادهمهبرايراقانونبرابر
به1990سالاکتبردربرلینشهر،(BRD)آلمانفدرالجمهوريو(DDR)آلماندموکراتیک

.شدانتخابپایتختعنوان



)مقررات(سیاسیساختارآنهاازکدامهرکهاستشدهتقسیمایالت16بهسیاسیلحاظازآلمان
آلماندرپرورشوآموزشسیستم.آموزشیوفرهنگیزمینه هايدرمثالعنوانبهدارندراخودشان

دشانخومختصدانشگاهیقواعدومقرراتهاایالتيهمه.شودنمیقانونگذاريمرکزيصورتبه
برايلدلیهمینبهبیشتروهستندمستقلعمدتاآلماندرعالیآموزشمدارسالوهبع.دارندرا

طوربهههمیشبایستیروایناز.استنشدهتنظیممقرراتواحدویکسانطوربههادانشگاهتمام
.کنیدتحقیقبدهیددرخواستخواهیدمیکهدانشگاهیدرشرایطدربارهملموس
.استجهاندرپنجمینواروپادرکالناقتصادبزرگترینکشوراینگفتیمقبالکههمانطور

کاالهاي.کردندصادرکاالیوروبیلیاردیکازبیشترارزشبه2011سالدرآلمانکارخانجات
صنعت،يسازماشینمکاترونیک،،الکتروتکنیکازهستندمحصوالتیآلماندرموفقصادراتی
made“آلمانساختعبارت.شیمیوداروسازي،زیستمحیطازحفاظتتکنولوژي،اتومبیل in

Germany”ومشهورادنیدرمتعدديآلمانیبرندهاي.استمعتبرکیفیتمهرعنوانبهدنیاتمامدر
.دیگربسیاريوزیمنس،بایر،آئوديو،امبیبنز،-مرسدس:مثلهستندشدهشناخته

يادلهمبازآلمانیهايکمپانیمی کندحفظرادنیاتمامباخودتجاريروابطآلمانکهآنجاییاز
.کنندمیحمایتوپشتیبانیمجربمتخصصنیروي
ه هايایدوجوددلیلبهمشخصاًآیندهدراحتماالًهمچنینوگذشتهدرآلمانپیشرفتوتوسعه

کیسهوومبیلات:مثلمی گیرندریشهاینجاازپیشگاماختراعاتازبسیاري.شدخواهدتعییننوآورانه
وهوشمندهتراشرایانه،یاکامپیوتررادیولوژي،یاایکساشعهتصویربرداريتکنیک،)ایربگ(هوا

.Mp3اطالعاتیفرمت
درنشگاهداترینقدیمی. دارندايدیرینهسنتوبرخوردارندواالییرتبهازآلماندرتحقیقوعلم
بلنوجایزهکهآلمانی هاییلیستهمچنین.استشدهتاسیسهایدلبرگدرمیالدي1386سال

:مثلهستندپزشکیوپایهعلومفقطدرآنهاازنفر70حدود.باشدمیطوالنیاندکردهدریافت
زورهرالدفلهارد،یننوسالکریستیانهانشتین،آلبرتپالنک،ماکسکوخ،روبرت،رونتگنکنرادویلهلم
.هوسن

گوته،ورنو،آدوهگلکانت،سرزمینمتفکران،وشاعرانسرزمینعنوانبهآلمانکهنیستدلیلبی
.شودمیشناختهبرامسوبتهوونباخ،همچنینوبرشتهاینه،
.تندهسمشهوردنیادرآلمانیورزشکارانوموسیقیدانانبازیگران،هنرمندان،،طراحانامر وزهحتی

درامروزهدنیاکلازنفرملیون6/9.باشدمیمهاجرپذیرکشوریکآلمانمیالدي1960هايسالاز
اهلهاآنازبسیاري.میدهندتشکیلراجمعیتکلدرصد8/5حدوداًکهکنندمیزندگیآلمان
آمیزالمتمسطوربهادیانوهافرهنگ،مختلفهايملتجاایندر.هستندایتالیاولهستانترکیه،

مقصدهسازیکیآلمان.مداراستباوجهاندوستکشوریکآلمانکهچراکنندمیزندگیهمکنار
کشوراندانشجویازدرصددوازدهازبیش.استالمللیبیندانشجویانبرايتحصیلجهتمحبوب

!شمامثلدرستایند،میجهانسراسرازالمان
جهاناسرسرکارفرمایانبرايکشورایندانشگاهیمدركواستتحصیلبرايجذابیمکانآلمان
.استارزشمندبسیار

اولکالس.1
ردهابهترینجزکهدهندمیارائهراتحقیقوآموزشازعالیسطحشمابهآلمانهايدانشگاه

بازاردرعالیهايفرصتکهرسیدمیالمللیبینشناختازايدرجهبهشما.ایدمیشماربهجهان
.کندمیبازراجهانسراسردرکار
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کارروش.2
هايفرصتوکاربرديعلومهايدانشگاهازعلمیعالیپیشنهاداتشماآلمانهايدانشگاهدر

ایزمتمیکدیگرازعملوتئوريها،دورهازبسیاريدر.کردخواهیدپیداجذابیعملیآموزش
.باشیدداشتهتانشغلدرآسانتريشروعشماشودمیباعثبعدهاکاراین.هستند

پتانسیلارتقاء.3
دهاياستعداوذهنیهايتواناییتوانیدمیشمااینجادر.دهدمیافزایشراشماتواناییآلمان

عالیاقعاوراکاريبخواهیداگر.کنیدانباشتهسطحباالتریندروآشکارآزادانهراخودشخصی
رايبرادرهاازبسیاريتعهدوانگیزههدفمندي،؛آنازبعدچهوتحصیلطولدرچهدهیدانجام
.کندمیبازشما

امنیت.4
درچه-کنیدحرکتآزادانهتوانیدمیشما.استامنکشوريالمللی،بینيمقایسهدرآلمان
دهایچارچوبیخود،سیاسیواقتصاديثباتباالمان.شبدرچهوروزدرچهحومه،درچهشهر،

.دهدمیارائهشمامطالعاترابرايآل
...اینکهو.5

بهترشناختنبرايامکان1001یافتید،فراغتمطالعهازشماکهزمانی!آلمانتنوعوزیباییکشف
راه،نشستنباغدردوستان،بامالقاتتئاتر،سینما،موزه،:مثالعنوانبه:داردوجودتحصیلتانمحل
.قدیمیاییقلعهکاوشیاوکوهنورديدریاچه،درشناساحل،دررفتن
تحصیلیبرنامهبهبستگیدارید،نیازآلمانیزباندانشمیزانچهبهدانشگاهدرپذیرشبراياینکه

بهمربوطهايمهارتبهنیازيمعموالانگلیسیزبانبهتحصیلیهايبرنامهدر.دارددانشگاهنوعو
باتحصیلهايبرنامهولیاستنیازموردانگلیسیخوببسیاردانشعوضدرنیست،آلمانیزبان
معموالیعی،طبعلومبهنسبتجامعه شناسیوفرهنگیموضوعاتدرکهاستايبگونهآلمانیزبان
.داریدکردنصحبتونوشتنهايمهارتدرویژهبهآلمانیبهتردانشبهنیاز

بایدشما.اشدبکافیبایدسمیناریکدربحثیکيادامهیاوسخنرانیقابلیتبرايزبانسطح
علمیاتموضوعمورددرکهباشیدداشتهرااینتواناییوبودهعلمیمتنیکفهمودركبهقادر

مقابلتانرفطشدنروشنبرايرانوشتاريوکتبیتوضیحاتهمچنینوزدهحرفمنطقیشکلبه
.کنیدارایه

نیزدانشگاهدرسیانگلیبهتحصیلصورتدرحتییعنیندارید،نیازآلمانیبهتحصیلبرايفقطاما
چون.استفیدمومنطقیکامالامريمیزبانکشورزبانیادگیرياست،کمبسیارآلمانیبهنیازکه

ي هاجهت گیرمسالهاینوکردهراحتیاحساسآلماندرتاشودمیباعثزبانیخوبهايمهارت
توانیدمیجاایندرزندگیادامهبرايمتعاقبا.کندمیترآسانبرایتانراروزمرهزندگیدرانطباقو

.نیدکایجادرابهتريبسیاراجتماعیارتباطاتمطمئناوکردهمشارکتجدي تروبیشتر
تحصیلیبرنامهبهبستگیدارید،نیازآلمانیزباندانشمیزانچهبهدانشگاهدرپذیرشبراياینکه

بهمربوطهايمهارتبهنیازيمعموالانگلیسیزبانبهتحصیلیهايبرنامهدر.دارددانشگاهنوعو
باتحصیلهايبرنامهولیاستنیازموردانگلیسیخوببسیاردانشعوضدرنیست،آلمانیزبان
بیعی،طعلومبهنسبتجامعه شناسیوفرهنگیموضوعاتدرکهاستايگونهبهآلمانیزبان

.داریدکردنصحبتونوشتنهايمهارتدرویژهبهآلمانیبهتردانشبهنیازمعموال
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برايکهزمونیآبابیایید؟کنارآلمانهايدانشگاهشرایطباتوانیدمیکهنیستیدمطمئنشماآیا
ان،زبآزمونازترکیبیاین.کنیدبررسیراآنتوانیدمیشما،(TestAS)استخارجیدانشجویان

درماشبهتواندمیهمچنینآزموننتیجه.شماستشناختیهايتواناییآزمایشوفنیسواالت
وانیدتمیشماآزمون،ازپسصورت،هردر.کندکمکتحصیلیدورهیکمورددرگیريتصمیم
.کنیدارزیابیترگرایانهواقعتحصیلی،موفقیتبرايراخودآیندهاندازچشم
باالخودنظرمورددانشگاهدرپذیرشبرايراشماشانستواندمیTestASدرآمیزموفقیتنتیجه
.داشتخواهدهمراهبهرامزایاییچهوداردTestASبهنیازشمانظرمورددانشگاهکهبپرسید.ببرد
کشوردراحتماال،TestDaFموسسهآزمایشمرکزدرراسالدربارسهراTestASتوانیدمیشما

جهانسراسردریورو80برابرمبلغی،TestASآزموندرشرکتهزینه.دهیدامتحاننیزخودتان
.دارد
میهارائراامتحاناینهاکالجازبسیاري.دهیدامتحانآلماندرتوانیدمیفقطراDSHآزمونشما

.کردخواهیدپیداراخوددانشگاهالمللیبیندفتردرراآزمونتاریخ.دهند
TestDaFوDSHبهامتحانهايبخشتمامدرشمااگر.هستندمتعدديعملکرديسطوحداراي

TDNکنیدپیدادستمتوسطیسطح 4)،(DSH-2،شدخواهیدپذیرفتهدانشگاهدرمحدودیتبدون.
بهستگیبخیر،یاستکافیآزمون،مختلفهايقسمتدرپذیرشبرايترپایینسطحآیااینکه

.دارددانشگاههراختصاصیمقررات
DSHوTestDaF،وموسسهبههاهزینه.هستندامتحانبرايهزینهپرداختمستلزم،دوهر

.دهیدمیامتحانآندرکهداردبستگیکشوري
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فرصت هاي موجود براي دانشجویان

اما.کنیدتشرککالجدرنیستیدمجبورکنید،تحصیلارشدکارشناسیدورهدرمیخواهیدشمااگر
بهپیشنهادي،ايهبرنامهچنیندر.برسانیدپایانبهموفقیتبارامقدماتیتحصیالتتوانیدمیشما
آنزاپساگر.شدخواهیدآمادهايحرفهوزبانیصورتبهخودتحصیلیبرنامهبرايخاصطور

.استترسادهبسیارآلمانیروزمرهمطالعهبرايآنازاستفادهکنید،آغازراخودتحصیل
هنوزکهدارند،کسانیآلماندرتحصیلمجوزقبالداردکهوجودخارجیدانشجویانبرايهاییبرنامه

کهنند،کمیبرآوردهراآلماندرتحصیلبرايرسمینیازهايحاضرحالدرامااند،نشدهپذیرفته
.کننددریافتشولههوخبهورودشرایطبرايراالزمشرایطمجبورندهنوز
.استمالزشرایطاززیادنظموخوبنمراتدارید،راپزشکیعلومهايرشتهدرتحصیلقصداگر

هبمیتواندومیرسدپایانبهامتحانیکباکهانجامدمیطولبهسال6حداقلپزشکیتحصیل
هاپزشک.دباشپزشکیعلوميرشتهدرارشدوکارشناسیجهتپیشنهادي،جالبگزینهیکعنوان

ازدارد،وجودانتخابجهتزیرشاخه30ازبیشتر.باشندداشتهمتنوعیوجذابشغلمیتوانند
بهرایجذابيآیندهمبتدي،دانشجویاناکثرروهمیناز.پزشکیحقوقوقانونتاچشمسالمت

يتهرشدرآلمانیهايدانشگاهدرتحصیلیجایگاهآوردنبدست.دارندروپیشپزشکعنوان
مجموعهشاملکهداردوجودمحدودپذیرشعنوانبهچیزيکشورسراسردر.استدشوارترپزشکی

رداینبرعالوه.استشدهسازماندهیمتوسطهنمراتطبقوهستپذیرشدرهامحدودیتازاي
ادعاهايدیگریتحصیلهايرشتهبامقایسهبا.شودمیبرگزارپزشکیآزمونیکدبیرستانهااکثر

:داردوجودبیشتري
پزشکیومعلدرتحصیل.باشدمیزیاديهايامتحانشاملوآموزشیبسیارتحصیلیيرشتهاین

علوموسالمتیمثالعنوانبهپزشکی،بهمربوطعلوممقابلدر.می کشدطولماه3وسال6حداقل
دربطمرتآزمونهايبااینکهوجودبااست،نشدهسازماندهیارشدولیسانسهايدورهدرپرستاري،

یکسانرتبصوآلمانتمامدرمشخصیچارتطبقتحصیلیدورهساختار.میرسندپایانبهنهایت
.می باشدمتفاوتیهاينکتهشاملکارآموزيدوره.شودمیکنترلوسازماندهی

یالتتحصنامبرده،پزشکیامتحانوقسمتسهازقسمتاولینو)ترمه4(ايپایهتحصیالتازبعد
سرانجام.شود میهدایتشغلیفعالیتبهنزدیکومطابقکه.شودمیآغاز)ترمه6(اصلی

اتاقیکدراشم.شودمیمنتهیبیمارستانیکدریاکلینیکدرکارآموزيدورهیکبهتحصیالت
توسطصیالتتانتح.می باشدشماانتخابیزیرشاخهبامطابقوپزشکیرشتهدرکهمیکنید،کارعمل

مدركتواندمیالتحصیلفارغشخصشفاهی،قسمتازپس.می رسد اتمامبهپزشکیامتحاندومین
برنامه يبایدد،گرفتیراخودتصمیمپزشکیرشتهخصوصدرنهایتاشما،وقتهر.کندمطالبهراخود

.بگیریدنظردرپزشکدستیارجهتسال6تا5مدتبهحداقل
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.سانندرمیاتمامبهراآلمانهايدانشگاهسالههرپزشکیمدركباالتحصیلفارغ10،000حدود
در.تنیسدشواربزرگشهرهايازخارجدردکتریکعنوانبهیاوبیمارستاندرکارکردنپیدا

افرادعمرودباشمیپیشرفتحالدرپزشکی.دارندفورينیازخانوادهپزشکانبهروستایی،مناطق
بسیارآینده.یرندگقراردرمانتحتبیشتروبیشتربایدبیمارانبنابراین.شودمیبیشترآلماندر

متفاوتمسیريامهادبهتصمیمپزشکانبیشتروجود،اینبا.باشدمیپانوپزشکانرويپیشخوبی
برايهابیمارستانوهامطبازخارجدرحتیزیادي،جذابهايشغل.میگیرنددانشگاهاتمامازبعد
نمیقاضاتمورددارند،وجودبیمارافرادجاییکهدرتنهاوجههیچبهپزشکیتخصص.داردوجودآنها

درپزشکی،لوژيتکنودروظایف.کنندمیپیداجالبیتواناییهايپزشکانبسیاري،هايشاخهدر.باشد
مشاورهخشبدرحتی.میباشندمشابهونزدیکهمبههاکلینیکمدیریتدریاوداروسازيصنعت
.گیرندمیقرارايحرفهافرادجزواغلبپزشکانبیمه،صنعتدریاوهاشرکت

نیدمیتوشما.داردوجودآلمانهايدانشگاهدرمهندسیهايرشتهبرايدرسیبرنامه3000ازبیش
TU9“کمکبا SelfAssessment international”مهندسیعلومدرتحصیلکهکنیدارزیابیبهتر

رایطشبهوابستهشدتبههمیشهامااست،خوببسیارکاراندازچشم.نهیاهستشمامناسب
.شماستشخصی

:باشیدداشتهبایدمهندسیرشتهدرتحصیلبرايکههاينیازپیش
فیزیکوریاضیدرسدرخوبينمره
تجربیعلوموریاضیمربوطهايفعالیتدراستعدادوتوانایی
تیمیوارتباطیمهارتخالقیت،،کنجکاوي
مستقلتفکر
مهميکنجکاو.»بگیرندایدهبدهندانجامبهترراچیزهمهاینکهازراخوديایدهبایدمهندسان«

.بدهیدقراربررسیموردبایدرافعلیوضعیتخاطرهمینبهاست
Ernstپروفسور Michael SchmachtenbergرئیسTU9جوانمهندسینهمهازباالتر:استگفته

.باشندپاسخالدنببهفنیومهندسیمشکالتحلبرايمستقلطوربهباید)کردهکاربهشروعتازه(
علومیاکاروکسببرنامهالتحصیلفارغعنوانبهشمابرايراکاربازاربهورودالمللیبینتجربه

طوربهارآلمانحقوقینظامبخواهیداگرخود،نوبهبه.کندمیآسانتوجهیقابلطوربهاجتماعی
شماابراینبن.استجالبومهمبسیارشمابرايآلماندرقانونوحقوقتحصیلکنید،مطالعهکامل
شغلیايهفرصتهمچنینشماتخصص:نیستیدتوجهموردوجالبآلمانیکارفرمایانبرايفقط
.دهدمیافزایشرادیگرکشورهايدرالمللیبینقانونیمشاغلبراي
بسیاراريکاندازچشمشوندمیالتحصیلفارغموفقیتبامهندسیهايرشتهازکهکسانیبراي
هاييتوانمندبههموارهفردهرالتحصیلیفارغازپسشغلیهايفرصتالبته.داردوجودخوبی

.داردبستگیويشخصی
اتاظهاراساسبرطوریکهبهباشدمیرشدحالدرهمچنانمهندسانبرايتقاضاروتدآلماندر

هرازمیانگینطوربهآلماندر2020سالتاصنعتی،هايشرکتنظارتشورايعضو،شولزاکچارد
درراودخموقعیتبخواهدآلماناقتصاداگروشدخواهدبازنشستهنفریکشاغل،مهندسنفردو

هايتموقعیایجادبرايشرایطاینکهداشتخواهدنیازجدیدمهندسانبهکندحفظجهانیبازار
.باشدمیمناسبعالیحقوقباومطمئندائمیشغلی 13

چرا آلمان: فصل اول 



:استگستردهآلمانهايدانشگاهدرآموزشکالسیک،آموزشیهايبرنامهدر
بهصاد،اقت.استارتباطدرهاشرکتفرآیندهايوتغییراتشرایط،با(BWL)کاروکسبمدیریت

بازارتاندکمیسعیوشودمیمربوطاجتماعیطیفکلبهمربوطاقتصاديمسائلبهخود،نوبه
آلمانیهايدانشگاهدراغلبموضوع،دوايپایهمطالعه.کنددركرامربوطهروابطوفروش
انگلیسیزبانهبکهتحصیلیبسیارهايبرنامهازیکیتوانیدمیهمچنینشما.استمشابهبسیار
درخیلیارآلمانیزبانکهباشدایناستممکنضعفنقطهیک.کنیدانتخابراشوند،میارائه
آلمانیشرکتیکدربخواهیدبعدااگروگیریدنمییادخوبزبان،انگلیسیتحصیلیبرنامهیک
.استمهمبسیارآلمانیزباناینکنید،کار
وجوداقتصاديتخصصبدونصنعتیسختیبهامروزهفرهنگی،مدیریتتابهداشتیهايمراقبتاز

دیرممثلجاهمهدرراآنهاتوانمی.هستندمتنوعهااقتصاددانبرايايحرفههايفرصت.دارد
یکنعنوابهیافت،بزرگهايشرکتانسانیمنابعهايبخشهمچنینوشهريهايشرکتدر

بهایوگروهدرگروهسریکعنوانبهمستقل،مشاورانعنوانبهفروش،یاوکنترلدرمدیر،
ایوبازاراقتصادورزش،اقتصادمانندآموزشیهايدوره.متوسطدرشرکتمدیریکعنوان

ترکیبمخصوصصنعتدانشباراکاروکسبتخصصاجتماعی،وبهداشتیخدماتدرمدیریت
.سازدمیآمادهمناسبهايزمینهوهارشتهدرکاربرايخاصطوربهراشماوکندمی

همچنینحال،اینباآلمان،در.دانندمیزیمنسیاوامبمثل"جهانیبازیکنان"مورددرهمه
حداقل.هستندجهانیبازاررهبرانخودتخصصباکهدارندوجودمتوسطهايشرکتازبسیاري
اندازه.هستندلیالملبینتجاربباکردهتحصیلاقتصادداناندنبالبهمتوسطوکوچکهايشرکت

انآلمدردانشجویاندرصددهحدودحاضرحالدر:استشدهمنعکسهادانشگاهدرنیزتقاضا
اقتصادايبرآنبرابردوازبیشوکنندمیانتخابراالمللیبینکاروکسبمدیریتموضوع

.است
شماینجاادر.هستندمحبوببسیارمالیاموروبانکداريزمینهدرتحصیلیهايبرنامههمچنین
حالدریمالبازارهايوبانکیکاروکسبالمللی،بینمتصلبازارهايچگونهکهآموختخواهید

بخشیکآنهاکهچراکنید،کارآماريوریاضیهايروشبابایدشما:مهمبسیار.استتغییر
.هستنددورهاینازضروري

یستمساصلیحوزهسهباعمدتاشمااول،ترمچنددرعمومیقانونوکیفريقانونمدنی،قانون
.کنیدمیانتخابراکاروکسبقانونماننددیگريموضوعبعدها،.هستیدروبروآلمانحقوقی

بایدماشحال،اینبااست،ترمدهتاهشتآلماندرحقوقرشتهدرتحصیلبراياستاندارددوره
دروخوانیدبراپیچیدهمتونازبسیاريبایدشما.کنیدریزيبرنامهمواردهمهدررابیشتريزمان

.باشدبزرگچالشیکتواندمیکهبنویسید،دقیقبسیارنوشتن
درمثال،نیدکمیتکمیلراسالهدوايحرفهکاردورهیکدولتیقضائىامتحاندومینواولینبین
.دولتیادارهیامقامیکنزدیاعمومیدادسرايدردادگاه،یک
یاقاضی،وکیلعنوانبهآلماندرتوانندمیاندشدهقبولرادولتیامتحاناتکهکسانیفقط

لمانیآوکاليدرصدچهلازبیش:داردوجودنیزدیگريهايراهوجود،اینبا.کنندکاردادستان
بهمثال،شرکتیکدرسندیکايیاوکیلیکعنوانبهتجارتیااقتصاددرکاريپذیرندمی

.سیاسیسطحدرگرالبییکعنوانبهیاوبیمهصنعتدرفعالیکعنوان
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:شودمیمشاهدهاینطورجهانسراسردرآموزشهستند؛باالورودموانع
انگیزهويهنراستعدادراشویدمیپذیرفتهآلماندرموسیقیوهنرهايکالجازیکیدرشمااینکه

چهارمیکدحدواستمحبوببسیارآلماندرموسیقیتحصیلالمللیبیننظراز.کندمیمشخص
.آیندمیخارجیهايکشورازدولتیموسیقیدانشگاه24درآموزاندانشاز

یاوهنرمطالعهبهکهآیدمیکسیدنبالبهدنبالهدفایندادنتوسعهراخودهنريسبک
تنظیمدرکهزیاديآزاديازطراحانوبصريهنرمندانهمه،ازباالتر.داردعالقهموسیقی

به:ستندهوسیعبسیارآلمانهايدانشگاهوهاآکادمیازبرخی.برندمیلذتدارند،خودتحصیالت
تصمیمبهازنیبدونکنیدزندگیآزادانهخودخالقیتباتوانیدمیشمااول،سالدانشجويیکعنوان
ازکهدهندمیارائهراتخصصیهايدورهدیگربعضی.تحصیلیمطالعاتازخاصزمینهیکدرگیري
.استشدهمتمرکزگرافیکوعکاسینقاشی،بهابتدا،همان

داردوجودزنیتحصیلیهايدورهکنند،میتمرکزهنريکاررويبرکهتحصیلیهايرشتهکناردر
کهاستیزانگهیجان.گیرندمیقرارآموزشییاعلمیسطحدرفیلمیاوتئاترموسیقی،هنر،باکه

نوهتجدرراخود،سازيرسانهوشدنجهانیهايزماندرتحصیلیهايبرنامهاینچگونهببینید،
یا"یتجنسوموسیقی"مانندهاییبرنامهباشناسیموسیقیمثال،براي.دهندمیتغییرشدن

.دهدمینشانواکنشکنونیتحوالتبه"فرهنگیموسیقیمطالعات"
شماول،اسالدانشجويیکعنوانبه:هستندوسیعبسیارآلمانهايدانشگاهوهاآکادمیازبرخی

ازخاصنهزمییکدرگیريتصمیمبهنیازبدونکنیدزندگیآزادانهخودخالقیتباتوانیدمی
قاشی،نبهابتدا،همانازکهدهندمیارائهراتخصصیهايدورهدیگربعضی.تحصیلیمطالعات
.استشدهمتمرکزگرافیکوعکاسی

داردوجودزنیتحصیلیهايدورهکنند،میتمرکزهنريکاررويبرکهتحصیلیهايرشتهکناردر
کهاستیزانگهیجان.گیرندمیقرارآموزشییاعلمیسطحدرفیلمیاوتئاترموسیقی،هنر،باکه

نوهتجدرراخود،سازيرسانهوشدنجهانیهايزماندرتحصیلیهايبرنامهاینچگونهببینید،
یا"یتجنسوموسیقی"مانندهاییبرنامهباشناسیموسیقیمثال،براي.دهندمیتغییرشدن

.دهدمینشانواکنشکنونیتحوالتبه"فرهنگیموسیقیمطالعات"
ماماتشکلبهزیاديحدتاراخودآموزشیهايبرنامهآلماندرموسیقیهوخ شوله هايحالیکهدر

وآکادمی هااغلبدرهمچنانشماولیاند،دادهتغییرارشدکارشناسیوکارشناسیهايدوره
.شویدمیالتحصیلفارغدیپلمباهنرهوخ شوله هاي

وشودمیاعمالپذیرشبرايدقیقیمعیارهاياماندارد،وجودعدديبنديرتبهومقیاسهیچهرچند
خواهدتپیشرفدانشگاهدرشماهنرياستعدادآیاکهگیرندمیتصمیممهارتیآزمونهايطریقاز

نه؟یاکرد
دروکنیدمیارسالپوشهیکباراخودهنريکارهاينمونهشماتجسمیهنرهايرشتهدر

یکایواجراپیشیکوکتبیآزمونهايطریقازراخودتوانایی هايمعموالموسیقیهوخ شوله هاي
.دهیدمینشانآوازدرآمدپیش

حصیلتبهمنداگرعالقهواندمتفاوتدیگرکالجبهکالجیازپذیرشبرايالزممداركوالزامات
هايآزمونهکخصوصبهکنید،اطالعکسبزودتربایدبنابراینهستید،آلماندرموسیقییاهنر

.شودمیبرگزارتحصیلشروعازقبلسالیکاغلبپذیرشبرايمهارتی 15
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درجویانداشنازبیشتريوبیشترتعدادامروزه،درحالیکه.نیستسادههنرييحرفهیکمسیر
التتحصیدرترمعروفهايدورهمشخصطوربه.کنندمیانتخابراموسیقیتحصیلآلمان،

بحثدریالت،تحصاینحیندرمعموال.هستندارکسترالموسیقیوسازبهمربوطموسیقیموسیقی،
.ویدشمیايحرفهساز،یکدر،)ارکستر(رهبريو)هارمونی(ترکیببهمربوطموضوعاتیاصدا

موسیقیيحوزهدرمثالکنید،عملترتخصصیتوانیدمی)مستر(لیسانسفوقمقطعدروادامهدر
یارکسترالامانندکالسیکیهايحرفهآلماندر.جدیدیاقدیمیموسیقییاوپیانوهمراهیومجلسی

موضوعاینوشوندمیکمیابونادرافزونیروزطوربهتئاتريموسیقییاکورگروهدرسولوئیست
رتراحتراخودشانهاموزیسیناما،آزادبازاردر.استثابتشغلیهايموقعیتکاهشخاطربه

ویژهسبکباخاصگروهیدریاسولوئیستیکعنوانبهشماوقتیمثال،عنوانبهکنند،میمستقر
.کنیدمیفعالیت

طرزبهموسیقیمدیریتو(Musikvermittlung)هماهنگی،کنسرتتحصیالتبهمربوطهايحوزه
زمینه(EMP)موسیقیابتداییتحصیالتدرخصوصبه.هستندگسترشحالدرايکنندهامیدوار

مثال،نعنوابه.هستندگیريشکلحالدربدیعیهايحوزهدرجالبیدورنمايباشغلیجدیدهاي
دمتعدهايدوره.مهاجرهايخانوادهکودکانبهفرهنگیهايارائهیاکودکانزودهنگامهايآموزش
در:آنهاترینمهمکهلیسانسفوقمقطعدراغلبهستند،گسترشوگیريشکلحالدرجدیدي

ردهبرايآموزشیادرمانیموسیقیکارنیزوکنسرتتحصیالتوموسیقاییتحصیالتهايحوزه
مهارتاالنبزرگستحصیالتدراینکهو.)جوانانوکودکانارکستررهبري(خصوصیبهسنیهاي

هاآنازبسیاريمثالعنوانبه.استارزشباايافزایندهطرزبههاموزیکولوژیستوهاموزیسین
.کنندمیهمکاريسالمندانبرايفرهنگیهايبرنامهتوسعهدر
باايهافزایندطرزبههاموزیکولوژیستوهاموزیسینمهارتبزرگساالنتحصیالتدراینکهو

کاريهمسالمندانبرايفرهنگیهايبرنامهتوسعهدرهاآنازبسیاريمثالعنوانبه.استارزش
.کنندمی
دهندیمتحویلراتئوریکدانشهادانشگاههمه،ازباالتر.داردوجودعالیتحصیالتانواعآلماندر
ونندکمیتخصصخاصحوزهیکدرآنهاازبعضی.دهندمیارائهرامختلفیموضوعاتمعموالو

وهنريهايکالج.خوانندمی(PH)آموزشکالجیا(TU)فنیدانشگاهمثال،عنوانبهراخودشان
علومهاياهدانشگ.هستندهنريوخاصموسیقیاستعداددارايکههستندکسانیمناسبموسیقی

موزي،کارآهايدورهشماآنجادر.دارندتوجهموضوعیکدرعملیهايتمرینبهبیشترکاربردي
اهدانشگ.کنیدمیکاملراهاشرکتدرکاملعملیهايترمیاوترطوالنیهايپروژههايدوره
شرایطیدتوانمیآلمانهايدانشگاهدر.کنندمیترکیبايحرفهآموزشبارامطالعاتیدوگانههاي
:دهیدانجامرازیر

نهاییامتحانکهاستمعنیبداناین.یابدمیپایاندولتیامتحانباتحصیلیهايبرنامهازبعضی
نمیتعیینشگاهدانتوسطتحصیلیمقررات.استشدهپذیرفتهوسازماندهیدولتیکمیتهیکتوسط
یامعلمیل،وکدکتر،یکعنوانبهمیخواهیداگر.شودمیتعیینفدرالهايدولتتوسطبلکهشود،

.داریدنیازدولتیمعاینهیکبهکنید،کارآلماندرداروساز
یکازسپیاداروخانهوپزشکیحقوق،زمینهدرنظريمطالعهازپستواندمیدولتیمعاینهاولین
یدخواهامتحاندومامتحانيآمادهعملیتمرینيمرحلهدرسپس.شودانجاممعلمآموزشیدوره
.شد
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مدیریتودندانپزشکیدامپزشکی،داروهايداروخانه،پزشکی،:کاربردبارابطهدرخاصهايویژگی
حدودمآلمانهايدانشگاههمهدربنابراینوهستندمحبوبآموزشیهايدورهجغرافیاییاطالعات

برايخاصیمتوسطرتبهدارايبایدمتقاضیانکهمعنیاینبهدارید،Cعالمتعددیکشما.است
تحصیلیهايانمکتخصیصتاگیردمیتصمیمدانشگاهدرپذیرشبنیاد.باشندموضوعدرپذیرش

.کندانتخابرا
استشدههشناختخودتانکشوردرآلماندولتیامتحانآیاکهکنیدمشخصبایددرخواست،ازقبل

.کنیدتحقیق،شودمیبرگزاردولتیامتحانباکهراتحصیلیهايدورهتوانیدمیشمااینجادر.خیریا
)کترايدپایاننامهیانامهپایان(خاصموضوعیکدرراپژوهشیمقالهیکدکترا،مطالعاتطولدر

دکترابرنامه.ارددسالپنجتادومعموالمربوطه،تحقیقموضوعبهبستگیدکترازمانمدت.بنویسید
.یابدمیپایاندکتريدرجهاخذبا

طتوسوکنیدمیکارآزادانهخودرسمیکاردرشماسنتی،مدلدر:داردوجودنامهپایاننوعدو
نچنیموقعبهبایددهید،انجامرادکترایکخواهیدمیاگر.شودمینظارتدانشکدهاستاد

پایاندرسرپرستچندینباشماآندرکهداردوجودساله3ثابتدورهیکیا،.بیابیدراسرپرستی
مشخصینزمادربایدشما،کاربرايمناسبپژوهشیتمرکزودانشگاهکدام.کنیدمیکارخودنامه

.کندکمکتواندمیعالیآموزشنماقطب.کنیدروشن
هاشولهوخه،فاخهادانشگاهاینجا.کنیدانتخابخصوصییادولتیهايشولههوخمیتوانیدآلماندر
شمابرايیککدامکهداردبستگیشمابهاینداردوجودفیلموهنروموزیکهايشولههوخو

مقایسهلقابهاشولههوخيهمهکیفیت.کنیدتحصیلايرشتهچهدرمیخوایدواستترصحیح
تنیافقابلآلمانمختلفمناطقکلدرشدهشناختهدولتیيشولههوخ400ازبیشتر.باشدمی

جستجويقسمتدر.کنندمیارائهراتحصیلیيرشتههزار20حدودهاشولههوخهمگی.است
.کنیدکسباطالعاتتحصیلیامکاناتيهمهيدربارهتوانیدمیتحصیلیهايرشته
oشولههوخانواع
کهارددبستگیشماآیندهکارييبرنامهوعالقهبهایناستموجودشولههوخنوعسهآلماندر

.استترمناسبشمابرايیککدام
.موسیقیوهنر،فیلمهايشوله،هوخهاشولههوخ،فاخهادانشگاه

.شودمیدادهاهمیتتئوریکهايدانشبههمهازبیشترهادانشگاهدر
ایندرمختلفیمتخصصهايگروهوباشدمیگراعلمیشدتبههادانشگاهدرتحصیلیيدوره

یا(TU)فنیهايدانشگاهمانندخاصهايزمینهدرنیزهادانشگاهازبعضیداردوجودزمینه
ريدکتمقطعتاهمچنینتوانیدمیدانشگاهیکدر.دارندتخصص(PH)معلمتربیتهايدانشگاه

.نیستممکنهاشولههوخفاخبیشتردراینکهدهیدادامه
مرکزت.هستندترعملیبسیارهادوره،)کاربرديعلمیدانشگاه(هاشولههوخوهاهوخشولهفاخدر
زندگیبرايهاآموزشونظريهايبحثوتئوريتااستشغلیيجنبهرويبیشترهادورهایندر

)بچلر(انسلیسشدهاخذمدرك)مقطع(اولین)اونی(دانشگاههمانند.اندشدهتنظیمايحرفهوشغلی
اد،اقتصتکنولوژي،شاملموجودايحرفههايحوزه.است)مستر(لیسانسفوقمدركدومینو

.استرسانهیااجتماعیهايفعالیت
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بهیشتربیاترمیکتوانندمیواندشدهتنظیممشخصیومنسجمطوربهکهعملی،هايبخش
بلندهايدورهیا(Praktika)کارآموزيهايدورهشاملنظر،مورددورهبهبستهبیانجامند،طول

.هستندآلمانازخارجیاداخلدرهاییشرکتدرتريمدت
:موسیقیوسینماوهنرهايشولههوخ

وانعنبهدارد،وجودهنريموضوعاتدرتحصیلامکانموسیقیوسینماوهنرهايشولههوخدر
ايهشولههوخدر.مدطراحیوصنعتیطراحیرقص،دراما،زیبا،هايهنرمعماري،موسیقی،مثال

هايدهسازنبقیهوهانویسنامهفیلمها،سینماتوگرافرها،کارگردانمدرنيرسانهبهمربوط
درویژهاداستعدهاییدورهچنیناینبهوروديالزمه.شوندمیدادهآموزشسینماییوتلویزیونی

توانایی(استثناییداوطلبانازبرخی.شودمیسنجیدهوروديامتحانیکدرکهاستزمینهاین
انزبکهباشیدداشتهتوجه.شوندهادورهواردهموروديامتحانبدوناستممکن)باالخیلی

.باشدمیآلمانیموسیقیوسینماوهنرهايشولههوخبیشتردرتدریس
درراودخآکادمیکتحصیالتکهداریدراشانساینشمادانشگاهیعرصهدرتحصیلکناردر

دعملوريیادگیبهعالقهکهزمانی.بزنیدگرهکاريزندگیبهورودبادبلتحصیلیکقالب
دداریکارعرصهبهترسریعهرچهورودبهتمایلوداریدآلمانیزبانازخوباطالعاترکنار

هوخفاخ(عملیهايدانشگاههمهازقبلکهبودخواهدشمابرايانتخاببهتریندبلتحصیل
کههنگامی.دهندمیقرارشمااختیاردرراآموزسیهايراهچنینکاريهايآکادمیو)شوله

ظوربه.کنیدامضاشرکتیکبادادقراربکباستمیگرفتیدروشاینباتحصیلبرتصمیم
کهرکتشودانشگاه،شوندمیتشکیلمتفاوتمکاندودرروشایندرتحصیلیهايدورهمعمول

ولپشماازتحصیلیهايهزینهبرايوپرداختپولشمابهکاريهايفازبرايموارداکثردر
.شودمیگرفته

:داردوجودمتفاوتحلراهسه
از،نیموردمداركمراهبهراخوددرخواستکردیدپیداراخودمناسبشرکتشماکهزمانی.1

ردیدکانتخابکهشرکتیتوسطمداركاینکهکنیدمیارسالخوددانشگاهیمداركورزومه
دعوتابیانتخپروسهیکبهشماشودمواجهموفقیتشمادرخواستکهزمانیوشوندمیمشخص
قرارامتحانمعرضدرشماتواناییآندرکهتستومصاحبهیکازمعموالکهمیشوید

انتخابیروسهپروندوشرایطازشرایطیهرتحتکهاینتوجهقابلنکته.میشودمیگیرد،تشکیل
.کنیدحاصلاطالع
:نامثبت

چندیایکقبالکهکسانی.کنندنامثبتشولههوخیکدربایدترمشروعبرايجدیددانشجویان
صندلیايبرپذیرشیککهکسی.کنندنامثبتدوبارهبایدهماندگذاشتهسرپشتراترم

ازقبلهککندفراموشنبایدداردشهرونديحقدریافتقصدیاکردهدریافتنظرمورددانشگاه
.کندشولههوخدرنامثبتبهاقدامترمشروع

دارد؟مهمیاثردانشجویاندانشجوییتقاضايدرنویسینام
يمرهنامتحان،کسبجلساتآموزشی،جلساتدرحضورياجازهتاکنیدنامثبتبایدابتدا

استفادهسلفوورزشیهايمحیط،کتابخانهمثلامکاناتیازمیتوانیدسپس.کنیدپیداراآکادمی
18.کنید
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میکند؟چکارنویسینام
یاتمهاجريادارهازگواهیتاکنیدنامثبتنظرتانموردآلمانیيشولههوخدرمیتوانیدشما

stiftunکنیددریافتراشولههوخدرحضورياجازه.
.کردخواهیددریافتنامثبتزمانبهراجعاطالعاتیبعدقسمتدر
قسمتبهايشدهمشخصروزدربایدشخصمعموالداردراخودشخاصقوانینشولههوخهر

هوخبرايایمیلطریقازیاپستبافرصتیدرراالزممداركاماهمگاهی.بروددانشجوییامور
کوتاهنویسینامهايمهلتمعموالکهاستاینهمهاطالعبرايمهمينکته.میکنیدارسالشوله

نامنندتوانمیدیگرکندمیفراموشرامداركیادهندمیدستازرافرصتکهکسانیهستند،
.کنندنویسی
هستند؟ضروريمداركکدام
مهاجرتيادارهازرااینکهباشدمینیازدقیقامداركکدامکهداردوجودمختلفیقوانینهماینجا

.کنیددریافتتوانیدمی
:مداركترینمهم

شماراگهمچنینوآلمان،درشماسالمتبیمهگواهیشما،اقامتگواهییاویزاهمراهبهپاسپورت
ضروريهمآنداشتنهمراهکهکنیدمیدریافتتاییدیهينامهیکمستقیماباشیدکردهنامثبت
ریافتد،میگرددارسالپستطریقازکهمدتکوتاهدرکهدانشجوییکارتیکشما.باشدمی

ياجازهیامهاجرتيادارهبهدرخواستیااقامتمجوزشماشدهذکرهايگواهیاینبا.میکنید
ازاستفادهومؤسساتتمامیدرحضوراجازهاینبرعالوه.کنیدمیدریافتراهاسمیناردرنامثبت

.مییابیدرایقیموسهايکنسرتوتئاترسینما،مثلتفریحیهايمکانتخفیفاتوشولههوخامکانات
کنند؟نامثبتدوبارهبایدکسانیچه

زماندربایدبپردازندتعطیالتترمازبعدتحصیليادامهبهمیخواهندکهدانشجویانیيهمه
ازوشدنگذاشتهکنارخطرنکنید،راکارایناگر.کنندمجددنویسینامترمشروعبرايصحیحی
کارتراعتباتوانمینامثبتازپستنها.داردوجودشدنحذفدانشجویینامثبتورجیستر

.دشومییافتدانشگاهسایتوبدرمعموالمجددنویسینامزمان.کردتمدیدرادانشجویی
:مطالعهریزيبرنامه

ابهموظایفچندینهمچنین،داردزیاديهايآزاديکههمانطورآلمانیدانشگاهیکدرتحصیل
ستگیبمواردبیشتردرکنیداستفادهآنازترمیکدرطولکهاستخوبچقدر.داردهمراهبهخود
.کندمیکمکبیشترترمطراحیABC.کنیدسازماندهیراخودتانتوانیدمیچگونهکهدارد

:اجراییهايهزینه
وقتتمامکاریککنند،تکمیلتحصیلیاستاندارددورهدرراخودمطالعاتخواهندمیکهکسانی
ها،یسخنرانازپیش.شوندپیگیريوآمادهوباشندداشتهحضوربایداموزشیهايدوره.دارند

.گذارندمیخودبرنامهدرراشدنامادهویادگیريهفتهچندمعموالآموزاندانشامتحانات،وتکالیف
.شودمیارائهساعت30حدودکاريباریکاعتبار،امتیازگرفتنبراي
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:گواهی
یملمرزهايسراسردرتحصیلیدستاوردهايشناختکهشودمیباعث(ECTS)نقطهاعتبارسیستم
وحضوریدتوانمینشود،شناختهرسمیتبهشمامحلیدانشگاهدراعتباريامتیازاتاگر.شودآسانتر
.کنیدتأییداستادیکتوسطراخودامتحان

:اعتباريامتیازات
واهیدخدریافتاعتبارامتیازتعداديکردید،تکمیلرا)بخشیاواحد(ماژولیکموفقیتباشمااگر
نشانرارجهداعتباريامتیازات.امتحاناتیاتکالیفارائه،ازعبارتندمعمولامتحانیهايمعیار.کرد
شششناسیکاردورهیکطیدر.استرسیدهپایانبهوشدهتکمیلکهچیزيفقطبلکهدهند،نمی
دورهدردورهتکمیلبرايمعموال.آوردمیدستبهراامتیاز180حدودآموزدانشیکترم،

.استالزمترمهردرامتیاز30حداکثرتحصیلی،استاندارد
:معارفهمراسم 

برنامه ) هدانشجوهاي ترم هاي باالتر در یک رشت(قبل از شروع ترم، دانشکده ها و شوراي دانشجویی 
الت هاي مختلفی را در اختیار دانشجویان جدید قرار می دهد تا در مورد رشته ها و ساختار  تحصی

.خود مطلع شوند
):دانشجوهاي سال باالیییا (فاخ شافت 

تاق است که معموال داراي یک امشخص دانشجویی در یک موضوع و زمینه شوراي فاخ شافت یک 
ر دانشجویان مشغول کار در این شوراي دانشجویی وظایف زیادي را ب. جداگانه در هوخ شوله است

)  اییهفته هاي راهنم(مثال در زندگی روزمره دانشجویی و یا در برنامه هاي پشتیبانی . عهده دارند
یلی یا اگر کسی درمورد جدول زمانی تحص. دانشجویان سال اول را راهنمایی و به آنها کمک می کنند

.سوالی داشته باشد، می تواند به آنها مراجعه کندبه خصوصی درس هاي 
):تکالیف(کار در خانه 

ن است نوشتن و دانشجویان در طی یک سمینار یا در تعطیلی بین دو ترم، اغلب تکالیفی دارند که ممک
پایان نامه و یا آماده کردن یک مقاله باشد که مرتبط با یک فیلد علمی و معموال بسیار کوتاهتر از یک

د وقت خود را شما بای. پروژه پایان تحصیل، ولی طوالنی تر و جامع تر از یک تکلیف متنی ساده است
.براي آماده سازي این تکلیف برنامه ریزي کنید

:انتخاب واحد
.  وجود داردمطمئنا براي انتخاب اینکه کدام کورس در کدام ترم تحصیلی باشد، دستورالعمل هایی

ومی دهند را براي یک ترم مشخص انجام درس هایشان دانشجویان اغلب خودشان انتخاب واحد 
نی را ارائه پورتال آنالی) هوخ شوله ها(اکثر کالج ها . حتما باید قبل از آن خودشان کسب اطالع کنند

ع بندي و می دهند که به دانشجویان این امکان را می دهد تا برنامه ترم خود را فقط با چند کلیک جم
.نهایی کنند

:واحد درسی
خی اصطالح واحد به درس در دانشگاه اشاره دارد و انواع مختلفی از واحدهاي درسی وجود دارد که بر

.و برخی دیگر عملی هستند) تئوري(نظري 
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):بخش(ماژول 
.  ا هم استیک دوره تحصیلی به چند ماژول تقسیم می شود که متشکل از واحدهاي درسی مرتبط ب
ر صورت اتمام یعنی موضوعات درسی را از لحاظ محتوایی و ترتببی ترکیب و جمع بندي می کنند و د

.اختصاص داده می شود) نمره ها(یک ماژول، تعداد مشخصی از امتیازات 
:ارائه آنالین

ار میدهند تا بعضی از اساتید درسها و یا مطالب کمک آموزشی را بصورت آنالین در دسترس بقیه قر
اگر کسی درسی را از دست داده یا می خواهد موضوع را عمیق تر مطالعه کند، آن را در بخش 

.آموزش الکترونیکی دانشکده بیابد
:مقررات آزمون

ود تا الزامات دقیق، مفاد اجرایی و رویه هاي موجود در برنامه تحصیلی در مقررات آزمون معین می ش
.دانشجویان بیشتر در مورد واحدهاي اجباري خود اطالع داشته باشند

از ترجمه ها29قسمت 
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Hamburg, Germany

سیستم آموزشی آلمان: فصل دوم 



سیستم آموزشی آلمان

درآنهاتحصیلیسوابقآیاکهبداننداولدرجهدربایددارندراآلماندرتحصیلقصدکهافرادي
دراستکافیوکردهترآسانراشماکارDAADسایت.باشدمیکافیدانشگاهبهورودبرايآلمان
کافیشمایلیتحصسوابقآیاکهبفهمیدوکنیدواردراخودمبداکشوروتحصیلیسوابقDAADسایت
.باشدمیدانشگاهبهورودبراي

DAADسوابق تحصیلی در سایتلینک صفحه کنترل 

اینانتهايدر.دارید(Studienkolleg)کالجدرشرکتبهنیازدانشگاهبهورودبرايشماموارديدر
.ایمکردهآوريجمعشمابرايکالجمورددراطالعاتیصفحه

:استبراي سهولت استفاده از این متن، مطالب به زیر گروه هاي زیر تقسیم شده 
oدانش زبان مورد نیاز:

انگلیسیانزببهتحصیلیدورهمحدوديتعدادوشوندمیبرگذارآلمانیزبانبهآلماندرهادورهاکثر
.باشیدمیهادورهاینبهورودبهمجازالزمه،زبانمدركداشتنصورتدرشما.باشدمیموجود

براي.باشندمیدانشگاههاقبولموردزبانآزمونهايجزءTestDaFوDSHآلمانیزبانآزموندو
-TestDaFآنمعادلیاوDSH-2مدركحداقلداشتنبهنیازهارشتهاکثردرآلمانیزبانبهتحصیل

Niveau-4دروکالت،لمثباشند،میعالیبسیارزباندانشبهنیازکههاییرشتهبرايالبته.دارید
بعضیدر.خواهندمیراTestDaF-Niveau-5آنمعادلیاوDSH-3زبانمدركشماازموارداکثر

اطالعات.باشدمیکافیDSH-1مدرك،موزیکتحصیلبرايمثالاست،ترآسانشرایطنیزموارد
.آوریدبدستخودنظرمورددانشگاهسایتطریقازتوانیدمیراتردقیق

موارديوباشدمیمتفاوتبسیارنیزانگلیسیهايدورهدرپذیرشاخذبراينیازموردزباندانش
.شویدمیآلمانیزبانیادگیريبهموظفتحصیلحیندرشماکهداردوجود

اطالعاتودباشمتفاوتتواندمیشماانتخابیيدورهبنابرمورداینشد،اشارهنیزباالدرکههمانطور
.آوریدبدستخودنظرمورددانشگاهسایتطریقازتوانیدمیراتردقیق

دونبودارندآلمانیزبانهايدورههادانشگاهازبسیاريکهاستاینبدانیداستمهمکهچیزي
پذیرشباتوانیدمیشمایعنیمشروط،پذیرشولیدهند،میپذیرششمابهنیززبانمدركداشتن

مجازبانزمدركاخذازبعدفقطولیکنید،شرکتدانشگاهزباندورهدروبیاییدآلمانبهشدهداده
اشمازدانشجوییویزاياخذبرايمهمترهمهاز.شویدمیخودنظرمورديرشتهدرتحصیلبه

دانشداشتنبدونپسخواهند،میرازبان،کالسساعت500ابتدایی،سطحتازباندانشمدرك
8.استممکنغیرتقریباتحصیلبرايآلمانبهورودزبانابتدایی
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oانواع دانشگاه ها در آلمان:

:عالی در آلمان را می توان به گروه هاي زیر تقسیم کردهاي و موسسه دانشگاه ها 

 Universität (دانشگاه)

 Technische Universität (دانشگاه صنعتی)

 Fachhochschule (FH) (دانشگاه با تمرکز روي کار هاي عملی)

 Pädagogische Hochschule (معادل دانشگاه تربیت مدرس)
 Kunst- und Musikhochschule (دانشگاه هنر و موزیک)

 Kirchliche und Theologische Hochschule (دانشگاه الهیات)

 Private Hochschulen (دانشگاههاي خصوصی)

 Fernuniversität (دانشگاه مجازي)

oترم بندي:

:به صورت کلی در آلمان هر سال تحصیلی دانشگاهی از دو ترم تشکیل شده

Sommersemesterترم تابستانی (SS)

Wintersemesterترم زمستانی (WS)

لیسانسيدوره.شودمینامیدهزمستانیترممارچتااکتبرازوتابستانیترمسپتامبرتاآوریلماهاز
وترم4دانشگاهدرلیسانسفوقيدورهوباشدمیترمهشتتاهفتFHدروترم6دانشگاهدر
ازاالتربصنعتیدانشگاهودانشگاهمدركارزشکهباشیدداشتهتوجه.باشدمیترمسهFHدر

بهولیداشتوجود(Diplom)پیوستهارشدکارشناسیيدورهفقطآلماندرقبال.باشدمیFHمدرك
.استدادهلیسانسفوقولیسانسبهراخودجايکمکمسیستماینزمانمرور

oهارشتهبنديطبقه:

:رشته ها یا گرایشهاي دانشگاهی در آلمان به دو گروه کلی زیر تقسیم می شوند

Zulassungsbeschränkungها با پذیرش محدودرشته . 1 (NC)  رشته هایی هستند که درخواست براي
…کی ومثل پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی، دامپزش. آنها در مقابل ظرفیت بسیار باال می باشد

)معدلمثال شرط (ها بدون محدودیت پذیرش و یا فقط محدودیت داخل دانشگاهی رشته . 2
oپذیرش از دانشگاه:

نظرمورداهدانشگورشتهبهوابستهوداردوجودمتفاوتیروشآلمانهايدانشگاهازپذیرشاخذبراي
Fristen)مهلتآخرینمعموالپذیرشگرفتنبراي.باشدمیشما für die Bewerbung)درخواست

کردهالارسراخودمداركبایدشماتاریخاینتاحداکثروشودمیاعالمدانشگاهتوسطکهداردوجود
:داردوجودپذیرشدرخواستارسالبرايروشسهکلیصورتبه.باشید

(Stiftung für Hochschulzulassung)پذیرش در دانشگاهبنیاد . 1

2 .Uni-Assist

از طریق دانشگاه مورد نظرمستقیم . 3
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:ی باشدسوال اینجاست که کدام روش را باید انتخاب کنید، جواب این سوال وابسته به دو مورد زیر م

کنید؟رشته اي را شما می خواهید تحصیل چه . 1
دارید؟تابعیت کدام کشور را شما . 2

:در زیر در مورد سه روش فوق توضیح داده شده است

(Stiftung für Hochschulzulassung)پذیرش در دانشگاهبنیاد . 1
ظرفیتمحدودیتدارايکهباشدمیهاییرشتهپذیرشجوابگويموسسهاین

Zulassungsbeschränkung (NC)وپزشکیهايرشتهدرپذیرشبرايمعموال.باشندمی
درونیدکمیرجوعموسسهاینسایتبهاینصورتدر.نماییداقدامطریقاینازبایدشماداروسازي

ثبتسایتدرراخودتانمداركکهشودمیدادهامکاناینشمابهآنازبعد.کنیدمینامثبتآن
هايکشورازیکییاآلمانیتحصیلیمدركداراياگرالبته.بکنیداعالمراخودبندياولویتوکنید

لیستهاياهدانشگجزءشمانظرمورددانشگاهآیاکهببینیدبایدصورتاینغیردرباشید،اروپایی
نیزلمانآازکالجمدرك.نماییدمیاقداماسیستاونیطریقازاینصورتدر.باشدمیاسیستاونی
.آیدمیحساببهآلمانیتحصیلیمدركجزء

(Uni-Assist)اسیستاونی . 2

آلمانازیرغبهمدركداشتنصورتدراکثراوآشناستخیلیشماگوشبهاحتماالاسیستاونینام
سنجشموردراالمللبینمداركکهداردراآنمسئولیتموسسهاین.نماییداقدامطریقاینازباید
خارجیدانشجویانبرايآلماندانشگاههاياکثر.کندسازيمعادلآلماندرراآنارزشودادهقرار

درخواستنزماهمتوانیدمیشماموسسهاینطریقاز.کنندمیپیشنهادطریقاینازفقطراپذیرش
بینواندتمیموسسهاینتوسطمداركسازيمعادلوبررسی.کنیدارسالدانشگاهچندینبهراخود
نماییداقدامزودترخیلیبایدسایتایندرپروندهتشکیلبرايبنابراینبکشد،طولهفتهششتاچهار

ودباشتکمیلشمامداركکهصورتیدر.ندهیددستازراهادانشگاهشدهاعالممهلتآخرینتا
کردهاعالمکههاییدانشگاهبهراشمادرخواستموسسهاینگردد،سازيمعادلموسسهاینتوسط

منتظرایدبشماوباشدنمیگیرندهتصمیماسیستاونیپذیرشدادنبرايولی.کندمیارسالاید
.بمانیددانشگاهخودجواب

راهزینهماشخودبایدخدماتارائهبرايبنابراینکند،نمیدریافتايهزینههیچدولتازموسسهاین
15واولدانشگاهبهمداركارسالبرايیورو75معادلترمهربرايخدماتهزینه.کنیدپرداخت

پذیرشاخذبهقموفدلیلیهربهاگر.باشدمیباشید،کردهانتخابکهبیشتري،دانشگاههربرايیورو
آندراولدانشگاهبرايیورو75مجددابایدشمابعديترمبرايدرخواستبراينشدید،ترمیکدر

.کنیدپرداختترم

.رند را ببینیددر لینک زیر می توانید لیست دانشگاه هایی که پذیرش از طریق اونی اسیست را می پذی
کنندلیست دانشگاه هاي که با اونی اسیست کار می 

از طریق دانشگاه مورد نظرمستقیم . 3
ازبایدشمادنباشاسیستاونیلیستدرمندرجدانشگاههايجزءشماانتخابیدانشگاهکهصورتیدر

انشگاهديهاخارجیاموردفترازتوانیدمیشمارابیشتراطالعات.کنیداقدامدانشگاهخودطریق
International)نظرتانمورد Office)10.نماییددریافت
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oکالج(Studienkolleg)
ازغیرشیگرایدرباشیدداشتهقصدیاوباشیدنکردهشرکتایرانکنکوردرشماکهصورتیدر

بهموظفورتاینصدر،فیزیکریاضیدیپلمباپزشکیمثالکنید،تحصیلخودتحصیلیگرایش
.بگیریدپذیرشکالجیکازبایدآلمانبهورودبرايوباشیدمیآلماندرکالجگذراندن

هايالتحصیلفارغFachhochschulkollegوUniversitätskollegداردوجودآلماندرکالجنوعدو
UniversitätskollegهايالتحصیلفارغوکنندتحصیلدانشگاهدرتوانندمیFachhochschulkolleg

دوبهتوانمینیزکردنادارهنظرازراهاکالج.کنندتحصیلFachhochschuleدرفقطتوانندمی
یدولتهايکالجدرشرکتشمابهماتوصیه.کردتقسیم(Privat)خصوصیو(Staatlich)دولتیگروه

.باشدمیمعتبرآلمانکلدرآنهامدركوداشتهکمتريخیلیهزینهزیراباشد،می
نظردموردانشگاهازمستقیمصورتبهتوانندمیکنند،میدریافتراکالجمدركکهکسانی

دانشگاهدرپذیرشبنیادطریقازبایدNCمحدودپذیرشبارشتهبرايونمایندپذیرشدرخواست
(Stiftung für Hochschulzulassung)نماینداقدام.

:هاي موجود در کالج به صورت زیر می باشنددوره 

:Universitätskolleg
:M-Kurs تحصیل در رشته هاي پزشکی، زیست، داروسازي وبراي…

:T-Kurs تحصیل در رشته هاي مهندسی، علوم پایه، ریاضی وبراي…

:W-Kurs تحصیل در رشته هاي اقتصاد، جامعه شناسی وبراي…

:G-Kurs تحصیل در رشته هاي علوم انسانی و یا زبان آلمانیبراي
:S-Kurs تحصیل در رشته هاي زبانبراي

:Fachhochschulkolleg
:TI-Kurs تحصیل در رشته هاي مهندسی و تکنیکیبراي

:WW-Kurs تحصیل در رشته هاي اقتصادبراي
:GD-Kurs تحصیل در رشته هاي طراحی و هنربراي
:SW-Kurs تحصیل در رشته هاي جامعه شناسیبراي
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انواع مقاطع تحصیلی در آلمان

توجهجالبیدبادارندراآلماندرتحصیلقصدکهمتقاضیانیبرايآلماندرتحصیلیمقاطعدانستن
Bologna)بولونیاپروسهاینکهازبعد.باشد Process جهتاروپايکشورهايازبرخیبیندر(

تغییردچارآلمانتحصیلیمقاطع،رسیدامضاءبههادانشگاهتحصیلیمداركوکیفیتدرهماهنگی
.شدندجایگزینMasterوBachelorتحصیلیمقاطع،MagisterوDiplomaمقاطعبجايآندروشدند
oلیسانسمقطع

میآنذراندنگازبعددانشجوکهباشدمیآلمانتحصیلیمقاطعبیندرمقطعاولینلیسانسمقطع
.استخاصیشرایطدارايمقطعاینبهورود.شودکاربازارواردتواند

براي(هاآنیتحصیلمدركآخرینکهآلمانکشوردانشگاهیمختلفهايرشتهدرتحصیلمتقاضیان
گیرد،نمیقرارآلماندرارزشیابیمورد)استدانشگاهیپیشهمانیاتحصیلساله12سطحایرانیان

بگذرانندآلمانهايکالجدرراانتخابیرشتهبهمخصوصهايدورهدرتحصیلیسالیکحدوددرباید
شرطدوتاهستنیازشد،دانشگاهواردمستقیمطوربهکالجدورهگذراندنبدونبتوانکهآنبرايو

.باشندبرقرارزمانهمطوربهزیراصلی

درفقطکهDSHزبانمدركداشتندوموایراندولتیهايدانشگاهدرترم4حداقلتحصیلاول
آنجايبهراTestDaFمدركتوانمیزبان،مدركمشکلحلبرايالبته.شودمیبرگزارآلمان
.شودمیبرگزارنیزایراندرآنآزمونکهدادارائه

مسالنیدوهردرکالجآزمونالبته.شودمیگرفتهآزمونمتقاضیاناز،آلمانهايکالجپایاندر
وزبانازیمناسبسطحدارايدانشجوییاگرکهدارداهمیتنکتهاینذکراما.شودمیبرگزارآموزشی
کمترالجکدوره،شودمشخصکالجازقبلسطحتعیینآزموندرتواناییاینو،باشددیگردروس

.شدخواهدترکوتاهماهششاندازهبهوشده
کالجورهدگذراندندرموفقیتبرمبنیمدرکی،آلمانهايکالجپایانیآزموندرموفقیتصورتدر
دانشگاهواردآنباتوانمیوبودهتائیدموردآلمانهايدانشگاهتمامیدرکهشودمیدادهمتقاضیبه

دانشجواتداشتخواهدوجودامکاناین،شودموفقکالجآزموندرنتواندمتقاضیکهصورتیدر.شد
.مایدبیازراخودشانسوکردهشرکتکالجهمانبعديترمآزموندردیگرباریکتنهابتواند
ايپایهاطالعاتکهبودخواهدآموزشینیمسال8تا6بینلیسانسمقطعدرتحصیلدورهطول

نسبتیکلذهنیتیکتاشودمیدادهقراردانشجویاناختیاردرمقطعایندرايرشتههربهمربوط
تحصیلادامهرايبرااختصاصیگرایشخود،هايتوانمنديبامتناسببتوانندوکنندپیدارشتهآنبه
اینآموزشیهايبرنامه.شوندکاربازارواردعالقهصورتدریانمایندانتخابلیسانسفوقمقطعدر

.شوندمیارائهانگلیسیوآلمانیزباندوهربهآلماندرتحصیلیمقاطعازمقطع
12
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درکهاستاینباشندداشتهتوجهبایدآلماندرانگلیسیزبانبهتحصیلمتقاضیانکهآنچهاما
تاودشمیسببکهشوندمیارائهزباندوهربهوزمانهمطوربههارشته ًغالبالیسانسمقطع

گرفتهفرانیزارآلمانیزبان،انگلیسیزبانبهشدهارائههايرشتهدرتحصیلبهعالقمنددانشجویان
راخودیلتحصآلمانیزبانبهابتداهمانازدانشجویانتااستبهترلذا.نمایندارائهراآنمدركو

.نمایندآغاز
oلیسانسفوقمقطع

اما.کنیدتشرککالجدرنیستیدمجبورکنید،تحصیلارشدکارشناسیدورهدرمیخواهیدشمااگر
بهپیشنهادي،ايهبرنامهچنیندر.برسانیدپایانبهموفقیتبارامقدماتیتحصیالتتوانیدمیشما
آنزاپساگر.شدخواهیدآمادهايحرفهوزبانیصورتبهخودتحصیلیبرنامهبرايخاصطور

هاییبرنامه.استترسادهبسیارآلمانیروزمرهمطالعهبرايآنازاستفادهکنید،آغازراخودتحصیل
ذیرفتهپهنوزکهکسانیدارند،آلماندرتحصیلمجوزقبالکهداردوجودخارجیدانشجویانبراي
زهنوکهکنندمیبرآوردهراآلماندرتحصیلبرايرسمینیازهايحاضرحالدرامااند،نشده

.کننددریافتشولههوخبهورودشرایطبرايراالزمشرایطمجبورند
زبانازیکیهبتسلطبردالمدرکیبایدمتقاضیان،آلمانلیسانسفوقمقطعدرتحصیلادامهبراي
رخواستدبینگاهاًزبانمدركارائهاین.دهندارائهسفارتودانشگاهبهراانگلیسییاآلمانیهاي
زبانكمدرشماازدانشگاهاستممکنمثالبراي.باشدمتفاوتتواندمیسفارتودانشگاههاي

.بخواهدراB2سطحدروآلمانی
مدركباآلمانهايدانشگاهازمشروطپذیرشاخذامکانکهباشندداشتهتوجهبایددانشجویان

کهارددوجودآلمانیزباندرآزموننوعسهکلیطوربهو.داردوجودنیزترپایینسطحدرزبان
:هستندذیلصورتبه
هايآزمونZDیاZertifikat Deutsch

هايآزمونTestDaF

هايآزمونDSH

ممکنگلیسیانزبانبهتحصیلاما.باشدمیرایگانآلمانیزبانبهلیسانسفوقمقطعدرتحصیل
.باشدداشتهراترمدریورو5000تا500بینايهزینهدارايالمللیبیندانشجویانبراياست
oآلمانتحصیلیمقاطعدردکترايتحصیلادامه

.استروبروهاییچالشباتنهاییبهخود(.Ph.D)تخصصیدکترايمقطعدرتحصیلشکبدون
رزومهداشتن.دباشمیمتفاوتمقاطعسایربامقطعایندرپذیرشگرفتنودکترامقطعدرتحصیل

شماکهاستراهنماییاستادکردنپیداآنازبعد.باشدمیپذیرشاخذدرشرطتریناصلیخوب
میراجدیدايپروژهکهکنیدثابتوکردهتدوینراخودپروپوزالاوهايخواستهبامتناسببتوانید
دریافتمراههبهتواندمیآلماندکترامقطعدرتحصیل.برسانیداتمامبهوکردهشروعاوباخواهید
ترپاییناطعمقهمانندشهریهپرداختالبته.بپردازددانشجورادانشگاهشهریهاینکهیاوباشدحقوق

.باشدمیجزئیبسیارو
ایندر.شدبامیحقوقدریافتهستندآندنبالبهآلماندردکتراتحصیلمتقاضیانکهآنچهاما

.Ph.D)موقعیتیبایدحالت Position)عریفتدانشکدهیاودانشگاهتوسطغالباًکهباشدداشتهوجود
دانشجوتحالایندر.شودمیگرفتهنظردردکترامقطعدانشجويبرايشغلعنوانبهواستشده

.کندمیدریافتحقوقیورو2000معادلماهدرمتوسططوربه
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)ترايدکپایاننامهیانامهپایان(خاصموضوعیکدرراپژوهشیمقالهیکدکترا،مطالعاتطولدر
بادکترابرنامه.ددارسالپنجتادومعموالمربوطه،تحقیقموضوعبهبستگیدکترازمانمدت.بنویسید

.یابدمیپایاندکتريدرجهاخذ
استادطتوسوکنیدمیکارآزادانهخودرسمیکاردرشماسنتی،مدلدر:داردوجودنامهپایاننوعدو

راستیسرپرچنینموقعبهبایددهید،انجامرادکترایکخواهیدمیاگر.شودمینظارتدانشکده
کارخودنامهپایاندرسرپرستچندینباشماآندرکهداردوجودساله3ثابتدورهیکیا،.بیابید

.کنیدنروشمشخصیزماندربایدشما،کاربرايمناسبپژوهشیتمرکزودانشگاهکدام.کنیدمی
.کندکمکتواندمیعالیآموزشنماقطب
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oدانشگاه
مولِمعرشته هايعنوانبه.نظريدانشوعلمیروش هايفراگیريبراياستمحلّیمعموالًدانشگاه

واقتصاديوعیطبیعلومانسانی،علومحقوق،پزشکی،مانندرشته هاییازمی تواندانشگاهی،)کالسیک(
همبانگیتنگاترابطه يوآمیخته اندیکدیگرباوپژوهشآموزشدانشگاه هادر.نام بردمعلّمتربیت
تاآزادنداه هادانشگدانشجویان.استکاربرديوبنیاديتحقیقاتوآموزشبرايمکانیدانشگاه.دارند

زادانهآراخوداستادانحتّیوکنندانتخابشخصاًراتحصیلینیمسالهردرخوددرسیبرنامه  ي
همربوطرشته يتحصیلیآیین نامه يدرتحصیلی،رشته يهرکلّیچهارچوبامّا.برگزینند

(Studienordnung)رابربحرفه ايآموزشبانمی توانراتحصیل دانشگاهی.شده استمشخّصحدّيتا
همین طورو(Magister)مَگیستِردیپلم،مدارجدانش آموختگان،تحصیل،بهپایاندردانشگاه ها.دانست

بابرابر هايمدركباتحصیلیدوره هايآلمان،دانشگاه هايتمامدرتقریباًبه زودي.می کننداعطاءدکترا
.شدخواهدعرضهMasterوBachelorبین المللی،استانداردهاي

oهُخ شولهفاخ"حرفه ايعالیآموزشمراکز" (Fachhochschule)

درعملیتجربه يو داردعالقهحرفه ايآموزشبه)آکادمیک(دانشگاهیآموزشکناردرکهکسی
عالیآموزشمراکزدرکهاستبهتراست،تنهاییبهمحضدانشازمهم تربرایشانتحصیلدوران

آموزشمراکزاین گونهرشته هايدردرسیمحتواي.کندتحصیلآلمان(Fachhochschule)حرفه اي
گونهایندردرسیبرنامه يآلمان،دانشگاه هايبرخالف.شده اندتعیینحرفه اينیازهايتناسببهعالی،
:مراکزاینویژگی هاياز.شده استتعیینپیشازمراکز

:مراکزاینویژگی هاياز.شده استتعیین

تحصیلپایانتاآغازازدرسیمنسجمبرنامه ي-
حرفه اينیازهايتناسببهگوناکونرشته هايدرسیمحتوايتدوین-
دانشگاهبامقایسهدرکوتاه ترتحصیلدوره ي-
کاربرديزمینه هايدرنیازبهتوجّهباتحقیقات-

ازرخیبوموردنظرندحرفه يدرسابقه پروتجربه بانیروهايمعموالًگونه مراکزاینآموزشیکادر
اینتگاندانش آموخ.آگاهندبه خوبیموردنظررشته يدرکاربازارنیازهايبهکههستندمدیرانیآنان

تحصیلیمدرك.دارندخودرشته يدرشغلییافتنبرايخوبیبسیارشانستحصیل،پایانازبعدمراکز
.می باشددیپلم،حرفه ايعالیآموزشعالیمراکزدانش آموختگانبهارائه شده
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oموسیقیوهنرعالیمدارس
.می دهندآموزشهنريحرفه هايدررااستعدادبادانشجویانموسیقی،وهنرعالیمدرسه ي56

الارسنظرموردمرکزبهراخودکارهايازنمونه ايمی بایدهنرعالیمدارسدرتحصیلمتقاضیان
دراضیانمتقتوانایی هايگوناگون،تکلیف هاییانجامباحضوري،آزمونیدرآنازپسمعموالً .کنند

دیپلممدركداشتنبدونمی توانندمتقاضیانمواردبرخیدر.می شودسنجیدهانتخابیرشته هاي
تعدادوپذیرشدریافتشرایطمورددر.بپردازندتحصیلبههنرعالیآموزشمراکزدردبیرستان،
هنرعالیمدرسه يبامی تواندهد،ارائهمی بایدپذیرشدریافتبرايمتقاضیکهکارينمونه هاي

Design)طراحیتراشی،پیکرگرافیک،،نقاشی.گرفتتماسمربوطه und Gestaltung)معلمتربیتو
اینمهمرشته هايدیگربه عنوان.مدارس اندایندرتحصیلیرشته هايازنمونه هایی،تجسمیدرهنرهاي

.نام بردسفالگريتاریخی،آثارمرمتمعماري،ازمی توانمدارس،

.می کنددریافتمراکزاینازهنرجومعموالًکهاستنهاییمدركدیپلم،

:می پردازندزیررشته هايدرهنرجوآموزشبهمعموالًموسیقیعالیمدارس
مدارساینازبرخی.ارکستررهبريموسیقی،قطعاتساختآواز،آموزشموسیقی،آالتآموزش

در.می دهندهارائهمتئاترموزیککارگردانیجاز،کلیسا،موزیکمانندرشته هاییرشته ها،اینبرافزون
وکتبیاهی،شفامتحاناتقالبدرگوناگونزمینه هايدرمتقاضیانتوانایی هاي،قابلیت هاسنجشآزمون
.می شودارزیابیعملی

oمدرنگروهیرسانه هاي(Moderne Medien)
تله ویزیونومفیلعالیآموزشمرکزدرمی توانندتله ویزیون،وفیلمبامرتبطرشته هايبهعالقه مندان

"وُلفکُنراد"عالیآموزشمرکزدرهمچنینومونیخ (Konrad Wolf)بابلزبرگ-دامپُتسدر
Potsdam-Babelsbergیدتولمدیریّتوفیلم برداريکارگردانی،مانندرشته هاییدرتحصیلبه

.بپردازند
کزمرتنهاعنوانبهکهاستکُلندرگروهیرسانه هايبرايهنرعالیآموزش مرکزدیگر،نشانی

این.می شودشناختهآلماندر(Audiovisuell)شنیداري-دیداريرسانه هايزمینه يدرعالیآموزش
.استاربرخوردبین المللیسطحدرخاصیاعتبارازهنرجو،آموزشدرخودساله يدهسابقه يبامرکز

پذیرفتهشفاهیوعملیآزمون هايیک سريگذراندنازپسمراکز،اینرشته هايدرتحصیلمتقاضیان
.می شوند

oمدارس آموزش عالی تربیّت معلم(Pädagogische Hochschule)

"هاپِ"اختصاربهمراکزاین (PH)درآلمانمعلّمتربیتعالیآموزشمرکزتنها.می شوندنامیده
اختصاصهرشتاینبهدانشگاه هادردانشکده ايایالت هابقیّه يدر.داردقرارآلمانووتنبرگبادنایالت
زشیآمومراکزبرايآموزشیکادرابتدائی،مدارسمربیّان،معلمتربیتمراکزدر.شده استداده

Real- und Hauptschuleمی شونددادهآموزشذهنیافتادگانعقبومعلولینویژهمدارسو.

معموالً بچه هاایالت هابیشترامادر.استمتفاوتگوناگونایالت هايدرآلمانکشوردرآموزشیسیستم
دوره،اینشدنريسپازبعد.می روندکودکستانمانندپیش دبستانیمراکزبهسالگیهفتتاسهسناز

درسالگی،12تا5سنازمعموالًدانش آموزانآنطیدرکهمی گرددآغازدبستانیتحصیالت
مرحله،اینازپس.می شونددادهآموزشخارجیزبانیکمعموالًوحسابآلمانی،زبانزمینه ها ي

پایانازپسمعموالًدانش آموزانازگروهی.می یابندراهمتوسّطهآموزشمدارسبهدانش آموزان
دهم،کالسپایانبا.می پردازندتحصیلادامه يبه(Realschule)شولهرئالدرهفتمویاپنجمکالس

16.می رسانندپایانبهراتحصیلیمتوسّطه يدوره يدانش آموزاناین
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نهماتپنجمکالسازمعموالً کهاستمتوسطهآموزشمراکزازدیگریکی(Hauptschule)هاوپت شوله
وقتتمامآموزش متوسطه يمراکزازهیچ کدامدرکهدانش آموزانیتمام.می انجامدطولبهدهمویا

.هستندشوله هاهاوپتدرنام نویسیبهموظّفنشده اند،پذیرفتهآلمانی

دبیرستانهاایندرتحصیل.داردنام(Gymnasium)گیمنازییوم،متوسطهآموزشمدارسازدیگرنوع
9معموالًنآدوره يوشدهآغازدبستانیتحصیالتپنجمسالرساندنپایانبهباایالت هابیشتردر

.می شودیپلمدمدركدریافتبهموفّقدانش آموزسیزدهم،تحصیلیسالپایانباومیکشدطولبهسال

oکلیسابهوابستهعالیآموزشمراکز
ستانپروتیاوکاتولیککلیسايبهوابستهکهداردوجودعالیآموزشمرکز40ازبیشآلماندر

معلّماننوهمچنیمردوزنکشیش هايپروتستان،کلیسايبهوابستهعالیآموزشمراکزدر.هستند
اجتماعیعلوم،کلیساموزیکمانندرشته هاییمراکزاینازبرخیدر.می شونددادهآموزشدینیعلوم

.می شوندعرضههمبهزیستیو

گوناگونمذهبیفرقه هاي.می گیردصورتالهیاتدانشکده  يدر(Priester)کاتولیککشیشانآموزش
درنفستازهنیرويآموزشبهویژه دانشکده هاییدرخودسهمبههمکاتولیککلیسايبهوابسته
.می پردازندمربوطهمذهبیفرقه ي

oکاتولیککلیسايبهوابستهحرفه ايعالیآموزشمراکز
.می کنندرضهعدینیتربیتوتعلیمعلومیابهزیستیاجتماعی،زمینه هايدررشته  هاییمؤسّسه هااین

حدودمرشته هااینسهمیه يکهآن جاییازومی شودافزودهرشته هااینمتقاضیانتعدادبهسالههر
.ورده اندروي آخوددانشجویانانتخاببرايحضوريگفت وگوهاییمانندروش هاییبهمراکزایناست،

هداداختصاصیهودیّتزمینه يدرپژوهش هاییبههایدلبرگدرعالیآموزشمرکزیکآلماندر
برايمرکزایندرتحصیل.می شودمالیپشتیبانیایالت هاوفدرالدولتسويازمرکزاین.شده است

.استآزادادیانتمامدانشجویان

oخصوصیعالیآموزشمراکز
صدقاگر.کرده اندپیدارواجبسیارآلماندرخصوصیعالیآموزشمؤسسه هايکهاستسالیچند

موردسه يمؤسمدركآیاکهکنیدتوجهنکتهاینبهبایددارید،رامؤسسه هااینازیکیدرتحصیل
هرستفدرکهخصوصیعالیآموزشمؤسّسه هاي.خیریادولتی ستپذیرشورسمیّتدارايشمانظر
فاقدنیامده اند،Hochschulrektorenkonferenzدانشگاهیرئیسانکنفرانستوسطرسیدهتصویببه

.هستنددولتیرسمیّت

به. شوندمیمالیپشتیبانیمتعدديبنیادهايوسازمان هاسويازخصوصیعالیآموزشمراکزبرخی
وسّطتشهریهپرداختمراکز،اینهمه يمشتركنکته ي.می گیردتعلقدولتیکمک هايهمبرخی

تغییرترمهردریورو4000تاتحصیلکلبرايیورو15000ازاستممکنشهریهاین.دانشجوست
درانشجویاندراهنماییوآموزشواستدولتیمراکزازکمتربسیاررشته هاایندانشجویانتعداد.کند

شخصاً راخوددانشجویانمعموالًخصوصیعالیآموزشمراکز.می گیردانجامشخصیبسیارچهارچوبی
باال،مراتنمیانگینبرافزونمعموالًمؤسسه ايچنینیکدرپذیرفته شدنبراي.می کنندانتخاب

بااتنگیتنهمکاريمراکزاینازبسیاري.استمهمبسیارمتقاضیکاريتعهدوفرديقابلیت هاي
.می دهندارائههمآلمانازخارجدرکارآموزيدوره هايخوددانشجویانبهودارنداقتصاديواحدهاي 17
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oحرفه ايآموزشگاههاي(Berufsakademie)

مراکزیااه هادانشگدرتحصیلجايبهمی توانبرلینوتورینگنزاکسن،ووتنبرگ،بادنایالت هايدر
نامیده(BA)اختصاربهکه،(Berufsakademie)حرفه ايآموزشگاه هايدرحرفه اي،عالیآموزش

.پرداختتحصیلادامه يبهمی شوند،

لومعاقتصادي،علومرشته هايدرکهمی شوددادهامکانایندانشجویانبهحرفه ايآموزشگاه هايدر
داشتناآموزشگاه هایندرتحصیلبرايالزمشرط.بپردازندتحصیلبهفنّیرشته هايواجتماعی
بهاستدبیرستانیتحصیالتپایانمدركبابرابرمدرکییا)دبیرستانیتحصیالتپایان(دیپلممدرك
نظرموردحرفه ايآموزشگاه قراردادطرفکهآموزشیمرکزيباآموزشیقراردادیکارائه يهمراه
.است

آموزشیسیستمیکچهارچوبدرتحصیلینیمسال6طولدردانشجویانحرفه اي،آموزشگاه هايدر
باراکزمایندرتئوريآموزشکهمعناستاینبهدوگانهسیستم.می پردازندتحصیلبهدوگانه

قرارودانشجاختیاردرشده ايتعیینپیشازدرسیبرنامه يمدارسایندر.استهمراهعملیآموزش
ايآموزشگاه هقراردادطرفکهاقتصاديواحدهايسويازدانشجویانبهتحصیلطولدر.می گیرد
.میشودپرداختبیشتریاویورو500مبلغماهیانههستند،حرفه اي

oسالسهدردانشگاهدیپلممدرك
نایدانش آموخته گانبهحرفه اي،آموزشگاه هايدرعملیوعلمیآموزشوتحصیلسه سالازپس

وزشآممراکزدیپلممدركباهمپایهوبرابرمرکزایندیپلم.می شوداعطا"BAدیپلم"مدركمراکز
میانازکارنیرويجذبدنبالبهشرکت هاازبسیاري.است(Fachhochschule)حرفه ايعالی

عملیتجربه هايدارايعلمیآموزشکناردردانشجویاناینکهزیراهستند،BAدانش آموختگان
لتحصیپایانازپسمراکزایندانش آموختگانازدرصد90تقریباً.شده اندتحصیلطولدرگران بهایی

کرده اندفموظّراخودتعرفه ايطبقبراقتصاديواحدهايازبسیاري.می شوندکاربازارجذببه  راحتی
.نماینداستخدامقرارداديصورتبهتحصیلپایانازپسراBAدانش آموختگانکه

ارا ئهمهبین المللیرشته هاياشتوتگارت،حرفه ايآموزشگاهمانندحرفه ايآموزشگاه هايازبرخیدر
فراهمهمراکشورازخارجدرخواهرخواندهمدارسدراقامتامکانخوددانشجویانبرايکهمی شوند
.می کنند
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:کالج 
مدرکی  میگیرند که به ) ساله13-12(دانش آموزان در کشور آلمان پس از پایان تحصیالت دبیرستان 

اجازة بدین ترتیب با این مدرك این دانش آموزان. تحصیل در دانشگاه هاي آلمان را میدهداجازة آنها 
ملی  وجود البته بر خالف ایران، در آلمان کنکور. ثبت نام در تمام دانشگاه هاي آلمان را پیدا میکنند

نکتۀ اما . ندبلکه هر دانشگاه و گاهاً هر دانشکده شرایط خود را براي پذیرش دانشجو تعیین می ک. ندارد
الت الزاماً مطابق با این تحصی) به انضمام ایران(سالۀ کشور هاي دیگر 12مهم این است که تحصیالت 

کشور آلمان و به منظور مطابقت تحصیلی  کشور هاي مختلف با سیستم تحصیلی  در. در آلمان نیست
ه اي را یک سالدورة آماده کردن داوطلبان خارجی  براي تحصیل در دانشگاه هاي آلمان، کالج ها در آلمان 

ود در مورد نظر خرشتۀ ارائه میدهند که در طی  آن دانشجو با مفاد درسی  مورد نیاز براي تحصیل در 
.می شوددانشگاه و همینطور با زبان آلمانی  تخصصی براي تحصیل در آن رشته آشنا 

الج ها بر اساس بعد از یافتن اینکه شما شرایط ورود به کالج را دارید باید متوجه این موضوع شوید که ک
ت است که بدانید این نکته حائز اهمی.نوع رشته انتخابی قصد تحصیل شما به انواع زیر تقسیم می شوند

ر کالج ها رشته هاي زیر به طور نرمال به نوع کالجی که خواهم گفت مربوط خواهند شد و امکان تغییر د
مربوط Tمربوط و در بعضی دیگر به نوعMبه طور مثال رشته شیمی در بعضی کالج ها به نوع.هست

وع کالج را این نکته را در نظر داشته باشید که ن.انتخاب و پذیرش کالج را توضیح خواهم داد(شود می 
).می باشدشما معلوم نمی کنید و این دانشگاه هست که تصمیم گیرنده نهایی این قضیه 

و TestDaFنکته دیگر اینکه حضور در کالس هاي کالج اجباري است و تنها در صورتی که مدرك زبان
).کالجبا تصمیم نهایی(بود داشته باشید معاف از شرکت در کالس هاي زبان آلمانی خواهید DSHیا

oM-kurs
ناسی کشاورزي تحصیل در رشته هاي پزشکی دندانپزشکی داروسازي دامپزشکی زیست شمتقاضیان 
.مربوط می شودندMرشته هاي مرتبط با علوم زیستی و تجربی اکثرا به نوع... جنگلداري 

ضافه در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس ا(: کالجدروس و مقدار حدودي تدریس در هفته این نوع 
)بودگاها متفاوت خواهد 

ساعت6زیست 
ساعت6شیمی 

ساعت4ریاضی 
ساعت4فیزیک 

ساعت10زبان آلمانی 
oT-kurs

ه هاي مرتبط با رشت... تحصیل در رشته هاي معماري برق کامیپوتر عمران ریاضیات فیزیک متقاضیان 
.مربوط می شودندTریاضی فیزیک و مهندسی اکثرا به نوع

در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس: (دروس و مقدار حدودي تدریس در هفته این نوع کالج 
)بوداضافه گاها متفاوت خواهد 

ساعت4شیمی 
ساعت8ریاضی 
ساعت8فیزیک 

ساعت10زبان آلمانی  19
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oG-kurs

.شوندمیمربوطGنوعبهاکثرا...انسانیعلوماجتماعیعلومهنرهايرشتهدرتحصیلمتقاضیان
درسیکویاتدریسمقدارهاکالجدر(:کالجنوعاینهفتهدرتدریسحدوديمقدارودروس
)بودخواهدمتفاوتگاهااضافه

ساعت6ادبیات 
ساعت4تاریخ 

ساعت4مطالعات اجتماعی 
ساعت10زبان آلمانی 

oW-kurs

.مربوط می شودندTاکثرا به نوع... تحصیل در رشته هاي اقتصاد مدیریت حسابداريمتقاضیان 
در کالج ها مقدار تدریس ویا یک درس: (دروس و مقدار حدودي تدریس در هفته این نوع کالج 

)بوداضافه گاها متفاوت خواهد 
ساعت8ریاضی 

ساعت8اقتصاد و مدیریت 
ساعت5انگلیسی 

ساعت2مطالعات اجتماعی 
ساعت10زبان آلمانی 

o رشته حقوق و قضا
ستمسیاصلیحوزهسهباعمدتاشمااول،ترمچنددر—عمومیقانونوکیفريقانونمدنی،قانون

دوره.نیدکمیانتخابراکاروکسبقانونماننددیگريموضوعبعدها،.هستیدروبروآلمانحقوقی
زمانبایدشماحال،اینبااست،ترمدهتاهشتآلماندرحقوقرشتهدرتحصیلبراياستاندارد
نوشتندروبخوانیدراپیچیدهمتونازبسیاريبایدشما.کنیدریزيبرنامهمواردهمهدررابیشتري

.باشدبزرگچالشیکتواندمیکهبنویسید،دقیقبسیار
یکدرمثالد،میکنیتکمیلراسالهدوايحرفهکاردورهیکدولتیقضائىِامتحاندومینواولینبین

.دولتیادرهیامقامیکنزدیاعمومیدادسرايدردادگاه،
دادستانیای،قاضوکیلعنوانبهآلماندرتوانندمیاندشدهقبولرادولتیامتحاناتکهکسانیفقط
یرندپذمیآلمانیوکاليدرصدچهلازبیش:داردوجودنیزدیگريهايراهوجود،اینبا.کنندکار

درفعالیکعنوانبهشرکت،مثالیکدرسندیکايیاوکیلیکعنوانبهتجارتیااقتصاددرکاري
.سیاسیسطحدرگرالبییکعنوانبهیاوبیمهصنعت
oهنريهايرشته

:شودمیمشاهدهاینطورجهانسراسردرآموزشهستند؛باالورودموانع
انگیزهوهنرياستعدادراشویدمیپذیرفتهآلماندرموسیقیوهنرهايکالجازیکیدرشمااینکه

ازچهارمیکدحدو-استمحبوببسیارآلماندرموسیقیتحصیلالمللیبیننظراز.میکندمشخص
.آیندمیخارجیهايکشورازدولتیموسیقیدانشگاه24درآموزاندانش
موسیقیایوهنرمطالعهبهکهآیدمیکسیدنبالبهدنبالهدفاین-دادنتوسعهراخودهنريسبک
ودختحصیالتتنظیمدرکهزیاديآزاديازطراحانوبصريهنرمندان،همهازباالتر.داردعالقه
.برندمیلذتدارند،
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شمال،اوسالدانشجويیکعنوانبه:هستندوسیعبسیارآلمانهايدانشگاهوهاآکادمیازبرخی
ازخاصهزمینیکدرگیريتصمیمبهنیازبدونکنیدزندگیآزادانهخودخالقیتباتوانیدمی

عکاسیاشی،نقبهابتدا،همانازکهدهندمیارائهراتخصصیهايدورهدیگربعضی.تحصیلیمطالعات
دورهکنند،میتمرکزهنريکاررويبرکهتحصیلیهايرشتهکناردر.استشدهمتمرکزگرافیکو

میقراریآموزشیاعلمیسطحدرفیلمیاوتئاترموسیقی،هنر،باکهداردوجودنیزتحصیلیهاي
رسانهودنشجهانیهايزماندرتحصیلیهايبرنامهاینچگونهببینید،کهاستانگیزهیجان.گیرند
انندمهاییبرنامهباشناسیموسیقیمثال،براي.دهندمیتغییرشدننوجهتدرراخود،سازي

.دهدمینشانواکنشکنونیتحوالتبه"فرهنگیموسیقیمطالعات"یا"جنسیتوموسیقی"
آلمان،درویانداشنجازبیشتريوبیشترتعدادامروزه،درحالیکه.نیستسادههنرييحرفهیکمسیر

،یقیموستحصیالتدرترمعروفهايدورهمشخصطوربه.کنندمیانتخابراموسیقیتحصیل
یاصداحثبدر،تحصیالتاینحیندرمعموال.هستندارکسترالموسیقیوسازبهمربوطموسیقی

ودامهادر.شویدمیايحرفهساز،یکدر،)ارکستر(رهبريو)هارمونی(ترکیببهمربوطموضوعات
ومجلسییموسیقيحوزهدرمثالکنید،عملترتخصصیتوانیدمی)مستر(لیسانسفوقمقطعدر

سولوئیستایارکسترالمانندکالسیکیهايحرفهآلماندر.جدیدیاقدیمیموسیقییاوپیانوهمراهی
کاهشخاطربهموضوعاینومیشوندکمیابونادرافزونیروزطوربهتئاتريموسیقییاکورگروهدر

بهنند،کمیمستقرترراحتراخودشانهاموزیسیناما،آزادبازاردر.استثابتشغلیهايموقعیت
.کنیدمیفعالیتویژهسبکباخاصگروهیدریاسولوئیستیکعنوانبهشماوقتیمثال،عنوان
طرزبهموسیقیمدیریتو)Musikvermittlung(هماهنگی،کنسرتتحصیالتبهمربوطهايحوزه

هايزمینه)EMP(موسیقیابتداییتحصیالتدرخصوصبه.هستندگسترشحالدرايکنندهامیدوار
آموزشال،مثعنوانبه.هستندگیريشکلحالدربدیعیهايحوزهدرجالبیدورنمايباشغلیجدید
جدیديمتعددهايدوره.مهاجرهايخانوادهکودکانبهفرهنگیهايارائهیاکودکانزودهنگامهاي

هايوزهحدر:آنهاترینمهمکهلیسانسفوقمقطعدراغلبهستند،گسترشوگیريشکلحالدر
بهسنیهايهردبرايآموزشیادرمانیموسیقیکارنیزوکنسرتتحصیالتوموسیقاییتحصیالت
وهاینموزیسمهارتبزرگساالنتحصیالتدراینکهو.)جوانانوکودکانارکستررهبري(خصوصی

برنامهعهتوسدرهاآنازبسیاريمثالعنوانبه.استارزشباايافزایندهطرزبههاموزیکولوژیست
.کنندمیهمکاريسالمندانبرايفرهنگیهاي

دورهاماتمشکلبهزیاديحدتاراخودآموزشیهايبرنامهآلماندرموسیقیهوخ شوله هايحالیکهدر
وله هايهوخ شوآکادمی هااغلبدرهمچنانشماولیاند،دادهتغییرارشدکارشناسیوکارشناسیهاي
.شویدمیالتحصیلفارغدیپلمباهنر

وودمیشاعمالپذیرشبرايدقیقیمعیارهاياماندارد،وجودعدديبنديرتبهومقیاسهیچهرچند
کردخواهدتپیشرفدانشگاهدرشماهنرياستعدادآیاکهگیرندمیتصمیممهارتیآزمونهايطریقاز
نه؟یا

دروکنیدمیارسالپوشهیکباراخودهنريکارهاينمونهشماتجسمیهنرهايرشتهدر
یکیاواجراپیشیکوکتبیآزمونهايطریقازراخودتوانایی هايمعموالموسیقیهوخ شوله هاي

.دهیدمینشانآوازدرآمدپیش
هنرحصیلتبهمنداگرعالقهواندمتفاوتدیگرکالجبهکالجیازپذیرشبرايالزممداركوالزامات

مهارتیهاينآزموکهخصوصبهکنید،اطالعکسبزودتربایدبنابراینهستید،آلماندرموسیقییا
.شودمیبرگزارتحصیلشروعازقبلسالیکاغلبپذیرشبراي

21

سیستم آموزشی آلمان: فصل دوم 



o پزشکیرشته
6اقلحدپزشکیتحصیل.داريالزمزیادنظموخوبنمرات،بشويدکترآلماندربخوايهرگاه
جهتپیشنهادي،جالبگزینهیکبعنوان.میرسهپایانبهامتحانیکباکهمی کشهطولسال

داشتهنوعیمتوجذابشغلمیتوننهاپزشک.باشهمی تونهسالمتیعلومرشتهدرارشدوکارشناسی
از.پزشکیحقوقوقانونتاچشمسالمتازدارد،وجودانتخابجهتزیرشاخه30ازبیشتر.باشند
کهباشهختسممکنه.دارندروپیشدکتربعنوانروجذابیيآیندهمبتدي،دانشجویاناکثرروهمین

بعنوانچیزيکشورسراتاسردر.آوردبدستپزشکیدرتحصیلیجایگاهآلمانی،دانشگاههايدر
متوسطهنمراتطبقکه،هستپذیرشدرمحدودیتمجموعهیککهداردوجودمحدودپذیرش

مقایسهبا.دمیشوبرگزارپزشکیآزمونیکهادبیرستاناکثردراینبرعالوه.استشدهسازماندهی
:داردوجودبیشتريادعاهايدیگرتحصیلیهايرشتهبا

.باشدمیزیاديهايامتحانشاملوآموزشیبسیارتحصیلاین
وانبعنپزشکی،بهمربوطعلوممقابلدر.می کشدطولماه3وسال6حداقلپزشکیعلومدرتحصیل

باکهاینحتیاست،نشدهسازماندهیارشدولیسانسهايدوره،درپرستاريعلوموسالمتیمثال
آلمانتمامدرمشخصیچارتطبقتحصیلیدورهساختار.میرسندپایانبهنهایتدرمرتبطآزمونهاي

.اشدمی بمتفاوتیهاينکتهشاملکارآموزيدوره.میشودکنترلوسازماندهییکسانبصورت
التتحصینامبرده،پزشکیامتحانوقسمتسهازقسمتاولینو)ترمه4(ايپایهتحصیالتازبعد

بهصیالتتحسرانجام.میشودهدایتشغلیفعالیتبهنزدیکومطابقکه.میشودآغاز)ترمه6(اصلی
میکنید،کارعملاتاقیکدرشما.میشودمنتهیبیمارستانیکدریاکلینیکدرکارآموزيدورهیک
امتحانومیندتوسطتحصیالتتان.می باشدشما،انتخابیزیرشاخهبامطابقوپزشکیرشتهدرکه

مطالبهراخودمدركمیتواندالتحصیلفارغشخصشفاهی،قسمتازپس.می رسداتمامبهپزشکی
بهحداقلبرنامه يبایدگرفتید،راخودتصمیمپزشکیرشتهخصوصدرنهایتاشما،وقتهر.کند

.بگیریدنظردرپزشکدستیارجهتسال6تا5مدت
o مهندسیرشته هاي
بایدمیتونشما.داردوجودألمانهايدانشگاهدرمهندسیهايرشتهبرايدرسیبرنامه3000ازبیش
TU9“کمک Self Assessment international”اسبمنمهندسیعلومدرتحصیلکهکنیدارزیابیبهتر

صیشخشرایطبهوابستهشدتبههمیشهامااست،خوببسیارکارأندازچشم.نهیاهستشما
.شماست

:تحصیل در رشته مهندسی باید داشته باشیدبراي پیش نیاز هاي که 
نمره ي خوب در درس ریاضی و فیزیک

توانایی و استعداد در ریاضی و علمی

Aufgabenstellungen
کنجکاوي، خالقیت، مهارت ارتباطی و تیمی

تفکر مستقل
استمهمکنجکاوي.»بگیرندأیدهبدهندانجامبهترراچیزهمهاینکهازراخوديایدهبایدمهندسان«

22.بدهیدقراربررسیموردبایدرافعلیوضعیتخاطرهمینبه
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Ernstپروفسور Michael SchmachtenbergرئیسTU9تازه(جوانمهندسینهمهازباالتر:استگفته
.باشندخپاسدنبالبهفنیومهندسیمشکالتحلبرايمستقلطوربهباید)کردهکاربهشروع
خوبیبسیاريکاراندازچشمشوندمیالتحصیلفارغموفقیتبامهندسیهايرشتهازکهکسانیبراي
ويخصیشهايتوانمنديبههموارهفردهرالتحصیلیفارغازپسشغلیهايفرصتالبته.داردوجود

.داردبستگی
کچاردااظهاراتاساسبربطوریکهباشدمیرشدحالدرهمچنانمهندسانبرايتقاضاروتدآلماندر

میانگینطوربهآلماندر2020سالتا،ThyssenKruppصنعتیهايشرکتنظارتشورايشولز،عضو
درراخودموقعیتبخواهدآلماناقتصاداگروشدخواهدبازنشستهنفرشاغل،یکمهندسنفردوهراز

هايموقعیتایجادبرايشرایطاینکهداشتخواهدنیازجدیدمهندسانبهکندحفظجهانیبازار
.باشدمیمناسبعالیحقوقباومطمئندائمیشغلی
oاجتماعیعلوموکاروکسبعلومومدیریتهايرشته

علومیاکاروکسببرنامهالتحصیلفارغعنوانبهشمابرايراکاربازاربهورودالمللیبینتجربه
طورهبراآلمانحقوقینظامبخواهیداگرخود،نوبهبه.کندمیآسانتوجهیقابلطوربهاجتماعی

شماراینبناب.استجالبومهمبسیارشمابرايآلماندرقانونوحقوق،تحصیلکنیدمطالعهکامل
برايشغلیيهافرصتهمچنینشماتخصص:نیستیدتوجهموردوجالبآلمانیکارفرمایانبرايفقط

.دهدمیافزایشرادیگرکشورهايدرالمللیبینقانونیمشاغل
:استگستردهآلمانهايدانشگاهدرآموزشکالسیک،آموزشیهايبرنامهدر

به،اقتصاد.استارتباطدرهاشرکتفرآیندهايوتغییراتشرایط،با(BWL)کاروکسبمدیریت
بازارتاکندمیسعیوشودمیمربوطاجتماعیطیفکلبهمربوطاقتصاديمسائلبهخود،نوبه

سیاربآلمانیهايدانشگاهدراغلب،موضوعدوايپایهمطالعه.کنددركرامربوطهروابطوفروش
میارائهسیانگلیزبانبهکهتحصیلبسیارهايبرنامهازیکیتوانیدمیهمچنینشما.استمشابه
برنامهکیدرخیلیراآلمانیزبانکهباشدایناستممکنضعفنقطهیک.کنیدانتخابراشوند،

اینکنید،کاریآلمانشرکتیکدرمیخواهیدبعدااگروگیریدنمییادخوبزبان،انگلیسیتحصیلی
.استمهم)آلمانیزبان(

oصنایعمهندسیرشته
هیکهتحصیلدوراندرچه.بودنهاترینمظلومجزهمیشهصنایعمهندسیهايبچه.درود

ومیزاشتیمرسپشتروهاپروژهترینسختوواحدترینسختداشتیمماوراحتهرشتتونمیگفتن
بعمنیکازدریغاماهستصنایعدانشجويهمهاینبزرگیاینبهگروهتويکهحاالحتیچه

طولسالیکنزدیکخودمکهاطالعاتیکهگرفتمتصمیمهمینبراي.مطمئنوجامعودرست
.بزارماختیارتوندرروکنمآوريجمعتاکشید

سپ.ندارهخارجیوجودکشورازخارجدرخوندیمایراندرماکهعجیبیرشتهایندوستان|یک
Industrialنامباهاییرشتهاگرحتی.نباشیندنبالش Engineeringآگاهوبدانیدکردین،پیداهم

بسیاربسیارهکمعنااینبه.ترهمهندسیبسیارآلمانباالخصوکشورازخارجدررشتهاینکهباشید
.نخورهذوقتونتويخیلیپس.ترهنزدیکمکانیکبهخوندیمایراندرکهچیزياوناز

هايرشتهکثراکهمیبینینکنینپایینباالروهادانشگاهسایتوبوکنینتحقیقیکماگر|دو
.میشهارائهآلمانیزبانبهآلمان،درمهندسی 23
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کنینروعشروآلمانیزودترهرچهکهباشینآگاهوبدانینهستینتحقیقمرحلهدرهنوزاگرپس
.مدیریتیهايتهرشسمتبرینبایدبخونیندرسانگلیسیبهحتمامیخوایداگر.شدخواهیدرستگار

Wirtschaftsingenieurwesenخوندیمایراندرماکهصنایعیمهندسیبهرشتهتریننزدیک|سه
ازدهکرعنوانچیزيیهدانشگاههرروانگلیسیشترجمه.نترسینباالشبلنداسماز.هست

Industrial EngineeringتابگیرBusiness EngineeringوManagement Engineeringهردر
.میشهاکیدتخیلیمهندسیبعدرويایرانبرخالفالبتهکهمهندسیومدیریتازتلفیقیصورت
.آسمونوزمینحددر!متفاوتهخیلیخیلیخیلیمختلفهايدانشگاهتويدارهکههمهاییگرایش
دانشگاهمیتونین.شیننغافلگیرخیلیکهببینینهمهاگرایشبریناپاليازقبلمیکنمتوصیهبهتون
ازاکثرتونکهونممید(.میکننکارمارکتینگوبیزنسیهايبحثرويبیشترکهکنینپیداروهایی

)میکنینفرارفیزیکیومکانیکیمباحث
همونمنتوصیهاما.هستامکانشبخونیندیگههايرشتهمیخوایناگر|چهار

Wirtschaftsingenieurwesenبهخوندیمایراندرماکهايرشته.شخصیمهتجربههمدلیلش.هست
شتهرهمینبرايحتیکردماقدامکههاییدانشگاهازخیلی.هستعجیباینابرايکافیاندازه

پاسایراندرکههاییواحداینکهدلیلبه،)Wingمیگمبعدبهایناز(اینجینیواوسنویرتشافتس
مثلمشابههايرشتهبرسهچه.کردنریجکتمندارهتطابقمیشهخوندهاونجاکههاییواحدباکردیم

کهدارهگرایشانقدیعنی.هستگستردهکافیاندازهبهWingرشتههمینطرفیاز.غیرهولجستیک
.برینعالیقتونسمتبهمیتونینشما
دل1ببهمگلدوستاي.کنینکارزبانتونروي!میخوادباالییخیلیزبانیمهارترشتهاین|پنج

بعدسال3دارهتصمیمومیخونهروپستایندارهشماازکسیاگر!هیچییعنی1ب.نکنینخوش
.یستناینازترواحبهیچی.بخونهزبانبشینهاالنهمینازمیکنمتوصیهبهشآلمانبرههم

یه.رومونرشتشبیهچیزيیکیاودارنرومارشتهکههاییدانشگاهازکردمآمادهفایلییه|شش
بهمختلفرنکینگسایت56ترکیبازمنکهعددیهرنکینگاین.رنکینگاسمبهدارهستون
زندگیوشتکهشهريکهاینهشخصیمنظر.نکنینتوجهیهارنکینگبهخیلیولی.آوردمدست

همهآلمان.رنکینگهازترمهممراتببهاینادانشجوییش،خدماتها،هزینهکارش،وضعیت.میکنین
نخواهیدبرمشکلبههمکردنپیداکاربرايو.برخوردارهمطلوبینسبتاکیفیتازهاشدانشگاه

مصاحبهرفتهراحتخیلیداره1000بااليرنکینگکهدانشگاهیازکهروکسیدیدمعینهبه.خورد
ذیرفتهپخودشهايقابلیتخاطربهصرفاکنن،توجهیدانشگاهشاسمبهاینکهبدونووامبی

.شده
ســـروش

oکارآموزي
این.کنندمیهاستفادخودتحصیلطولدرشغلیتجربهکسببرايکارآموزيازدانشجویانازبسیاري

بعدهاودکننتعیینخود ِ تحصیلیمطالعاتدرراخودجدیدهاياولویتتاکندمیکمکآنهابهامر
.کندمیتسهیلراکاردنیايبهدسترسی

؟استارزشمندکارآموزيچرا
آشناآلمانردايحرفهزندگیباآنها:استعالیفرصتیکارآموزينیز،المللیبیندانشجویانبراي

24.کنندیمبرقرارارتباط)کاربازاردرفعال(بالقوهکارفرمایانباوکنندمیکسبدانششوند،می
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د در چنین مواردي، آنها توسط اساتی. کارآموزي در بسیاري از دوره هاي تحصیلی مورد نیاز است
یش نیاز براي در برنامه هاي تحصیلی مانند پزشکی، کارآموزي حتی یک پ. دانشگاه تحت نظارت هستند

.  پذیرش است
انواع کارآموزي هاي موجود چیست ؟

:کارآموزي در تقریبا تمام زمینه ها ارائه می شود
ته و از نظر زمانی گاهی تنها یک هف. در شرکت ها و سازمان ها، در مراکز تحقیقاتی و نهادهاي دولتی

یم هر کس می تواند درباره کارآموزي داوطلبانه ، آزادانه تصم. گاهی چندین ماه به طول می انجامد
یالت، حتی بدون تحص. با این حال، در بسیاري از موضوعات، کارآموزي اجباري ارائه می شود. بگیرد

.امکان انجام کارآموزي وجود دارد
یک کارآموزي خوب چه چیزي را به وجود می آورد ؟

بنابراین، مهم است که در . کارآموزي همیشه دانشی را که شخص امیدوار است، همراه نمی آورد
.مصاحبه روشن شود آیا شرایط مهم شخصی برآورده می شوند یا نه

یري چیزي در این مورد شما باید قادر به یادگ.  وظایف باید پیچیده و چالش برانگیز باشند: مطالبه 
ید و کار هاي این بدین معنی نیست که همیشه از اطالعات نگهداري کن. باشید، ترجیحا در پروژه خودتان

.ساده انجام دهید
ا مسئولیت ب) با کمک گاه به گاه(پس از یک مرحله، شما باید بتوانید پروژه خود را : اعتماد به نفس

رکت را هرکسی که با تسلط و قدرت موفق به انجام وظایف خود شود، می تواند ش. پذیري، انجام دهید
.متقاعد کند

معموالظورمنبدین.دهدانجامپیچیدهکارهايتاباشدبلندکافیاندازهبهبایدکارآموزي:زمانمدت
.استکافیماهسهتادو

بامنظمطورهببتوانیدکهداریدنیازفردیکبهشماکارآموزي،براي:باشیدتماسدراوباکههمراهی
.باشیدداشتهاطالعاتتبادلوي

چیزيهابعضیدروکنند،میدریافتماهدریورو800کارآموزانها،شرکتازبرخیدر:پرداخت
کارآموزياینانجامبرايبایدباشد،داشتهارجحیتعملیتجربهاینمزایاياگر.کنندنمیدریافت

.بگیریدتصمیمکمدرآمدباحتی
دارند؟وجودقانونیشرایطکدام
دوره.داردوجودیکسانیمقرراتدانشجوییکارهمانندهمآموزيکاريداوطلبانههايدورهبراي
.نشودتپرداخدستمزديیاحقوقکهوقتیمیروند،حتیشماربهعاديکارعنوانبههمکارآموزيهاي
کارروز120ياجازهمجموعدرنباشد،اروپااقتصادييمنطقهازیااروپاياتحادیهعضوکهکسیهر
ازنیموردکارآژانسومهاجرتيادارهيشوند،اجازهبیشترمجازحدازمواردایناگر.داردراسالدر

.استموجوداینجابیشتراطالعات.میباشد
ستثنأمقاعدهاینازباشنداجباريصورتبهوتحصیلیيرشتهبهمربوطکهکارآموزيهايدوره

.هستند
25
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کرد؟پیداآموزيکاريدورهمیتوانچگونه
واردشغلیيشاخهچهبهمیخواهدکهکندفکربایستیابتدامیباشد،کارآموزيدنبالبهکهکسی
بهرااندکردهکسبتحصیلطولدرکههاییتواناییواطالعاتهادورهاینتوسطمندانعالقهشود؟

.هستندواضحهمشغلیهايزمینهاغلبشوند،مشخصاهدافکهوقتی.میکنندامتحانعملیصورت
هايدورهآنالینتبادلپیشنهاداتبهیاوکنیدجستجوآنالینهايپالتفرمدرمیتوانیدسپس

.بیاندازیدنگاهیخوددانشگاهکارآموزي
میباشد؟چگونهکاردرخواستروند
واستدرخيارائهازقبلموردنظرکمپانییاشرکتباارتباطکردنبرقراراهمیتحائزينکته

.کرددریافتراهممسواالتجوابمیتوانمدیریتییاکارگزینیبخشباکوتاهتماسیکتوسط.میباشد
ظارانتدرچیزيچهاست؟چگونهدرخواستروندشد؟خواهندمنصوبهاییبخشچهبهکارآموزان
میباشد؟کارآموزان

.بشناسیدرامسئولمخاطبچندهمچنینوبدهیدکارتقاضايهدفمندترمیتوانیدسپس
:کارتقاضاييپوشهموردنیازمدارك

مسئولمخاطبیکبهشخصیينامهیک.1
واضح.C.Vیک.2
تحصیلیهايگواهینامهومدارك.3
)اشتغالگواهی(شغلیمدارك.4
کارهاينمونه:وجودصورتدر.5
نامهتوصیه:وجودصورتدر.6

چیزهایی باید درمورد مصاحبه ي شغلی بدانید؟چه 
ه بدین در صورتی که درخواست شما درست و خوب باشد احتماالً به یک مصاحبه دعوت می شوید ک

.خیرطریق مشخص می شود آیا مطالبات شرکت با انتظارات شما منطبق هستند یا 
ند؟ است دچار نگرانی شوید، که چرا میخواهید آن جا کار کنید؟ چه چیزي شما را جذب میکممکن 

و چه انتظاري دارید؟ 
.اگر بتوانید تا مرحله ي مصاحبه پیش بروید،شانس شما براي دریافت کار باال میرود

پرداخت دستمزد چگونه است؟ 
ن یورو میباشد که حتی دانشجویان نیز طبق قانو8،84در حال حاضر در آلمان حداقل دستمزد ساعتی 

.نباید کمتر از این مقدار درآمد کسب کنند
براي دوره هاي کارآموزي اجباري حداقل.براي دوره هاي کارآموزي این قانون همیشه صدق نمیکند

ود که دوره دستمزد هم نباید پرداخت شود و براي فعالیت هاي داوطلبانه فقط در صورتی پرداخت میش
ا بسیار در غیر این صورت اغلب براي این دوره ها حقوقی تعلق نمیگیرد و ی. ماه طول بکشد3بیشتر از 

26.می شوددر برخی موارد بورس تحصیلی مطرح . کم پرداخت میشود
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درباره ي بعضی از دانشگاه ها

وفنیوعمتنهايرشتهدرتحصیلمقصدهايبرترینازیکیبایدراآخنمهندسیوفنیدانشگاه
هايلیتقابوهاظرفیتازبزرگايجشنوارهکهجاییدانست؛دراروپابلکهآلماندرتنهانهمهندسی
.گیردمیقرارمخاطباناختیاردرفنیهايرشتهدرتحصیلبرايفناورانه

راستردهگتحقیقاتامکانکهاستبرخوردارايپیشرفتهوايحرفههايآزمایشگاهازدانشگاهاین
.کندمیفراهممکانیکوفیزیکوشیمیدنیايعاشقانبراي

Rheinisch-Westfälische»دانشگاه Technische Hochschule Aachen»دانشگاهترینممتازجملهاز
نگرفتهقرارجهانبرتردانشگاه100فهرستدرنامشهنوزامارودمیشماربهاروپاوآلمانهاي
.است

داروییلومعومتالوژياطالعات،فناوريالکترونیک،مهندسیرایانه،ریاضیات،فیزیک،هايدپارتمان
وهارشتهبهمربوطاطالعاتجریاندروکردمشاهدهزیرفهرستدرتوانمیرادانشگاهاین

.گرفتقرارپذیرشهاينیازمندي

RWTH Aachen Vocation Training Center

Department fo Mathematics Portal for School Students

Department of Physics Portal for School Students

Department of Computer Science Portal for School Students

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Portal for School Pupils

Division of Metallurgy and Materials Technology Portal for Pupils

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Portal for School Pupils
Faculty of Medicine Portal for Pupils

سی امکان پذیر باید بدانید که تحصیل در بسیاري از دانشگاه هاي آلمان در مقطع دکترا به زبان انگلی
.تقاعد کنداست ولی دانشجو می بایست با استاد تعامل کرده و وي را براي سرپرستی پروپزال خود، م

نیست و شما می توانید در هر زمانی،  «POSITION»بنابراین، مانند سوئد یا نروژ، پذیرش بر اساس
.براي فرصت هاي تحصیلی مختلف اقدام کنید 27
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https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Jobs-Ausbildung/%7Eeon/Berufsausbildung/lidx/1/
https://www.rwth-aachen.de/cms/Mathematik/Studium/Informationen-fuer-/%7Emvt/Schuelerinnen-Schueler/lidx/1/
https://www.rwth-aachen.de/cms/Physik/Oeffentlichkeit/%7Edzcr/Schuelerinnen-und-Schueler/lidx/1/
http://www.informatik.rwth-aachen.de/Studium/Interessierte/Schueler/index.php?menu=eng
https://www.rwth-aachen.de/cms/Rohstoffe-und-Entsorgungstechnik/Studium/%7Eknf/vor-dem-Studium/lidx/1/
https://www.rwth-aachen.de/cms/Materialwissenschaft-und-Werkstofftechni/Studium/%7Etxg/Studieninteressierte/lidx/1/
http://www.elektrotechnik.rwth-aachen.de/cms/Elektrotechnik-und-Informationstechnik/Studium/Beratungsangebote/%7Eewts/Infos-fuer-Schuelerinnen-und-Schueler/
http://www.ukaachen.de/go/changelanguage?ID=1259245&DV=1&COMP=page&NAVID=1259245&NAVDV=1


oنیازمندي هاي مهم براي پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاهRWTH

یازمندينانگلیسیکاملمتنآخن،دانشگاهدرتحصیلبهعالقمندانوگرامیمخاطبانآگاهیبراي
شماد،کنیمیمشاهدهکهطورهمان.شودمیارائهدانشگاهارشدکارشناسیمقطعبرايپذیرشهاي
طوربهوشیدباداشتهاختیاردرراارشدمقطعدرتحصیلبراينیازموردکارشناسیمدركبایستمی

هايمهارتبخش.کنیدارائهرامهندسیهايدورهدرتحصیلبرايالزمصالحیتکیفی،وکمی
language)زبانی skills)ودنرانتظارحالتبهنقصبخاطرشمامداركتاکنیدمطالعهخوبیبهرا.

ممتازهايدانشگاهفهرستدرکهبودهآلمانمعتبرهايدانشگاهازدیگریکیهیدلبرگدانشگاه
دانشگاهاین.استگرفتهقرارکشورمانعلوموزارتآموختگاندانشکلادارهتوسطشدهارزشیابی

بیشترآنازRWTHدانشگاهاعتبارامااستخوبیانتخابمهندسی،وفنیهايرشتهدرتحصیلبراي
دررامختلفمقاطعدرتحصیلمتقاضیاننیازمورداطالعاتنوعهمهدانشگاه،زبانهدودرگاه.است

.دهدمیقراراختیارشان
اطالعاتکسببراي.پردازدنمیدانشجوتربیتبهمهندسیوفنیهايرشتهتمامدردانشگاهاین

رایانه،علوموریاضیاتزمین،علوموشیمیفناوري،بیوهايرشته.کنیدمراجعهزیرلیستبهبیشتر
رفتاري،ویفرهنگعلوماجتماعی،علومواقتصادحقوق،الهیات،مدرن،هايزبانفلسفه،نجوم،وفیزیک

کهتاسموارديجملهازشود،میارائهمانهیموهیلدبرگدانشکدهدودرکهپزشکیوداروییعلوم
.گذاردمیدانشجویاناختیاردردانشگاهایندر

وجودسیانگلیزبانبهآندرتحصیلامکانوشودمیتدریسآلمانیزبانبههارشتهاینازبرخی
.ندارد

• Biosciences
• Chemistry and Earth Sciences (Ger)

• Mathematics and Computer Science (Ger)

• Physics and Astronomy
• Philosophy (Ger)

• Modern Languages (Ger)

• Theology (Ger)

• Law (Ger)

• Economics and Social Sciences

• Behavioural and Cultural Studies

• Medical Faculty Heidelberg

• Medical Faculty Mannheim

28
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http://www.uni-heidelberg.de/index_e.html
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/biowissenschaften/
http://www.chemgeo.uni-hd.de/
http://www.mathinf.uni-heidelberg.de/
http://www.physik.uni-heidelberg.de/welcome_e.html
http://www.philosophische-fakultaet.uni-hd.de/
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/index.html
http://www.theologie.uni-heidelberg.de/
http://www.jura-hd.de/
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/index_en.html
http://www.verkult.uni-heidelberg.de/index_en.html
http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/index.php?id=2&L=en
http://www.umm.uni-heidelberg.de/index_e.html


شگاه به دانشگاه با دیگر مراکز تحقیقاتی اروپا، از جمله ظرفیت هاي علمی دانمراکز تحقیقاتی مشارکتی
. شمار می رود

.دانشجوي دکترا در این دانشگاه مشغول به کار هستند1300بیش از 
oفهرست رشته هاي کارشناسی ارشد تاریخ و ادبیات و هنر دانشگاه

Ancient History

Anthropology/Ethnology

Applied Computer Science

Art History and Museology (International Master’s Degree)

Assyriology

Biochemistry

Byzantine Archaeology and Art History

Chemistry

Chinese Studies

Christianity and Culture

Classical and Modern Literature

Classical Archaeology

Classical Philology, Greek Studies

Classical Philology, Latin Studies

Comparative German Studies

Computational Linguistics

Computer Engineering

Conference Interpretation and Translation

Cultural and Religious History of South Asia

Earth Sciences

East Asian Art History
تان شناسی پیش از این دانشگاه براي تحصیل در رشته هایی مانند زبان شناسی تطبیقی قرون وسطا و باس

ه شمار می که در بسیاري از دانشگاه هاي اروپا نمی توان نمونه اش را پیدا کرد، انتخاب خوبی بتاریخ
.رود

ي پذیرش داوطلب این دانشگاه رشته هاي کارشناسی ارشد تخصصی که یک سال سابقه کار قبلی نیز برا
.نیاز دارد ارائه می کند که آن ها را در فهرست زیر مشاهده کنید 29
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http://www.uni-heidelberg.de/institutions/research/collaborative_research_centres.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/alte_gesch_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/ethnologie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/applied_computer_science_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/europ_kunst_museologie_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/assyriologie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/biochemie_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/byzanz_arch_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/chemie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/chinese_studies_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/christianity_and_culture.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_and_modern_literature_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_archaeology.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/class_phil_greek.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_philology_latin_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/deutsch_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/computerling_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/technische_informatik_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/konferenzdolm_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_indology_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/earth_sciences_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/east_asian_art_history_ma_en.html


Advanced Physical Methods in Radiotherapy

Clinical Medical Physics

Diaconal Studies – Leadership in Diaconia and Church

Governance of Risk and Resources

International Health

International Law (in Santiago de Chile)

Management, Ethics and Innovation in the Non-profit Sector – Diaconal Leadership and 
Governance

Nonprofit Management and Governance

Professional and Organizational Consulting

Protestant Theology
.شودارتباطات بین المللی دانشگاه نیز براي ارتباط مراکز تحقیقاتی داخلی معرفی میدفتر

Technische»نامباکهمونیخمهندسیوفنیدانشگاه Universität München»ترینمعروفازیکی
اروپااولاقتصاددرفنیهايدورهعالقمندانبرايآشنانامیواستآلمانمهندسیوفنیدانشگاههاي

لیدتوکهدهدمینشاندانشگاهایندربارهشدهایندکسصفحهمیلیون2ازبیش.رودمیشماربه
.استشدهروبرومحققاناستقبالباوبودهزیادبسیاراینترنتدردانشگاهخبريوعلمی
.استردهکارائهخوبیبهراالمللیبیندانشجویانپذیرشنیازمورداطالعاتدانشگاه،زبانه3سایت

.استآلمانیزبانبههادورهاکثرا.نامندمیTUMمخففطوربهرادانشگاهاین
يجایزه18ونوبليجایزه13برندهتوانستهوشدهتاسیسمیالدي1868سالدردانشگاهاین

واروپادانشگاههاينبهتریجزآلمانیوالمللیبینهايرنکینگدرمونیخفنیدانشگاه.شودلیدیبنیتس
.استشدهشناختهجهان
o مونیخبخش هاي دانشگاه فنی
مهندسی،جغرافیاییمدنی،شیمی،علممعماري،جملهازمتنوعیدانشگاهیهايبخشدارايدانشگاهاین

وفیزیکدارو،،مکانیکمهندسیریاضی،مدیریت،زیستی،علومکامپیوتر،وبرقمهندسیزیست،محیط
.استورزش

زبانا،هدورهازبرخیدرامابودهآلمانیزبانتدریسبراياصلیزبانمونیخفنییاTUMدانشگاهدر
برايمونیخزمرکجملهازتحقیقاتیمراکزازتعداديدارايمونیخدانشگاه.شودمیارائهنیزانگلیسی
.استفناوري
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http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/radiotherapy.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/clin_med_physics.html
http://www.uni-heidelberg.de/wisswb/management/diakonie/index.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/governance_risk.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/int_health.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/int_law.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/management_ethik_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/nonprofit_management_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/Professional_organisational_consulting_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/theology_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/contact/aaa/index.html
https://weitblicker.org/Stadt/M%C3%BCnchen?gclid=CjwKEAiAxKrFBRDm25f60OegtwwSJABgEC-ZesK-jNs5icNV7W_wY2DmkhIyKC3HmfKae1pYK-ObfxoCHqvw_wcB
https://www.tum.de/


شگاه به دانشگاه با دیگر مراکز تحقیقاتی اروپا، از جمله ظرفیت هاي علمی دانمراکز تحقیقاتی مشارکتی
. شمار می رود

.دانشجوي دکترا در این دانشگاه مشغول به کار هستند1300بیش از 
oفهرست رشته هاي کارشناسی ارشد تاریخ و ادبیات و هنر دانشگاه

Ancient History

Anthropology/Ethnology

Applied Computer Science

Art History and Museology (International Master’s Degree)

Assyriology

Biochemistry

Byzantine Archaeology and Art History

Chemistry

Chinese Studies

Christianity and Culture

Classical and Modern Literature

Classical Archaeology

Classical Philology, Greek Studies

Classical Philology, Latin Studies

Comparative German Studies

Computational Linguistics

Computer Engineering

Conference Interpretation and Translation

Cultural and Religious History of South Asia

Earth Sciences

East Asian Art History
تان شناسی پیش از این دانشگاه براي تحصیل در رشته هایی مانند زبان شناسی تطبیقی قرون وسطا و باس

ه شمار می که در بسیاري از دانشگاه هاي اروپا نمی توان نمونه اش را پیدا کرد، انتخاب خوبی بتاریخ
.رود

ي پذیرش داوطلب این دانشگاه رشته هاي کارشناسی ارشد تخصصی که یک سال سابقه کار قبلی نیز برا
.نیاز دارد ارائه می کند که آن ها را در فهرست زیر مشاهده کنید 31
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http://www.uni-heidelberg.de/institutions/research/collaborative_research_centres.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/alte_gesch_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/ethnologie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/applied_computer_science_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/europ_kunst_museologie_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/assyriologie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/biochemie_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/byzanz_arch_ma.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/chemie_master_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/chinese_studies_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/christianity_and_culture.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_and_modern_literature_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_archaeology.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/class_phil_greek.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_philology_latin_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/deutsch_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/computerling_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/technische_informatik_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/konferenzdolm_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/classical_indology_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/earth_sciences_ma_en.html
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/east_asian_art_history_ma_en.html


100بیش از در دانشگاه مونیخ رشته هاي مهندسی، علوم طبیعی، علوم پزشکی و اقتصاد ارائه می شود و
.رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در اختیار مخاطبان قرار دارد

. راهم کرده استدانشگاه فنی مونیخ فرصت هاي یادگیري منحصر به فردي را براي کلیه ي دانشجویان ف
.  هستنددانشگاه فنی مونیخ هر یک از اعضا قادر به توسعه و به حداکثر رساندن استعدادهاي خوددر 

قی یکی از دانشگاههاي پیشرو در اروپاست و هدف آن ایجاد ارزش پایدار براي جامعه تل tumدانشگاه
.می شود

oمدارك مورد نیاز تحصیل در دانشگاه فنی مونیخ
:براي ورود به دانشگاه فنی مونیخ مدارکی مورد نیاز است

ریز نمرات دانشگاه
دانشنامه ي کارشناسی
ریز نمرات براي کارشناسی ارشد
گواهی قبولی در مقطع کارشناسی
مدرك زبان حداقلIELTS 6

مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی
رزومه خوب

این .هستنددر دانشگاه فنی مونیخ، اساتید و پروفسور هاي برتر اروپا و جهان مشغول به کار و تدریس
.، لود ویگ دوم بایرن استTUMدانشگاه موسس . دانشگاه ده ها ساختمان دارد

Universität»دانشگاه Freiburg»گاهدانشفهرستدرکهبودهآلمانمعتبرهايدانشگاهازدیگریکی
باودهشواقعفرایبورگشهردردانشگاهاین.استگرفتهقرارنیزکشورمانعلوموزارتممتازهاي

.دارددانشجوتبادلقراردادخوداروپاییهمتایانازبسیاري

همهدانشگاه،زبانهدوسایتوهستندکاربهمشغولدانشگاهایندراستادهزارانودانشجوهزارهاده
.دهدمیقرارمخاطباناختیاردرراپذیرشنیازمورداطالعاتنوع

32

4

سیستم آموزشی آلمان: فصل دوم 

https://www.uni-freiburg.de/?set_language=en


oفهرست دوره هاي کارشناسی ارشد انگلیسی زبان دانشگاه فرایبورگ
:هاد می کنیماگر خواهان تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه فرایبورگ هستید، این دوره ها را پیشن

Applied Physics

British and North American Cultural Studies

Computer Science

Economics

English Language and Linguistics

English Literatures and Literary Theory

Environmental Governance (MEG)

Environmental Sciences

Forest Sciences

Geology

Global Studies (GSP)

Microsystems Engineering (MSE)

Modern China Studies

Neuroscience

Physics

Renewable Energy Engineering and Management

Sustainable Systems Engineering

Universität»دانشگاه Karlsruhe»  دانشگاه ممتاز آلمان قرار داد که 10کارلسروهه را باید در فهرست
ا در این دانشگاه ر. در لیست الف اداره کل دانش آموختگان خارج از کشور وزارت علوم نیز قرار دارد

.دهندفهرست با سابقه ترین دانشگاه هاي مهندسی این کشور قرار می 

ادغام نتیجه ، (Karlsruhe Institute of Technology)فناوري کارلسروهه موسسه 
.ارلسروهه استدر شهر ک) مرکز تحقیقاتی کارلسروهه(و یک مرکز تحقیقاتی ) تی اچ(کارلسروهه دانشگاه 
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http://www.physik.uni-freiburg.de/studium/MSc_ApplPhysics
http://www.anglistik.uni-freiburg.de/studieninteressierte/studiengange/master/master-british-north-american-cs
http://www.tf.uni-freiburg.de/studies/prospective_students/application/acscs?set_language=en
http://master.econ.uni-freiburg.de/
http://www.anglistik.uni-freiburg.de/prospstudents/degree-programmes/master/master-of-arts-in-english-language-and-linguistics/index_html?set_language=en
http://www.anglistik.uni-freiburg.de/studieninteressierte/studiengange/master/master-english-literatures-literary-theory
http://www.meg.uni-freiburg.de/
http://www.msc-umwelt.uni-freiburg.de/
http://www.msc-forst.uni-freiburg.de/front-page-en?set_language=en
http://portal.uni-freiburg.de/master-geo
http://www.global-studies.de/
http://www.tf.uni-freiburg.de/studies/degree_programmes/master/msc_mse.html?set_language=en
http://www.sinologie.uni-freiburg.de/studium/master/
http://www.mscneuro.uni-freiburg.de/
http://www.physik.uni-freiburg.de/studium/MSc_Physics
http://www.rem.uni-freiburg.de/
https://www.tf.uni-freiburg.de/studium/studiengaenge/master/msc_sse


مرکزباراآنمیالدي2009سالدر.استشدهشناخته(Fridericiana)فریدریسیانانامبادانشگاهاین
کارلسروههتحقیقاتمرکزجدیدنامبا)1956سالتاسیس(سابقايهسته تحقیقاتملی

(Kernforschungszentrum Karlsruhe)KfKعالیدانشگاه9ازیکیکارلسروههدانشگاه.کردندادغام
رتبه(ردداقرارمهندسیوپایهعلومهايرشتهدراروپابرتردانشگاه هايلیستصدردرواستآلمان
.)علمیگذاريتاثیرنظرازششمبندي

Polytechnische»تکنیکپلی مدرسهعنوانبهابتداکارلسروههدانشگاه Schule»سالاکتبر7در
سالدر.تاسپاریسدرتکنیکپلی اکولدانشگاهاساسبردانشگاهاینطراحی.شدتاسیس1825
نهادیککالج،بهرامدرسهاین(Friedrich)آلمانیبهبادنبزرگدوكاولفریدریش1856

براي.شدمی نامیدههمفریدریسیانااوافتخاربهدانشگاهاین1902سالاز.دادارتقاعالی،تحصیالتی
هاياولویتازاهیآگبرايخوبیفرصتکهکارلسروههفنیدانشگاهمشارکتیتحقیقاتیمراکزازآگاهی

.رودمیشماربههاآنتحقیقاتی

Universität»دانشگاه Bonn»ختهشنانامچهگروگرفتهقرارآلمانهايدانشگاهبرترینفهرستدر
صیلتحبراياماندارد،قراراخیردههچنددرایرانیاننظرموردتحصیلیمقصدهايمیاندرايشده

.داردقدمتسال200ازبیشدانشگاهاین.رسدمینظربهمطلوبانتخاببسیاري،هايرشتهدر
:استفاده از اطالعات سایت این دانشگاه، موارد زیر را در نظر داشته باشیدبراي 

دانشگاه در این لینک در دسترس استرسمیفهرست دوره هاي.

قرار داردنشانیبرنامه هاي غیر رسمی دانشگاه نیز در این.

دنبال کنیدقسمتاپلیکیشن و نیازمندي هاي پذیرش را در این.

دنبال نماییدلینکهزینه هاي تحصیلی و امور مالی را در این.

اطالعات خوبی ارائه می کندآدرسبراي پیدا کردن محل اقامت در این دانشگاه نیز این.

استفاده کنیدمشاوره هاي آنالیناگر قصد کار کردن در حین تحصیل را دارید،  از.

اطالعات خوبی به شما می دهدقسمتاگر قصد دارید دوره هاي آلمانی را فرا بگیرید، این.

مراجعه فرماییدنشانیبراي تحصیل در مقطع دکترا، مستقیم به این.

برویدنشانیبراي تحصیل در مقطع پسا دکترا، به این.
هاییتهرشدرتوانمیاماندارد،وجودمهندسیوپزشکیهايرشتهدرتحصیلامکانبن،دانشگاهدر

بهغولمشارشدکارشناسیوکارشناسیمقاطعدراجتماعیعلوموکاربرديعلومحقوق،هنر،مانند
.شدتحصیل
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https://www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/short-term-junior-year-and-exchange-programs
https://www.uni-bonn.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-zulassung-en?set_language=en
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/degree-programs/before-studying-1#Financing___Scholarship
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/degree-programs/before-studying-1#Finding_a_room___dorm
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/degree-programs/during-your-studies-1#Working_during_your_studies
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/german
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students/phd/admission-to-a-phd-course
https://www.uni-bonn.de/institutions/welcome-center


Universität»دانشگاه Göttingen»يبسیارمخاطبانکهاستآلمانکشورممتازهايدانشگاهجملهاز
.استدانشجویانبرايخوبیانتخابقدمت،سال300ازبیشبادانشگاهی.دارد

:فهرست دانشکده هاي موجود در زیر ارائه شده است

Faculty of Agricultural Sciences

Faculty of Biology and Psychology

Faculty of Chemistry

Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology

Faculty of Geoscience and Geography

Faculty of Mathematics and Computer Science

Faculty of Physics

Faculty of Law

Faculty of Social Sciences

Faculty of Economic Sciences

Faculty of Humanities

Faculty of Theology

Medical Center

Göttinger Center for Genderstudies (GCG)

Centre for Medieval and Early Modern Studies (ZMF)

Göttingen Center for Molecular Biosciences (GZMB)

Center for Computational Sciences

Centre for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB)

Diversity Research Institute

Centre for Empirical Research into Teaching and Schools (ZeUS)
علومواتریاضیجغرافیا،بانی،جنگلعلومشیمی،روانشناسی،بیولوژي،کشاورزي،علومهايرشته
ایندرکهاستهاییبخشجملهازانسانی،علومواقتصاديعلوماجتماعی،علومحقوق،فیزیک،رایانه،

.داردقرارمخاطباناختیاردروشدهارائهدانشگاه
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https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-agricultural-sciences/5855.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-biology-and-psychology/16918.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-chemistry/18772.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-forest-sciences-and-forest-ecology/19852.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-geoscience-and-geography/18521.html
http://www.math-cs.uni-goettingen.de/index_en.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-physics/20493.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-law/2955.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-social-sciences/20495.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-economic-sciences/2165.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-humanities/16540.html
https://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-theology/19855.html
http://www.med.uni-goettingen.de/index_en.html
https://www.uni-goettingen.de/en/g%C3%B6ttinger-center-for-genderstudies-gcg/542106.html
http://zmf.uni-goettingen.de/
http://www.gzmb.uni-goettingen.de/
http://www.uni-goettingen.de/en/106923.html
http://www.cnmpb.de/index.php?lang=en_EN
https://www.uni-goettingen.de/en/diversity-research-institute-/447810.html
https://www.uni-goettingen.de/en/centre-for-empirical-research-into-teaching-and-schools-zeus/31375.html


oرشته هاي کارشناسی ارشد دانشگاه گوتینگن آلمان به زبان انگلیسی
Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA)

International Agribusiness and Rural Development – IARD

Sustainable International Agriculture (SIA)

Tropical and International Forestry (TIF)

Crop Protection

Biodiversity, Ecology and Evolution

Cardiovascular Science

Developmental, Neural, and Behavioral Biology

International Nature Conservation – MINC

Microbiology and Biochemistry

Molecular Medicine

Neurosciences

Molecular Biology

Applied Computer Sciences

Astromundus

Mathematics

Development Economics

Erasmus Mundus Programme Euroculture

Chinese Law and Comparative Law

Master of Law

Finance, Accounting and Taxes

International Economics

Modern Indian Studies

Classical Archaeology

East Asian Studies/Modern Sinology

English Philology

Erasmus Mundus Programme Euroculture

Intercultural Theology

Intercultural German Studies Germany -China

North American Studies

Slavic Philology
.  شما می توانید رشته هاي باال را به زبان انگلیسی بخوانید

36

سیستم آموزشی آلمان: فصل دوم 

https://www.uni-goettingen.de/en/59550.html
https://www.uni-goettingen.de/en/136089.html
https://www.uni-goettingen.de/en/100490.html
https://www.uni-goettingen.de/en/79280.html
https://www.uni-goettingen.de/en/148939.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37252.html
https://www.uni-goettingen.de/en/504240.html
https://www.uni-goettingen.de/en/41160.html
https://www.uni-goettingen.de/en/39016.html
https://www.uni-goettingen.de/en/87001.html
https://www.uni-goettingen.de/en/41166.html
https://www.uni-goettingen.de/en/36700.html
http://www.gpmolbio.uni-goettingen.de/
https://www.uni-goettingen.de/en/40954.html
http://www.astromundus.eu/
https://www.uni-goettingen.de/en/37481.html
https://www.uni-goettingen.de/en/191112.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37749.html
https://www.uni-goettingen.de/en/325011.html
https://www.uni-goettingen.de/en/9135.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37891.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37899.html
https://www.uni-goettingen.de/en/148960.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37866.html
https://www.uni-goettingen.de/en/191127.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37776.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37749.html
https://www.uni-goettingen.de/en/92275.html
https://www.uni-goettingen.de/en/79164.html
https://www.uni-goettingen.de/en/37036.html
https://www.uni-goettingen.de/en/39985.html


university»هامبورگدانشگاهتوانمیراآلمانهايدانشگاهبرترینازیکی of Hamburg»دانست.
کردهفعالیتبهشروع1919سالدرکهاستآلمانهامبورگشهرهايدانشگاهترینبرجستهازیکی

برتردانشگاه220بیننامشوگرفتهقرارآلمانکشوربرتردانشگاه15ردیفدردانشگاهاین.است
.شودمیدیدهجهان

هزار41حاضردرحال.کرداشارهآنآموختگاندانشنوبلجایزه5بهتوانمیدانشگاهافتخاراتاز
درصد18وکارشناسیمقطعدرآناندرصد77کههستندتحصیلبهمشغولدانشگاهایندردانشجو

.کنندمیتحصیلدکتراوارشدکارشناسیمقاطعدر
مقطعدرآناندرصد84کهاستنفرهزار5حدودهامبورگدانشگاهدرالمللیبیندانشجویانآمار

هايدورهربیشت.هستندتحصیلبهمشغولدکتراوارشدکارشناسیمقاطعدردرصد25وکارشناسی
.استسالهسهدانشگاهاینلیسانس

نمرهداقلحوهستیدآلمانیزبانمدركنیازمندکارشناسیيدورهبهورودبرايکهاستذکربهالزم
.استb1نظرمورد
ورتباطاتاسیاست،دریا،وزمین،علومپزشکیشناسی،زبانحقوق،نجوم،فیزیک،همچونهاییرشته

وریاضیاقتصاد،،شیمیزیستی،علومتربیتی،علومفلسفه،تاریخ،پیشرفته،هايزبانجغرافیا،رسانه،
هايديبنرتبهدروشوندمیمحسوبهامبورگدانشگاهبرترهايرشتهجملهازاجتماعی،سیاست
.هستندبرخوردارمناسبیجایگاهازنیزجهانی

:استزیررحشبهشود،میبرگزارانگلیسیزبانبهکهدانشگاهارشدکارشناسیهايرشتهفهرست

Economics/MSc

Politics, Economics and Philosophy/MSc

International Business Administraton /MA

Integrated Climate System Science/MSc

Intelligent Adaptive Systeme/MSc

Molecular Plant Science / MSc

Buddhist Studies/MA

South Asian Studies/MA

Tibetan Studies/MA

International MA Program Languages and Cultures of Southeast Asia/MA

Ethiopian Studies/MA
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http://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbueros/wiwi/msceconomics/profile
http://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbueros/wiwi/mscpep/pepprofil
http://www.wiso.uni-hamburg.de/master/miba
http://www.sicss.de/
http://www.informatik.uni-hamburg.de/WTM/teaching/IntelligentAdaptiveSystems.shtml
https://www.biologie.uni-hamburg.de/studium/master/do-the-mops.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/indtib/MA_Buddhist.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/indtib/MA-IMSAS_e.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/indtib/MA-IMTS_e.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/soa/MA.html
http://www.aai.uni-hamburg.de/afrika/MA-ETH.html


ایندرآلمانربرتدانشگاهچندوشودمیمحسوبکشوراینعلمیمراکزازیکیآلمان،پایتختبرلین
.داردقرارزیباشهر

Technische)برلینفنیدانشگاه Universität Berlin)برلین"اوت"دانشگاهیا(TU Berlin)ازیکی
.استبرلینشهردانشگاهچهار

ساختمان اصلی . شدساخته Lucae)(Richardلوکائه طبق نقشه هاي ریشارد 1884این دانشگاه در سال 
Juniدر خیابان (Charlottenburg)آن در محله شارلوتنبورگ حدود . امروزي واقع شده است 17

.دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند28000

مرکزنایالمللیبین پذیرشخارجی،دانشجویانبهدانشگاهظرفیتدرصد20حدوددادناختصاصبا
نوبلجایزةبرندهعضو8دارايدانشگاهعلمیهیئت.استبیشترهمهازآلماندانشگاههايمیاندر

.است

ریزيپایه1770نوامبر1تاریخدردومفریدریشدستوراتمبنايبرامروزيدانشگاهاصلیهسته
)برلینآکادمیبرگبهبعدهاکهشناسیمعدن وکوهآموزشیۀمؤسس.شد Bergakademie Berlin )

.گشتتأسیس)1821-1738(گرهاردآبراهامکارلهايطرح بایافت،نامتغییر

Technische»برلینفنیدانشگاه universitat Berlin»هکاستبرلینشهربرترهايدانشگاهازیکی
بودهآلمانکشوربرتردانشگاه12جزودانشگاهاین.کردفعالیتبهشروعرسمیطوربه1940سالدر
.استگرفتهقرار178جایگاهدرجهانیبنديرتبهمیاندرکه

5500حدوددانشجوهزاردووسیازکهطوريبهاست،باالنسبتادانشگاهالمللیبیندانشجویانآمار
مقطعدردانشجویانکلدرصد55کهدهندمیتشکیلالمللیبینجویاندانشراآنانازتن

.هستندتحصیلبهمشغولدکتراوارشدکارشناسیمقاطعدرآناندرصد45وکارشناسی

دانشگاههبورودبرايشما.شودمیارائهآلمانیوانگلیسیزباندوبهبرلینفنیدانشگاهدردروس
.هستیدزبانمدركنیازمند

محیطی،العاتمطوآمارشیمی،مهندسیالکتریسیته،والکترونیکمهندسیریاضی،همچونهاییرشته
یمهندسکامپیوتر،علومنجوم،وفیزیکمعدنمهندسیمعماري،مواد،،علومشیمیطراحی،وهنر

TUدانشگاهدرمطرحهايرشتهجملهازجغرافیاواقتصادکشاورزي،کامپیوتر، Berlinمیمحسوب
شوند
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Hannover, Germany
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مراحل کلی: فصل سوم 

سه مرحــــــله مهم
زبـــــــــان
پذیـــــرش

ویـــــــــزا

B1
سطح سوم از سطوح شش گانه•
کافی براي پذیرش بعضی از کالج ها و پذیرش مشروط کالس زبان•

B2
سطح چهارم از سطوح شش گانه•
براي پذیرش قطعی برخی از دانشگاه ها و رشته ها•

C1
سطح پنجم از سطوح شش گانه•
حداقل الزم براي پذیرش برخی از دانشگاه ها و رشته ها•

CEFR
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کشور آلمانانتخاب

قطعیتصمیم گیري 

الزممداركتهیه 

اقدام براي 
وقت مصاحبه 

سفارت

)و خروج از کشور مشمولین(هواپیما بلیط خرید

اب
نتخ

ا
اه 

شگ
دان

)
) ها

ته 
رش

و 
)

)ها
ان

آلم
در 

ي 

انیزمنمودار مراحل کار براساس ترتیب 

مدارك تحصیلیآزادسازي و اخذ 

رساندن مداركتایید سفارت به 

مدارك الزمترجمه

)2(پذیرش ارسال درخواست

سفارتمصاحبه

جواب ویزاانتظار براي 

)3(دریافت ویزا 

زبان
)1(

مدرك زباناخذ 

به خاك آلمانورود

کارتسیم

ویزاتمدید

محل اقامتتهیه 

در شهرداريملده کردن 



Munich, Germany

زبان.1: فصل چهارم 



زبان

بهورودبراي)انگلیسییاآلمانی(الزمزبانمدركحداقلبایستیابتداآلمانکشوردرتحصیلبراي
.پردازیمیموانگلیسیآلمانیزبانبررسیبهابتدامنظوراینبهکنیدکسبراآکادمیکمحیط
o زبان آلمانی
تاA1ابتداییسطحازکهمیشودبنديتقسیمسطح6بهآلمانیزباناروپاییمشتركبنديسطحطبق
.باشدمیC2يپیشرفتهکامالسطح
الزمزمانماهB218مقطعتاوماه12الی9حدودB1مقطعتاصفرازآلمانیزبانیادگیريبراي
.استمتغیرکامالشخصهراستعدادوسرعتبهبستهکهاست

نمرهحداقلکسبصورتدروشوندمیبرگذارمذکورسطح6تمامیدرآلمانیزبانهايآزمون
اردياستاندهايآزمونشدهبنديسطحهايآزمونبرعالوهاما.میگردداعطأفردبهسطحآنمدرك

درشرکتبرايمیتوانB2سطحبهرسیدنصورتدرکهمیشوندبرگذارایراندرنیزTestDaFنظیر
TestDaF.شدآمادهTestDaFآزموناین 4x4آزموناینتایلچهارهردربایدشمااینکهیعنی

میمشخصرافردزبانسطحوبوده5تا3ازدافتستآزمونينمره.کنیدکسبرا4نمرهحداقل
.شودمیتلقیB2سطحمعادل)زبانیمهارت4هردر3ينمره(4x3ينمرهمثالعنوانبهنماید

آزمونکهاستایناهمیتحائزينکته.هست3الی1نمرهازصورتبدینهمDSHآزمون
TestDaFآزموناماشودمیبرگزارجهانسراسردرDSHشودمیبرگزارآلمانکشوردرفقط.

Goethe-Institutوبسایتمنظوردراینبرايمیتوانیدبزنید،محکراخودزبانسطحخواهیدمیاگر
سطحردمودرراايتوصیه،آناتمامازپسکهدهیدانجامرارایگانوکوتاهسطحتعیینآزمونیک
.کنیدمیدریافتخودزبان
دریافتهمگواهییکآنبرايهمچنینوکردهمشخصدقیقتررازبانتانسطحخواهیدمیاگرضمنا
تشخیصبهقادرآزمون،اینکمکباهمچنینوکردهشرکتOnDaFپولیآزموندرتوانیدمیکنید،

.خیریااستکافیTestDaFبرايزبانتانسطحآیاکهبودخواهیداین
oمراکز برگذاري آزمون ها در ایران

(DSIT)زبان آلمانی تهران وابسته به سفارت آلمان موسسه . 1

(ÖSD)انجل شیراز موسسه .2

درراتباراعیکسالتامعموالسفارتاماباشندنمیاعتبارمدتدارايآلمانیزبانمدارك:مهمنکته
.گیردمینظر 44
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o انگلیسیزبان
بایستینگلیسیآزبانبهآلماندرتحصیلبرايامابلدندانگلیسیزبانحدوديتاایراندرافرادبیشتر

.دهیدارائهTOEFLیاIELTSمدركدوازیکی

oIELTS
International)ازبرگرفتهکهآیلتس English Language Testing System)معتبرترینازیکیاست

بریتانیاییآزمونیآیلتس.میشودبرگزاردنیاسراسردرکهاستحاضرحالانگلیسیزبانآزمون هاي
استرالیاآیلتسزمرکوبریتانیافرهنگیشورايانگلستان،کمبریجدانشگاهتوسطآزموناین.باشدمی

.شودمیبرگزار
هبامانداردوجودآزمونبرايقبولیينمرهکهمی شودشاملراسطح9تا0ازآزموناینبندينمره
شنیدار،بخش4ازآیلتسآزمون.میشودتلقیخوبباالبه6ومتوسطينمره5سطحمعمولطور

مهارت4اینينمرهمیانگینانoverallیاکلنمرهواست شدهتشکیلمکالمهونوشتنخواندن،
مدرك.میشوددادهنشانتکتکهمبخشهرنمرهکلی،نمرهبرعالوه،IELTSکارنامهدر.میباشد
.کنیدانتخابرامناسبیزماندادنآزمونبرايپسدارداعتبارسالدوتنهاآیلتس
:آلمانحالت زبانی براي دریافت پذیرش از دانشگاه و هوخ شوله هاي انواع 

تماما آلمانی.  1
تماما انگلیسی.  2
)هم انگلیسیآلمانی و هم (دو زبانه .  3

TestDafمداركازیکیهادانشگاهزبانآلمانیهايرشتهبهمستقیمورودبراي.1 4x4یاDSH و2
.خواهندمیراC1یا

نامبتثموقعهادانشگاهمعموالحالتایندر.باشدمیموجودنیزمشروطپذیرشاسمبهحالتیاما
سطحازترایینپکهمیکنندقبولاولیهمدركیکازشماپذیرشدرخواستثبتهنگامعبارتیبهاولیه
یعنی.باشندB2یاوB1سطحبینمیتوانندمداركاین.باشدمیدانشگاهبهمستقیمورودبرايالزم
تدریافکهپذیرشیحالتایندر.کنیدنامثبتxدانشگاهبرايمیتوانیدومیگیریدراB1مدركشما

شدهبررسیفرداینمداركکهمیکندقیددانشگاهترسادهزبانبه.داردناممشروطپذیرشمیکنید
زبانمدركتیبایستحصیلشروعزمانتاامااستشدهپذیرفتهمادانشگاهدرتحصیلینظرازواست
اقدامترزودکاراینبرايبایدشما.باشدمینیزآلمانسفارتقبولموردحالتاین.دهدارائهراالزم
دانشگاهصلیانامثبتشروعازقبلکه.کنیدنامثبتآزمونآمادگیکالسیازبانکالسدروکنید

شدهآمادهاناصلیتزبانمدركوباشیددادهرازبانامتحان)زمستانترمبراياکتبر/سپتامبرحدودا(
.باشد

500تا250حدوددرايهزینه.باشددانشگاهنظرزیراگرحتی,نیسترایگانمعموالهمزبانکالس
هايرکالسدمیتوانیدنمیکندبرگزارزبانکالسنظرتانمورداگردانشگاه.دارندترمهرازايبهیورو
ازانیدتومیراخصوصیآموزشگاهايمورددرالزماطالعات.کنیدشرکتشهرسطحخصوصیزبان

.کنیددریافتگوگل



هايذیرشپبرايسفارتکهشودبرطرفابهامایناولبایدزبانانگلیسیهايرشتهخصوصدر.2
لیسیانگهايپذیرشبرايمعتبرمدارك.نمیکنددرخواستايآلمانیمدركهیچزبانانگلیسی
IELTSیاTOEFL...نمرهحداقلکهکنیدچکرامربوطهدانشگاهسایتبایدخصوصایندر.هستند

IELTSانگلیسیبرايمعموال.میباشدچندنظرشانمد گرفتهنظردر80نمرهTOEFLیا6.5
مداركاینتوانمیچگونهونمیکندتاییدراانگلیسیمداركسفارتاینکهخصوصدرسواالتی.میشود

این.کرداصلبرابرکپیهادردارالترجمهراIELTSمدركمیتوان,رسانددانشگاهنظروسعمبهرا
مشکلیصورتایندرغیر.کردتاییدراIELTSمدركکپیآنبامیتوانکهاستکاريترینرسمی
رونمراتشودمیهمTOEFLمداركبراي.میکندپیگیريراشمامدركدانشگاهوخودنیست

کدمثال.بخواهیدآنهاازرامرکزکدداردراقابلیتایننظرمددانشگاهاگر.کردReportاصطالحا
.باشدمی7575شمارهuni-assistمرکز

ایتسبایدوباالستمواردازبرآینديشانشرایطهااین.هستندزبانهدوهايرشتهآخربخش.3
کنیدچکرامدنظردانشگاه

هايشهرهايدانشگاهبرايمعموالStudienkollegکالجبهورودبرايالزمزبانسطحمورددر.4
.شودمیدرخواستB2بزرگتروشهرهايB1کوچک
الزمزبانیدانشحداقل
بردالدرکیمکردن،اپاليهنگامبایستیبدهندتحصیلادامهآلمانیزبانبهدارندقصدکهکسانی
بدهندارائهدانشگاهبهآلمانیزبانمعلوماتمیزان
یااونی(هاییدانشگاهچهمشخصرشتهیکبرايزبانمدركهرازاينمرهچهبابدانیداینکهبراي

نوعوحصیلیتمقطعرشته،دانشگاه،نوعزیرلینکطریقازکافیستمیدهندپذیرششمابه)هوخشوله
.کنیدآغازراجستجوبعدوکنیدواردراخودزبانمدركنمرهو

وDSH1یاو4تادوو3تادودافتستزبانمدركبا,میدهدنشانشمابهجستجواینينتیجه
.دهندمیمستقیمپذیرششمابهدانشگاههاکدام)شیمیمستر(مثالعنوانبهمقطعورشتهبراي

http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/suche-erweitert.do?do=index
.کنیدچکخصوصایندرراخودمدنظرهايدانشگاهسایتمستقیمصورتبهویا
درنیست،یآلمانزبانبهمربوطهايمهارتبهنیازيمعموالانگلیسیزبانبهتحصیلیهايبرنامهدر

ايبگونهآلمانیزبانبهتحصیلیهايبرنامهولیاستنیازموردانگلیسیخوببسیاردانشعوض
آلمانیبهتردانشبهنیازمعموالطبیعی،علومبهنسبتجامعه شناسیوفرهنگیموضوعاتدرکهاست

.داریدکردنصحبتونوشتنهايمهارتدرویژهبه
قادربایدشما.باشدکافیبایدسمیناریکدربحثیکيادامهیاوسخنرانیقابلیتبرايزبانسطح

بشکلیعلمموضوعاتمورددرکهباشیدداشتهرااینتواناییوبودهعلمیمتنیکفهمودركبه
.کنیدارائهمقابلتانطرفشدنروشنبرايرانوشتاريوکتبیتوضیحاتهمچنینوزدهحرفمنطقی

دانشگاهدریسیانگلبهتحصیلصورتدرحتییعنیندارید،نیازآلمانیزبانبهتحصیلبرايفقطاما
چون.استمفیدومنطقیکامالامريمیزبانکشورزبانیادگیرياست،کمبسیارآلمانیبهنیازکهنیز

واجهت گیري همسئلهاینوکردهراحتیاحساسآلماندرتامیشودباعثزبانیخوبهايمهارت
وبیشترتوانیدمیاینجادرزندگیادامهبرايمتعاقبا.میکندآسانتربرایتانراروزمرهزندگیدرانطباق

.کنیدایجادرابهتريبسیاراجتماعیارتباطاتمطمئناوکردهمشارکتجدي تر
46
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میشماشخصمطمئنامالكاولینکهشودعرضبایدپذیرشنوعانتخاببرايتصمیمخصوصدر
زبانادگیريیيحوصلهیاوقتاالنوایدگرفتهیادانگلیسیزبانکودکیازدورانشماشاید.باشید
دراماترباشدراحتشمابرايانگلیسییادگیريصرفاکهاستممکنبگویمبایستی.نداریدراجدید

بهپذیرشکههاییدانشگاهتعداددیگرچونعبارتیبهشدخواهدترمحدودهایتانانتخابصورتاین
لذاباشدمیمترکمیدهندپذیرشآلمانیزبانبهکهدانشگاهایینسبتبهمیدهندارائهانگلیسیزبان

پذیرشسیکوجوداینباکهنیستمعنیاینبهاین.بفرستیدکمتريدرخواستتعدادمیتوانید
هستندضیراکامالومیکننددریافتپذیرشصورتاینبهزیاديافرادبلکهگیردنمیانگلیسی
.دهدانجامراکاريوگرفتهنظردرراخودشهايتواناییبایستیهرکسیبنابراین
oآلمانکشوردرآلمانیزبانیادگیري
ايهدورههاهوخ شوله.داردوجودآلمانیزبانسطحبهبودیاویادگیريبرايزیاديهايراهآلماندر

دانشگاهدرزیاديتابستانیهايکورسآلمان،سراسردر.دهندمیارائهتحصیلبامرتبطزبانآموزش
اغلبکهنیدکاستفادهآنهاازتوانیدمیتحصیالتبامرتبطزبانسطحتقویتبرايکهداردوجودها

درتمامیمانیآلزبانیادگیريبرايتابستانیهايدوره.شوندمیبرگزارسپتامبروژوئنهايماهبین
هايدورهمیتوانگوتهانستیتومثلآلمانیزبانآموزشموسساتدرهمچنین.شوندمیارائهسطوح

.دارندبیشترييهزینهمراتببهکهگذراندزبان



Frankfurt, Germany
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پیدا کردن دانشگاه و رشته مورد نظر

oپیدا کردن دانشگاه مورد نظر
آندرهکشهريیادانشگاههرجهانیرتبهقبیلازخودشخصیهايمعیاراساسبدتوانیدمیشما
.کنیدانتخابراخودنظرمورددانشگاه...وداردقرار

.ببینیدهاپیوستفصلدرراایرانتاییدموردهايدانشگاهلیستترینروزبه
o پیدا کردن رشته مورد نظر
خواهدادهدتوضیحذیلدرکهمختلفهايسایتدرتوانیدمیخودنظرموردرشتهکردنپیدابراي
یاوید؛فرمایمطالعهنظرمورددانشگاهسایتدرراتکمیلیاطالعاتسپسوکنیدجووجستشد،

چهبدانیدتادکنیعملزیرتوضیحاتطابقوشویدواردخودنظرمورددانشگاهسایتبهابتداازاینکه
:داردهاییرشته
سردرانیالمزبانبهاشناییعدمصورتدرانگلیسیزبانرويسایتزبانتنظیموسایتبهورود
degreeیاprogramsبهورودstudiesبرگ programsبهورودdegree programsیاprograms by

degreeارشدبرايمثالبراينظرموردمقطعدرهارشتهاسامیگزینهانتخابmasterلیسانسبراي
bachelorدکترابرايdoctorial.

.دانشگاه را میتوانید مشاهده کنیدلیست رشته هايسپس 
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پذیرش.2: فصل پنجم 

:طور کلی مدارکی که مورد نیاز هستندبه 
CVرزومه یا .  1

انگیزه نامه.  2
کپی پاسپورت.  3
مدرك زبان.  4
ریز نمرات سه سال دبیرستان.  5
گواهی فارغ التحصیلی دبیرستان.  6
ریز نمرات پیش دانشگاهی.  7
گواهی فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی.  8
گواهی قبولی کنکور .  9

ریز نمرات دوره لیسانس.  10
دانشنامه.  11

براي تایید این مدارك میتوانند به هر دو زبان انگلیسی و یا آلمانی ترجمه رسمی و آماده ارائه به سفارت
ادر کننده دقت کنید این مدارك باید به تایید هر ارگان ص. و سپس دانشگاه براي اخذ پذیرش شوند

.برسند تا دارالترجمه ترجمه رسمی و سپس مهر دادگستري و وزارت خارجه را بگیرد
ما و بسته مدارکی که براي درخواست پذیرش از یک دانشگاه مورد نیاز هست، شامل سوابق آکادمیک ش

ري موارد یک س. به دانشگاه و هر رشته میتواند این مدارك متفاوت باشد و چیزهایی کم یا زیاد بشود
یا بعضی دانشگاه ها . ارائه بدهندهم portfolioخاص دیگر هم هست که مثال دانشجو هاي معماري باید 

.براي بعضی رشته ها سابقه کار نیاز دارند

مدارك مورد نیاز دانشگاه ها
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دانشگاهعومی پذیرش شرایط 

کهاستاهمیتحائزنکتهایندانستنکنیدمیاقدامآلمانهايدانشگاهبهمستقیمورودبراياگر
.هستC1وTestDaf4x4،DSH2مداركازیکیمستقیمورودزبانمدركزبان،آلمانیهايدورهبراي

شرایطاهرشهرودانشگاههرکهبگیریدزبانکالسومشروطپذیرشتوانیدمیصورتاینغیردر
کهدارندمحدودپذیرشهايرشتهومعدلشرطهادانشگاهبعضا.باشدمیداراراخودشخاص

NC/Numerusهايرشتهبهاصطالحا clausus)(هستندمعروف)قسواباولویتاساسبرپذیرشیعنی
.دارداهمیتمعدلهارشتهوهادانشگاهاینبراي)هستنمحدودوشودمیگزینشتحصیلی

به2/5معدل.هست2/5حداقلکهمعدلشرطهادانشگاهبرايمعروفمعدلهايشرطازیکی
نتواندهست،15زیرمعدلدارايهرکسکهنیستمعنیاینبهاین(.هست15همونایرانسیستم
هاشرطازدیگریکی.)دهندمیپذیرشهمترپایینمعدلکههستهاییدانشگاه.بگیردپذیرش
....ومعماريالتحصیالنفارغبرايportfolioداشتنیا.هستکارسابقهداشتن
.کنیدمراجعهدانشگاهخودسایتبهبایددانشگاههرپذیرششرطدانستنبراي
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مشروطپذیرش شرایط 

اپاليامهنگبایدبدهند،تحصیلادامهآلمانیزبانبهدارندقصدکهکسانیدانیدمیکههمانطور
بایدتندهسایرانکهکسانی.دهندارائهدانشگاهبهآلمانیزبانمعلوماتمیزانبردالمدرکیکردن،

آیند،میآلمانبهB1باودارندزبانمشروطپذیرشکهکسانیوکنندشرکتدافتستآزموندر
قبولقابلمدركحداقل)همیشهنهو(غالبا.دهندامتحانتوانندمینیزDSHداف؛تستبرعالوه

.هستTestDaf4x4وDSH2تحصیالت،شروعواسهآلماندانشگاههاي
یاTestDaf3x4مثالامتحاناولینباوکنندکسبرانمرهحداقلاینشوندکهنمیموفقداوطلباناما

DSH1اکثرقبولقابلزباننمرهکهکنندمیتکرارراامتحاندیگرباریکاکثرا.کنندمیکسبرا
آیاکهندکنفکراینبهممکنههمهابعضیاما.کننداپاليسپسوبیاورندبدستراهادانشگاه

السکدرمستقیمبتوانندوبدهدمستقیمپذیرشDSH1مثالزبانمدركهمینباکههستدانشگاهی
ممکنهحتیچون.بدهندامتحانDSH2گرفتنبرايدوبارهنشوندمجبورکهکنندشرکتدانشگاههاي

هربابدانیدنکهایبراي.کننداپالينتوانندوشودردهادانشگاهددالینبعدي،امتحانبرگزاريتاریختا
شماهب)هوخشولهیایونیورسیتی(دانشگاههاییچهمشخصرشتهیکبرايوزبانمدركهرازنمره

مدركنمرهونوعوتحصیلیمقطعرشته،دانشگاه،نوعزیرلینکطریقازاستکافیمیدهند،پذیرش
.کنیدآغازروجستجوبعدوکنیدواردرازبان

برايوDSH1یاو4تادوو3تادوبادافتستزبانمدركبامثالگویدمیشمابهجستجونتیجه
.دهندمیمستقیمپذیرششمابهدانشگاههاکدامشیمیمستر)مثال(مقطعورشته

http://www.sprachnachweis.de/sprachnachweis/suche-erweitert.do?do=index

پذیرش.2: فصل پنجم 

52



راهنماي استفاده از سایت دانشگاه ها

متوجهورکلماتتکتکمنظورومعنىوبخوننروهادانشگاههاىسایتمیخوانکهدوستانىبراى
settingتوىل،گوگجستجوگردربفرماییدفرسایشىوخطیرامراینبهبخشیدنسرعتبراى.بشن
getگزینهصفحه،پایینوبشیدextensionوارد more Extensionsىبرنامهوبزنیدرو"translator
.کنیدسرچرو"یابواژه

!!ببینیدورانگلیسىکلمهدقیقکاربردىهاىمعنىمیتونیدکلماتروموسکلیکدوباشمااالن
ورژنىالمانسایتهاىاکثرکهاونجایىازوکنیدبازروانگلیسى،ورژنِهستآلمانىزبانبهسایتاگه

translateگزینهوتونصفحهروکنیدراستکلیکیکمیتونیدشما،نیستکاملیاندارندانگلیسى
to englishمیشهترجمهانگلیسىبهصفحهکلبزنیدرو.

!! حاال، از واژه یاب و دوتا کلیلک موس استفاده کنید 
لمانى و انگلیسى یادتون باشه که از این به بعد سرچ کردن تو سایتهاى او این کار براى سرعت بخشیدنه 

!یکى از کارهاى اصلى شما در دوران دانشجویى خواهد بود 
o ارزیابی و تایید مدارك توسط پروسهkmk

راآنتدااببایدکنندکارآلماندرآلمانازغیرکشوريدانشگاهیمداركباخواهندمیکهدوستانی
تائیدموردکهبود+Hشمادانشگاه/رشتهاگرکههستAnabinسایتبهمراجعهاولقدم.کنندارزیابی
.هستاعتبارفاقددانشگاهمتاسفانهبود-Hاگروبشه،بررسیبایدبودH/+-اگر.هست
فارت و ابتدا ترجمه مدارك رو باید ببرند سفارت و پس از مهر کردن مدارك توسط س: بررسیروند 

:به آدرس زیرZABسایتپس از ورود به 

https://www.kmk.org/service/anerkennung-auslaendischer abschluesse/zeugnisbewertung-
fuer-auslaendische hochschulqualifikationen/einzureichende-dokumente.html

ایمیلیکشمابرايسازماناینتوسطساعت24ازپسمداركارزشیابیبرايکردننامثبتو
هبمربوطفقطکهشمارهیکآنبااليکهاستفرمیکدانلودلینکحاويکهشودمیارسال

.باشدمیشمارجیستري
وسفارتطتوسشدهتاییدکپیوگذرنامهاولصفحهکپیهمراهبهوپرینتراآنفرمتکیلازپس
ارزیابیسازمانادرسبهDHLپستطریقازمداركقبلیمقطعمداركونیازموردمداركسایر

کهزنندمیشمابهایمیلیکمداركارسالازپسروز10تاهفتهیکآنها،کنیدمیارسالمدارك
ایمیلدرکهحسابیشمارهبهمداركتائیدبابتیورو200مبلغواندکردهدریافتراشمامدارك
مدتهبکهدهندمیاطالعشمابهپرداختپیگیريکدارسالوپرداختازپسنمائید،ارسالهست

ضمنا.تهسمداركتائیدپروسهکلاین.کردخواهندایمیلشمابرايرامدارکتونارزیابیدیگهماه3
.دارههمفارسیراهنمايPDF،باالسایت
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یاشونههزیکلشرکتخودکهشدهدیدهبعضندارید،کارفرمایاشرکتطرفازقرارداداگرالبته
.کردهتقبلشونصف
گهافقطوندارنمشکلپذیرشوسفارتمرحلهدردانشجوهاتحصیل،ادامهمورددردیگهنکته

فقطنهاگه.هستنیازمیخانروآنابینپرینتحتمنکهکننتاکیدسختگیر،وتاپخیلیهايدانشگاه
.کنیداقداممیتونیدکردهدرخواستاستخدامبمنظورکارفرماکهموارديدر
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تبدیل معدل سیستم ایران به آلمان

مختلفهاایالتبعضیدربعضانیزآلماندرسیستماین.استمتفاوتایرانباآلماندهینمرهسیستم
6ونمرهبهترین1کهمعنیاینبه.میگیرندقرار6الی1بازهدرآلماندرنمراتکلیطوربه.است
پاسبرايشمایعنیشودمیمحسوبشدنپاسنمره4نمرهبینایندر.استنمرهسطحترینپایین
:مثالعنوانبه.داردوجودنیزاعشارينمرات.)4خودو(بگیرید4ازبهتراينمرهداریدنیازشدن
1/3-1/5-1/7-…

من.استیستمساینبهخودنمرهمحاسبهروشندانستنایرانیدانشجویانمشکالتازیکیبینایندر
وسایتدیگهیکیونوشتهاپلیکیشنايگرامیدوست.تبدیلاینبرايمیبینمهاتالشخیلیگروهتو

!نیستتالشهمهاینبهنیاز…وانداختهراهسیستم
:یک فرمول کامال استاندارد و ساده براي اینکار وجود داره

x0/3(-7ایران معدل ( 
)معدل ایران شما ضربدر سه دهم(هفت منهاي به عبارتی عدد 

پذیرش.2: فصل پنجم 

55



مثالزبان ساده با به #ECTSمحاسبه ي

لومعوزارتبخشنامهچوناست،ثابتنمرهسیستمایناید،خواندهدرسکهدانشگاهینوعهر.1
.باشدمییکسان

عدديهریا1/5گویندمیبعضاکهثباتیعدددرروراهاتدرسيهمههرگزهرگزهرگز.2
.باشدمیمربوطتعدادشوشماواحدنوعبهواحدتبدیلاینچونکهنکنید،ضرب

ماکسیممویندمیگاکثراً(نباشدشمامقصددانشگاهقبولموردمحاسبهسیستماینکهاستممکن.3
است،نهچگومحاسبهينحوهکهکنیدسوالآنهاازحتماًحتماًکه)..واستمتفاوتآنهافرموانقد

وفالنروتئوريساعت20هریابگیریدECTSیکروساعت14هرشماگقتندمثالًشدهدیدهچون
...
چهازانندبدکهشماستپروندهبررسیمسئولودانشگاهاطالعاتبرايواحدتبدیلاینهمچنین.4

درسپس.ایدخواندهدرسمبحثآنبهراجعشماساعتچندیعنیاید،کردهپاسواحدچندمبحثی
ارزش20یا19/75با10اینجاچونباشیدنداشتهنمرهبههمکاريکنیدوحسابراشدهپاس

.استشدهدادهدرسیکسانياندازهبهنفرسههربهوداردیکسانی
کهنکندطورخذهنتانبهپسمیفرستید،رانمراتریزشماکهباشیدداشتهنظردرنیزرانکتهاین

.کنیدکمیااضافه...یاواحدنیمدهم،یکدرسهروشدنخواهدمتوجهکسیکنیدفکرنکردهخدایی
.نکنیدحسابرا...وانقالبواندیشهمثلعمومیدروس.5

عدادتوهفتهدرتدریسدقیقهتعداد(اصلیفرمولبرايداریداحتیاجکهعدديتا2وقضیهکلیت
روشادامهدرچونبدانید،قضیهشدنروشنبرايفقطکه(هستزیرشرحبه،)ترمدرهفته

:)شدخواهددادهشرحمحاسبه
:زیربصورتراواحدهروکنیدحسابهفته16راترمهرماسیستمدر

اینابدارد،مغایرتشمادانشگاهبااگرهستند،سراسريوآزاددانشگاهاساسبرزیراعداد:نکته
.نکنیدمحاسبهفرمول

موقعدبایشماخودواستشدهنوشتهتئوريوعملینوعفقطنمراتریزدرکهکنیددقتفقط
.باشدمیتئوريکدومعملیکدامکهکنیدجدامحاسبه

:ستندهپاییناعداداینکنید،پررافرمآنوسیلهبهبایدوداریدالزمشماواقعدرکهچیزيحاال
همهبرايزیراعدادپساست،ثابتایراندردانشگاهنمونههردرهاواحدنوعوترمتعدادچون(

).باشدمیصادق
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)2/3( دقیقه اي  60|) 1/7( دقیقه اي 45:  یک واحد نظري
)4/6( دقیقه اي  120|) 4( دقیقه اي 105|) 3/4( دقیقه اي 90:  دو واحد نظري
)6/9(دقیقه اي  180|) 5/7( دقیقه اي 150:  سه واحد نظري

)9/2( دقیقه اي 240|) 8( دقیقه اي 210:  چهار واحد نظري
)4/6( دقیقه اي  120|) 4( دقیقه اي 105|) 3/4( دقیقه اي 90: یک واحد آز

)6/9(دقیقه اي  180|) 5/7( دقیقه اي 150:  یک واحد عملی کارگاه
)9/2( دقیقه اي 240|) 8( دقیقه اي 210: یک واحد عملی صحرا

:حاال بیاین یه مثال با هم حل کنیم
3واحدي و درس نقشه کشی صنعتی 1واحدي داریم، آز سیاالت 3فرض کنیم درس ترمودینامک 

.  عملیواحد 1واحد نظري و 2واحدي که این درس تقسیم شده توي ریز نمرات دانشگاه یه 
مل کنین و جدا جدا وقتی تبدیل کنین توي فرمی که قراره پر کنین از دانشگاه مقصد باید اینگونه عشما 

:حساب کنینها رو درس 
ECTS6/9= ساعتی 3واحدي 3ترمودینامک 

ECTS4/6=ساعتی   2واحدي 1آز سیاالت 
ECTS11/5= ) واحد عملی سه ساعتی 1–واحد نظري یک ساعتی 2( واحدي 3کشی صنعتی نقشه 

مثالً یکی فرم . هحاال این فرم تبدیل واحد بسته به نوع درخواست دانشگاه مقصد شما ممکنه متفاوت باش
ه گفته کالً ، یکی اومد...بده کتگوري شده نوشته باشه دروس تخصصی، دروس سیاالتی، دروس قالن و 

سان و بمانند پس متفاوته ولی نوع محاسبه یک... .چندتا پاس کردي، یکی میپرسه ریاضیات چندتا و 
.باالس
:ه این فرمولهبحث کارآموزي هم دقت کنین که باید از فرمول دیگه استفاده کنین به این صورت کواسه 

رو در تعداد دقیقه اي که در هفته کارآموزي بودین رو در تعداد هفته ي 3توي فرمول شما عدد 
.14× 90کارآموزي ضرب میکنین و بعدش هم تقسیم بر 

:مثال
:هفته طول کشیده، پس میشه6ساعت رفتم کارآموزي که 8شنبه روزي 4از شنبه تا من 

3 × )2400 ×6 ) / (90 ×14 = (ECTS34/3

پذیرش.2: فصل پنجم 

57





لغو و آزادسازي مدارك

oسراسريدانشگاهدانشجویان(خدمتتعهدلغوجدیدقانون(
کندنامثبتدانشجوییهربعدبهخرداداولازدانشجویاناموروعلوموزارتجدیدبخشنامهطبق

1ازلقبکهکسانی.کنداقدامالتحصیلیفارغازپسماه6يبازهایندربایدواستقانوناینمشمول
.شودمیآنهامشمولقبلروالهمانهستندخرداد

کاریابیطریق عدم از 
ی شماباید هنگام ارایه درخواست آزادسازي مدرك به دانشگاه یک سال از تاریخ فارغ التحصیل-1

).باشدماه در همان یک سال می تواند 6که این (نشود بگذرد و شش ماه هم کار براي شما پیدا 
سهحقوق ثال نشود، مبه کاریابی مراجعه کرده و درخواست کار بدهید و با شرایطی که حتما کار پیدا -2

.من این کار را کردم تومانی، میلیون یا چهار 
.ریدشش ماه بعد به اداره کاریابی مراجعه کرده، نامه عدم کاریابی بگیرید و به اداره کار بب-3

همراه نامه ه خود اداره کار ب،دهیدشناسنامه و کپی مدرك را به اداره کار شهرستان می کافی است کپی 
.خواهند فرستاداستان مرکز کاریابی براي عدم 

که یا به(یک نسخه هم براي شما . اداره کار مرکز استان نامه جواب را براي دانشگاه شما می فرستد-4
وشت به دانشگاه آدرستان می فرستند یا به اداره کار شهرستانتان و با شما تماس می گیرند که با آن رون

.)براي آزاد کردن مدرك مراجعه کنید
oکاریابیطریقاز
...
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مراحل کامل آزادسازي مدارك و خروج از 
کشور از طریق سامانه نشا
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د؟ایآیا در سامانه ثبت نام کرده 

اورود به سامانه نش

ثبت نام در سامانه

اخذ حساب کاربري

ورود به منوي مدیریت
درخواست ها

د؟مشغول به تحصیل هستیآیا 

هبل

خیر

هبل هبل خیر

ثبت درخواست نامه
به اداره کل گذزنامه

ثبت درخواست نامه 
لگواهی اشتغال به تحصی

ثبت درخواست معافیت 
تحصیلی

مراجعه به اداره و دریافت 
نامه اداره کل گذرنامه

مراجعه به اداره و دریافت نامه 
گواهی اشتغال به تحصیل

مراجعه به اداره و دریافت نامه 
ابه سازمان وظیفه عمومی ناج

از ارسال نامه معافیت تحصیلی
طریق سامانه نشا و منوي 

"وظایف شما"

مراجعه به سازمان وظیفه عمومی
ناجا و اخذ نامه معافیت تحصیلی

شروع مرحله اخذ گواهی فارغ 
اهالتحصیلی و ریز نمرات از دانشگ

دریافت معرفی نامه از اداره براي 
اهی اینکه بتوانید از دانشگاه گو

د را فارغ التحصیلی و ریز نمرات خو
دریافت نمایید

دریافت معرفی نامه از اداره 
گاه براي اینکه بتوانید از دانش

نامه لغو تعهد اموزش 
رایگان را دریافت نمایید

هدانشجوي دانشگاه آزاد و شبان دانشجوي روزانه

اهتسویه حساب دانشگ

ارائه مدرکی معتبر دال
بر آزاد یا شبانه بودن

ارائه نامه لغو تعهد 
آموزش رایگان

مراجعه به اداره
ما در این مرحله نامه گذرنامه براي ش

صادر می شود

فعالیت هاي سامانه نشا
فعالیت هاي مربوط به اداره

هنگام مراجعه به همراه داشتن شماره 
.پرونده الزامی است



رزومه

کنندهیانبکهخوبتحصیلیرزومهیکداشتناختیاردرکشور،ازخارجدرتحصیلمتقاضیانبراي
ارشگز.داردپذیرشفرآینددرزیادياهمیتباشد،هاآنشغلیوعلمیهايظرفیتوهاقابلیت
همراهمابا.دادیماختصاصخوبتحصیلیروزمهیکنوشنطریقهبهراروزیاتودانشگاهسرویسامروز
.باشید

دانشگاهازخودپذیرششانسافزایشبرايگونهچهکهکنیممیاشارهموضوعاینبهامروزگفتاردر
وهاظرفیتازخوبیدركبتواندکهايرزومه.باشیمداشتهمفیدوخوبرزومهیکنظر،موردهاي

میمهضحال،هربه.کندفراهمآسانپذیرشیکبرايرازمینهودادههدفدانشگاهبهماهايقابلیت
admissions)پذیرشمداركبهتحصیلیرزومهکردن requirement)هستمدارکیترینمهمازیکی

چونمهوکنندمیخواستدرمختلفهايرشتهدرتحصیلمتقاضیدانشجویانازهادانشگاهکه
دریاديزاهمیتازنیزتحصیلیرزومهبردیم،نامکنونتاکهمدارکیونامهتوصیهوهدفبیانیه

.استبرخورداربورساعطايوپذیرشفرآیند
تحقیقاتیویلیتحصهايقابلیتبایدشماتحصیلیرزمهدر.داردتفاوتشغلیرزومهباتحصیلیرزومه

حبتصمستندوواضحوشفافها،منديتواناینکردنمعرفیدروکنیدمعرفیخوبیبهراخود
وشیپژوههايفعالیتکردنشاخصکنیم،میآمادهشغلکردنپیدابرايکهايرزومهدر.کنید

JOBجهتکردنAPPLYبرايماشانسافزایشبهکمکیخیلیمختلف،سطوحدرتحقیقاتی OFFER
سابقهوشماعملیتجربهدارد،اهمیتتربیشچهآنشغلی،هايروزمهدرکهچرا.کندنمینظرمورد
هاندازچهشماکهاینوشویدگرفتهکاربهشغلآندرخواهیدمیکههستموضوعیدرکاري

کارفرمایانیانسانمنابعمدیرانتوجهموردخیلیکردید،تحقیقاتیهايفعالیتوکنفرانسومقاالت
.گیردنمیقرار
نوعهموارينوشتادبیاتهمکهاستانکنیمتوجهآنبهبایدتحصیلیرزومهدرکهاولیمسالهپس

بهشغلیروزمهدرکهباشدروشیبامتفاوتکامالبایستمیمیکنیم،آمادهکهايرزومهبابرخورد
شغلیرزومههايتفاوتدربارهاینترنتدرزیاديویدئوهايوهاکتابحتیومقاالت.پردازیممیآن

.کندمیآمادهتحصیلیروزمهکردنآمادهشیوهباراشمازیرویدئو.استشدهارائهتحصیلیرزومهو

https://www.youtube.com/watch?v=zub2NsJyxDE
راویدئویناکهاستکردهمعرفیراخوبینکاتاثربخشرزومهیکنوشتنبرايهمآشفورددانشگاه

.کنیدمشاهدهنیستبدنیز

https://www.youtube.com/watch?v=b4WuKbpRoPU
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oخوبدانشجویانبرايخوبروزمه!
بهاصلی،یکیشناپلبرعالوهاي،نامهطیبایدکشور،ازخارجدرتحصیلیمتقاضیانکهپیداستناگفته
کهدانشگاهیایدانشکدهپذیرشمسئوالنتابپردازنداثربخشوصحیحسریع،صورتبهخودمعرفی

اییاجروعلمیهايقابلیتوهايظرفیتازکلیدركبتواننددقیقهچنددردارند،اپاليقصد
APPLICANTتاارد،دنامرزومهکهنامهایناساسبردانشجواینکههستایناصلیهدف.کنندپیدا

نمیرزومهقطریازراشایستگیاین.استشایستهاست،کردهاپاليکهمقطعیورشتهبراياندازهچه
ADMISSIONمعموالکهکنندهبررسیاختیاردرراکلیاتی اما،شدمتوجهتوان FOFFICERیا

GraduateDepartmentدهدمیقرارهست.
ازکند،میاپاليدانشگاهدرمکانیکمهندسیدکترايمقطعدرتحصیلبرايدانشجوییوقتیمثال

تحصیلیپذیرشبرايراالزمشرایطحداقلمتقاضی،اینکهفهمیدتوانمیسریعاایشانرزومهطریق
وفیزیکانسلیسبامتقاضییکوقتی.خیریادارداشتحصیلیمداركدیگربررسیآن،متعاقبو

ايرزومهطریقازدارد،رامکانیکمهندسیدکترايمقطعدرتحصیلدرخواستMBAلیسانسفوق
قطعمدوهرکهچرانداردراالزمعلمیشرایطمتقاضی،اینکهفهمیدتوانمیاستکردهارائهکه

تحصیلویرشپذبرايراالزمعلمیشرایطحداقلونداردمکانیکمهندسیباارتباطیایشان،تحصیلی
.ندارداختیاردرداشتهایندر

تقاضیانمالمللیبینهايدرخواستازشماريها،رزومهبررسیبامعموالهادانشگاهپذیرشمسئوالن
ازقاضی،متدرخواستردیاپذیرشاین.کنندمیقبولیاردمقدماتی،ارزیابیمرحلهدرراتحصیل

دیگروهانامهتوصیهوهدفبیانیهبررسیبهنیازيدیگروافتدمیاتفاقایشانرزومهبررسیطریق
.بودنخواهدپذیرشبراينیازموردمدارك

ازسپمعموالکهمدرکینخستینعنوانبهخوب، رزومهعمومی،باورخالفبرکهکنیدتوجهپس
قاضیانمتپروندهبرايهادانشگاهمقدماتیهايارزیابیدرزیادياهمیتشود، میبررسیزبانمدارك
.داردتحصیل

ایندرتحصیلبرايهايتواناییچهمتقاضی،کهموضوعاینفهمیدنبرايدانشگاهیهرحالهربه
استفادهرزومهازآید،حساببهدانشگاهASSETیادارایییکعنوانبهبایدچراکهاینودارددانشگاه

.باشیدداشتهخوبرزومهبورس، باهمراهپذیرشبرايبایدشماوکندمی
توضعیدرمدارك،بررسیفازادامهبرايراشماوضعیتامانیست،برندهبرگیکخوبرزومه
ازذیرش،پاعطايازقبلدانشجویکباآشناییبرايهادانشگاهاسایتازبرخی.دهدمیقرارنرمالی

وايحرفهکهصورتیدررزومهاین.کندارسالآنانبرايراخودازايرزومهتاخواهندمیوي
درخوبیقشنتواندباشد، میشدهنوشتهآکادمیکمحافلنظرموردهاينیازوهااستانداردبامتناسب

MOTIVATEیککردنPOTENTIAL SUPERVISORرابورسباهمراهپذیرشنهایتدروکندایفا
تحصیلییعالمقاطعگانشدهپذیرفتهبرايهابارکنونتاکهايمقوله.آوردارمغانبهدانشجوبراي

.استشدهمشاهده
EDUCATIONAL)تحصیلیرزومهدر RESUME)خودمختتلفتجاربدربارهبایستمیمتقاضیهر

:شماکههستمهمکهاندازههماندانشگاهیکبراي.کندصحبت
دادیدانجامتحقیقاتیچه.
ایدکردهطیراتحصیلیمقاطعچه.
کردیدکسبنمراتیچه.
ایدکردهمنشترهاییکتابیامقاالتچه.
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:شماکهدارداهمیتهماندازههمانبه

.هستیدعالقمندهاییورزشچهبه-

.ایدکردهکسبورزشیوشغلیوعلمیهايافتخارچه-

ایدگذراندهودخقبلیتحصیلیتجربهوشغلبامرتبطغیریامرتبطالمللیبینوملیهايدورهچه-
ذارگتاثیردانشگاهپذیرشگروهواستادیکنظرجلبدرتواند می،فوقهاياِلمانازايمجموعه

بیانیواقعدررزومه،.نباشدگذارتاثیرخیلیشغلی،رزومهدرموارداینقیدشماکهحالیدر.باشد
الشدنبوبودخواهدآیندهدرچهاندادننشانبرايتالشینهوهستوبودهکهچهآنبراياست

!رفتخواهید

oکنیدخودداريخودرزومهدرمواردایناز!
کهچراودشقیدکشورازخارجدرتحصیلمتقاضیانبرايتحصیلیهايرزومهدرنبایدمواردبعضی
شودمیرزومهبا.هستشماشناسنامهرزومه،حالهربه.دهدمیکاهشرارزومهاثربخشیوارزش
توانواهقابلیتچهازوداریدعملیوکاريسابقهچهوگذراندیدراتحصیالتیچهشما،کهفهمید
.هستیدبرخوردارامثالهموورزشیهنري،علمی،هايمندي

:شودخودداريزیرمواردارائهازتحصیلیهايرزومهدرکهاستشدهپیشنهاد

هدفهبیانیدرموارداینجاي.کنیدخودداريآیندهتحصیلیوشغلیهايبرنامهوهاآرزوارائهاز.1
.است

.شودپرهیزکنیدشرکتآیندهدرداریدقصدکههاییدورهمعرفیاز.2

.شوددرجنبایدرزومهدرشماشغلیوتحصیلیاهداف.3

.هیدبدتوضیحتفصیلبهنبایدآن،نمراتوایدکردهطیکنونتاکههاییرشتهدرباره.4

.شودقیدتحصیلیرروزمهدرنبایدایدداشتهکنونتاکهشغلیعناوینتوضیح.5

.شودخودداريرزومهدرنژاديومذهبیوخانوادگیخصوصیاتوشخصیاطالعاتبیاناز.6

.نداردجاییتحصیلیرزومهبرگهدردارطرحورنگیمحتواي.7
کامالشماتجربیوعلمیهايظرفیتکنندهبیانبایستیصفحه،2یا1درتحصیلیرزومهبنابراین،

ازراشماکهردیگاضافیچیزهر.دیگرچیزنهوباشدداریداپاليقصدکهگرایشیورشتهبامرتبط
مداركایهدفبیانیهدربایستهست، میگذارتاثیرمستقیمغیرطوربهوکندمیدورهدفاین

هادهزومهربایستمیخواندمیراشمارزومهکهفرديکهکنیدتوجهموضوعاینبه.شودقیددیگر
ازخوبیدرك،مشکلترینکموزمانترینسریعدراستبهتروبخواندنیزرادیگرمتقاضیهاصدیا

.کندکسبمداركبررسیمقدماتیفازدرشماهايقابلیت
وبهتربررسیبراينیزرادانشگاهپذیرشمسئوالنبخش،اثرتحصیلیرزومهیکنوشتتندربایدما

میالعهمطراآنکهافراديیافردتاشودنگارشدرستبایدرزومه.کنیمیاريخودمداركترسریع
وتحصیلیشغلی،استخدامی،مصاحبهبرايرارزومهاینصاحبتاکندMOTIVATEمشتاقراکنند

.کنندفراخوانامثالهم،
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رزومهسیلدرالمعموباشد،نوشتارياشکاالتازمملووباشدنداشتهجذابیتیکهتحصیلیرزومهقطعا
.باشدذابجبایدرزومهکهکنیدتوجهموضوعاینبه.داشتنخواهدگفتنبرايحرفیدرخواستی،هاي

شماايهمنديتواندربارهخوانندهبهدرستیدركبایدشود،میخواندهشمارزومهوقتیبنابراین،
رامهرزواینبایددهید،میرزومهخاصیشغلبراياگر.بدهدداریداپاليقصدکهموضوعیدرباره

میارائهیخاصتخصصورشتهدردانشگاهیپذیرشبراياگر.کنیدتالیفمربوطهشغلراستايدر
قبلیتجربهردوهستدانشگاهورشتهاینبهمربوطخیلیکهموارديرزومه،اینکنیدسعیبایدکنید،
افزایشيبراکنید،میمالحظهکهطورهمانپس،.کندکاوروپشتیبانیداشته،قرارحدوديتاشما

اري،کهربرايآنارائهورزومهیکنوشتندارید،کاردستوردرکههدفیبرايشمارزومهاثربخش
.باشدنمیشمانیازجوابگويونیستمطلوب

oدارد؟فرقتحصیلیرزومهباهدفبیانیهچرا
قبالکهدفهبیانیهسبکبهبایدرزومهکهکنندمیفکرهابعضی.هستمهمیخیلیپرسشیاین

در.دشوآمادهوطراحیرزومهسیاقوسبکدربایستمیهدفبیانیهیاشودآمادهدادیمتوضیح
.هستوتمتفاکامالهمبارزومهوهدفبیانیهکردنآمادهسبکوساختارونیستطوراینکهحالی
STATEMENT)هدفبیانیهکهگردیماشارهقبال OF PORPOSE)شماکهدارداشارهموضوعاینبه

کمکیچهد،ببینیداریدقصدکهآموزشیوقبلیتجربهودهیدانجامراکاريچهآیندهدرداریدقصد
جاییبراياندازيچشموآیندههايماموریتبرايايبیانیه.کردخواهدهدفاینبهنیلدرشمابه

آنهنهستید،کهچهآنودارداشارهشماگذشتهبهواقعدررزومه،اما.باشیدداریدقصدکههست
ستانگاهیواقعدررزومه.کنیدتوجهراتفاوتاین.بودخواهیدکنیدمیفکرکهجاییآنوچه

هاينديمتوانازبخشیگربیانوشماآکادمیکواجتماعیعلمی،شخصی،هايقابلیتبهاجمالی
.باشدمیگوناگونهايزمینهدرشماتجربیوعلمی

درکارایتحصیلقصدکهايزمینهدرشخصاینکهدادتشخیصتوانمیفردیکرزومهطریقاز
فردي،مثال.داردتريبیشتبحرهاییحوزهچهدرواستبرخوردارهاییپتانسیلچهازدارد،آینده

جربهتواستگذراندهراجوشالمللیبینمهندسیهايدورهازبرخیوخواندهمتالوژيمهندسیکه
دکترايیاارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلجهتمناسبیرزومهدارد،جوشفنیبازرسیوجوشکاري
ارهايکبراينیز،شغلیاستخدامبرايحتیوداردمربوطههايرشتهومکانیکمهندسیمتالوژي،
.هستداراراالزمتکنیکیهايقابلیتورزومهتخصص،اینبامربوطه
رفظکهشماستهايمنديتوانوهاقابلیتکاغذيسخنگويخوب،رزومهکهمعتقدندهابعضی

روزمهخوانندهذهندرراخوبیدركقضیهاین.کشدمیتصویربهراشماهايقابلیتدقیقه،چند
خواهیددیکنزهستید،دنبالشکهموقعیتیباشمااندازهچهتاکهگویدمیطرفبهوکندمیایجاد

هايبورسوتحصیلیپذیرشاخذفرآینددراثربخشوخوبروزمهیکنوشتناهمیتبنابراین.بود
.یستنپوشیدهکسیبرشمالیآمریکايواروپاویژهبهکشورازخارچهايدانشگاهازتخصصی

oخوبرزومهبرايپیشنهاديساختار
یکختارساکهاستمطرحکشورازخارجدرتحصیلمتقاضیانودانشجویانبیندرسوالاینهمواره
اینترنتدرکهساختاريومدلهزاران.هستچطورساختاربهترینوهستگونهچهخوبرزومه
اندازههر.نداردخارجیوجودساختاربهترینويهستپیشنهادیکتنهااست،شدهارائهرزومهدرباره

اندرفتهگبورسباپذیرشمختلفهايدانشگاهدرکهکسانیومتخصصافرادرزومهبتوانیدشما
کهشویدمیاآشنتربیشاثربخشرزومهیککردنآمادهساختاروادبیاتباکنید،مطالعهورابررسی

.استکاربرديرزومهیککردنآمادهبرايشمابهخوبیکمک
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ستپوپستیکدوآدرسوخانوادگیناموناممثال.شودرعایتکلیاتیبایستمیرزومهدر
یاهستیدقاآکهکنیدقیدهمحتما.شوددرجرزومهقسمتباالتریندرشماتماسشمارهوالکترونیک

بهعکسهکاین.استمشکلآندرفردجنسیتدادنتشخیصقابلیتاسامیازبرخیکهچرا.خانم
.نیستمتداولهارزومهدرخیلیواستشخصیمسالهخیر،یاکنیدالحاقرزومه

:باشدشدهتشکیلزیرگانه7هايقسمتدرکهاستبهترموثررزومهیکساختارحال،هربه
PERSONALقالبتحتکهشخصیاطالعاتارائه.1 NOTIFUCATIONقسمتایندر.هستمطرح

.شودمیدرجشماشخصیاطالعاتشد،ذکرباالدرکهطورهمان

PERSONALاصطالحایاشخصیپروفایل.2 PROFILEیکدرشمامثال.شدمیارائهقسمتایندر
الزامیالبته.ودخازمختصريوشغلیعنوانمثال.میکنیدچهوهستیدکسیچهکهکنیدذکرپاراگراف

بخشیناارائهازتوانیدخود، میسلیقهاساسبرشماونداردوجودهاپروفایلدربخشاینارائهبراي
.کنیداجتناب

دراستبهترشماهايQUALIFICTIONکلیه.شودمیارائهEDUCATIONقالبتحتکهتحصیالت.3
قسمتایندربایستمیارشدکارشناسیوکارشناسیودیپلمازتحصیلیمقاطع.شودارائهبخشاین

درمقطعاینهککشوريوشهردانشگاه،شده،گذراندهتحصیلیمقطعتحصیلی،رشتهعنوان.شوددرج
ارائهخشبایندرنیزتحصیالتپایانوشروعتاریخچنینهم.شوددرجبایداستشدهگذراندهآن

ورشتهاطالعاتزیربخشایندرنیزراخودارشدکارشناسییاکارشناسیتزعنوانها،برخی.شود
.کنیددرجPRESENTراپایانتاریچهستید،گذراندهحالدررامقطعیاحیانااگر.کنندمیذکردانشگاه

DEGREEکهکردیدطینیزآکادمیکغیرهايدورهاگر PROGRAMیاNON DEGREE
PROGRAMکنیدقیدرااطالعاتشنیزاستبوده.

Skills)شغلیسوابق.4 and Work Experiences)امتمازاعم،شماشغلیسوابقکلبایدبخشایندر
.شودستفهراشتغالدورهوتاریخاضافهبه،کارمحلآدرسیاتلفنونامذکربا،وقتپارهیاوقت
آخرازارکردیدکارجااندرکهجاهاییفهرستشغلی،سوابقبخشدر.باشدخالصهبایدچیزهمه

همان.نیدکارائهرامربوطهکشوروشهروشغلیعنوانفعالیت،مدتکارفرما،نام.کنیدذکراولبه
ذکررااشتیددکهشغلیبهمربوطهفنیوتخصصیاطالعاتقسمتایندردادیم،توضیحقبالکهطور
.نداردمقصددانشگاهبرايجذابیتیكچراکنید

ارائهPUBLICATIONقسمتدربایدکههستايمقولهپژوهشیوتحقیقاتیفعالیتوسوابقمعرفی.5
هايبخشرینتمهمازیکی.کنیدذکرکاملطوربهراکردیدمنتشرکهمقاالتیوکتبفهرست.شود

وکاملبخشایناندازههر.استبخشهمینکشور،ازخارجدرتحصیلمتقاضیانتحصیلیهايرزومه
هايتفعالیعنوانارائهنحوه.یافتخواهدافزایشبورسباپذیرشبرايشماشانسباشد،شفاف

.کنیدارائهکردیدمینویسیرفرنسکهروشیمانندراخودتحقیقاتی

Harvardیاهارواردنویسیرفرنسسبکبیشتراطالعاتبراي Referencing systemکنیدمطالعهرا.
از.ودشارائهآنفایلدانشگاه،درخواستمحضبهبایدکنیدمیارائهبخشایندرکهمطالبیهمه

.کنیداجتتنابنیست،کتابکهصورتیدرکردید،منتشرفارسیزبانبهکهمطالبیمعرفی

امانداردضروتیآننگارشکهبخش،ایندر.هسترزومهیکبخشآخریناضافیاطالعات.6
نهوهستآکادمیکنهکهکنیدمیصحبتمقوالتیبارهدرشود،پرداختهآنبهکهشودمیتوصیه

ومدنیهايمشارکتاجتماعی،هنري، فرهنگی،ورزشی،هايعالقمنديمثال.داردشماشغلبهارتباطی
.شودارائهبخشایندرامثالهمودوستانهبشرومحیطیزیست
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ایندراستبهتردستاینازمسایلیوعلمیهايانجمنالمللیبینوداخلیموسساتدرعضویت
ومشارکتیکارروحیهباورزشکار،فرديشماکهدارداهمیتهادانشگاهازخیلیبراي.بگنجانیدبخش
ecoقولبهوجمعیخرد friendly studentردوکردهقیدتوانیدمیبخشایندرراموارداین.باشید

رزومهازبرخیدر.کنیدضمیمهرزومهبهمطالباثباتبراياينامهمعرفییاگواهینامهنیاز،صورت
رفرنسبخشدرانددادهدانشجوبهنیزتحصیلینامهتوصیهکهافراديعنوانکهشودمیمشاهدهها

میپیشنهادلیشغهايفرصتکردنپیدابرايبیشترونیستضروريقسمتاینالبته.شودمیارائه
.شود

o20خوبرزومهنگارشدرنکته:
مطالبیوشودگرفتهنظربایددرروزمهدرکهمقوالتیچنینهموهارزومهکلیساختاردربارهباال،در
رزومهیکنگارشدرمهمنکتهبیستبهادامهدر.شدارائهتوضیحاتیشود،گرفتهنظردرنبایدکه

:کنیممیاشارهاثربخشوخوب
2ازبیشانتشارات،ومقاالتبخشبدونکهايرزومه.باشدمختصروموجزوجامعباروزمه.1

.نداردکاربرديارزشهست،صقحه

حاتصفاینازوکنیداضافهخودتحصیلیرزومهبهراآندارد،نیازصفحه5شمامقاالتاگرحتی.2
.کنیدیادبرندههايبرگعنوانبه

impactوباالcitationازکنید،میمعرفیتحصیلیرزومهدرکهمقاالتیاگر.3 factorايمالحظهقابل
.کنیدقیدنشرشتاریخومقالههرنامکناردرراآنهستند،برخوردار

روهگتوسطمعموالکهچرانکنیدارائهرزومهدرراایدکردهکارکهمقاالتیومطالبجزییات.4
!شمارشتهکارشناسنهوشودمیبررسیدانشگاهپذیرش

وتندمسشودمیارائهآندرکهمحتواییومطالبهمهوباشدقیقخیلیبایدتحصیلیروزمه.5
.باشدمستدل

هر.هستباالنمرهاییآرجیوآیلتسمانندکشورازخارجدرتحصیلمتقاضیانبرايخوبرزومه.6
.کردخواهدپیداباالياهمیتشودنوشتهخوبرزومهایناندازه

اخذبهوفقمقبالکهدانشجویانیواساتیداختیارنهایی، ددرویرایشازپسونوشتههابارراروزمه.7
.دهنداطالعشمابهراخوداصالحیوتکمیلینظراتتادهیدقراراندشدهتحصیلیپذیرش

درراگ.هستمردودهمنگريجزیینیست،مطلوبتحصیلیرزومهدرگوییکلیکهطورهمان.8
اطالعاتارائهبه نیازي،شدههمpresentواستشدهacceptشمامقالهوکردیدشرکتکنفرانسی

.نیستیدصفحه2-1تحصیلیروزمهدرکارجزییاتودقیق

وستدردركبتواندبگیردقرارفرديهردستدرکههستموفقايرزومهکهشدهگفتههمواره.9
.دکنیتوجهقضیهاینبه.باشدداشتهشماشغلیوعلمیوشخصیهايمنديتوانازجامعی

بلیغاتیتوموسساتبهتومانیهزارصدچندهايپرداختبهاثربخش، نیازايرزومهنوشتنبراي.10
شد،ارائهمتعددهايلینکباگفتارایندرکهمطالبی.نیستندکنندمیتبلیغاجتماعیهايشبکهدرکه

.بودخواهدعالقمندانبرايخوبیراهنماي

بهوکنیدارائهدهینظروتصحیحبرايمختلفیاساتیدودانشجویانبهراخودرزومههمواره.11
انگلیسینزبابهبایدروزمهچون.باشیدداشتهايویژهتوجهخودهايقابلیتویترینعنوانبهرزومه
ادبیوگرامريتنکابررسیبرايرسمیمترجمیاانگلیسیزبانمتخصصیکازاستفادهشود،نوشته
.نیستلطفازخالیشمارزومه
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یهایدورهاگر.باشدبایدکهچهآننهبدهیدجلوهراهستچهآن!کنیداغراقنبایدروزمهدر.12
داشتناختیاردرمثال.کنیدرزومهضمیمهرامربوطهمدركبایستیاید، حتماگذراندهراتخصصی
Project)پروژهمدیریتالمللیبینمدرك Management Professional)موسسهتوسطIPMادعایی
یتساطریقازنکنید،ضمیمههمرامربوطهمدركیاکنیدارائهدروغبهراآنشمااگرکههست

.کنیدتوجهمقوالتاینبه.هسترهگیريقابلIPMموسسه

VALIDATEوRELIABLEبایدشود،میارائهتحقیقاتیمقاالتدرکهاطالعاتیمانندروزمههر.13
:معتقدندهکغربیهاقولیبه.باشداتکاقابلومعتبرومستندوشدهآزماییراستییعنیباشد

There is no RELIABILITY without VALIDITY
ولیتحصیگرایشبهمربوطهخاصهايواژهکلیدارائه.دارداهمیتروزمهدرنوشتاريادبیات.14

رامرگ.کنیدپرهیزامالییغلطاز.دادخواهدافزایشراشماکاراهمیترزومه، درمربوطهاصطالحات
برايبشودهنوشتلیسانسمقطعنگارشیادبیاتباکهايرزومه.شودچکزباناساتیدتوسطحتما

.داشتنخواهداهمیتدکترامقطعدرپذیرش

کنیدمیapplyآنبرايکهتحصیلییاکاريموضوعاساسبرگفتیم،قبالکهطورهمانروزمه.15
میزومهردانشگاهیپذیرشبرايشمااگرمثال،عنوانبه.هستمحورهدفرزومه،.باشدمتفاوتباید

خواهدفاوتتشود،مینوشتهکارخانهدرشغلیکتصديبرايکهرزومهايباقطعارزومهایننویسید،
پرمسائلاینوشودمیتمرکزتحقیقاتیوآکادمیکوعلمیموضوعاتبهدانشگاهی،روزمهدر.داشت
تواناییودشومیتمرکزعملیکارسابقهوتجربیهايقابلیتبرشغلی،روزمهدراماگرددمیرنگ
رامختلفهدافابراينویسیرزومهساختاروسبکتفاوت.شودنمیبرجستهآکادمیک،تحقیقاتیهاي

جهانمختلفهايشرکتوهادانشگاهدرمتخصصوموفقافرادرزومهخواندن.باشیدداشتهنظردر
ینویسرزومهدربهتريدركبهراشماباشند،میدسترسدروبهايپرتالطریقازمعموالکه

.رساندخواهدتخصصی
اهیدبخوهاآنازوبدهیدقرارندارندشماباآشناییزیادکهافرادياختیاردرراخودرزومهاگر.16
.شدخواهدهویداشمابرکاراشکاالتوایدگرفتهپیشدرراخوبیروشکنند،توصیفراشما

مطالعهبرايدارددوستثانیه60فقطکهبودفرديشما،رزومهکنندهبررسیاگرکهکنیدفکراینبه
راشماحرفدرصد70حداقلکم،زمانیمحدودهایندرتواندمیدهد،اختصاصوقتشمارزومه
رزومهدنشردبهواقعدرضروري،غیرالواضحاتتوضیحوبلندهايجملهنوشتن.خیریاشودمتوجه

اگرمثال.داشتنخواهددیگريفایدهوکندمیکمکپذیرشبرايشماشانسکاهشنهایتدروشما
کردید،کرذرانامهپایانعنوانومعدلودانشگاهورشتهنامخود،تحصیلیزمینهپسمعرفیبخشدر

.کنیداشارهمجدداموضوعاینبهخود،رزومهپروفایلبخشدرکهنداردلزومی

.کنیداجتنابرزومهدردرشتهايفونتبردنکاربهاز.17

.نیسترنگیرزومهازبخشهیچ.18
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:ملهجاز.کنیدارائهرزومهدرراآنکاملدارید،مشخصاتتسلطفنیابزاریاافزارنرمبهاگر.19
تخصصیومیعموهايافزارنرمچهبهکهکنیدذکردقیقاباید.کندنمیکفایتافزار،نرمباآشنایی
MSواینترنتباآشنایی.داریدتسلط OFFICEتحصیلیرزومهدرکهنیستخوبیمقولهمعموال

.باشیدآشناهاآنبهبایدشماDEAFUALوشودگنجانده

.کنیدنفراموشرانویسیخالصهوبگویندسخناي،حرفهعناوینواعدادرزومه،درکنیدتالش.20
.بودخواهدوگپاسخشمابااینترنتییاحضوريمصاحبهتر،بیشاطالعات.کندمیکفایتعناوین،

مجبورکههرزوممخاطبحوصلهبهوکنیدتوجهمسالهاینبه.هستمنفینکتهرزومه،درگوییگزافه
.کنیدبررسیرارزومههادهروز،درهست

وتحصیلیپذیرشفرآیندمسیردرشماهايموفقیتویترینشد،گفتهکهطورهمانتحصیلی،رزومه
ش،اثربختحصیلیرزومهکردنامادهدرهمواره.استکشورازخارجموسساتوهادانشگاهازبورس

مینحاصلشبهیکخوب،مقالهمانندخوبرزومه.بگیریدایدهوکنیدمطالعهراموفقرزومههاده
.بگیریدبهرهاستادانومشاوراننظراتازهموارهوبگذاریدوقتآنکردنآمادهبراي.شود

:شودلینک هاي زیر براي کسب اطالعات درباره رزومه نویسی معرفی می 

resume.com

resume-now.com

myperfectresume.com

resumegenius.com/resume-samples

www.super-resume.com
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انگیزه نامه براي دانشگاه

کهاستنوشتارينامهانگیزه.استتحصیلیپذیرشاخذبرايمداركمهم ترینازیکینامهانگیزه
:می دهدپاسخسؤاالتاینبهومی کندبیانبه وضوحمقصددانشگاهبرايراتحصیلیپذیرشاخذدلیل

کرده اید؟انتخابتحصیلادامهبرايرادانشگاهاینچرا
کردید؟انتخابراتحصیلیگرایشاینوتحصیلیرشتهاینچرا
دارید؟علمیزمینه ایندرسابقه ايچه
خوددارید؟حرفه ايآیندهبرايبرنامه ايچه

تحصیلبرايشماهکدهدتشخیصمی تواندنامهانگیزهبهتوجهباتحصیلیپذیرشبررسی کنندههیئت
پیدروفقیتیمنمی تواندشدهنوشتهسؤاالتنمونهبهپاسخ دهیخیر؟تنهایاهستیدمناسبدانشگاهدر

باشیدتأثیرگذارکهاینبراي.کردتنظیممنحصربه فردبه نوعیرانامهانگیزهمی بایستبلکهباشدداشته
شروعخودتهرشبهمربوطسوژهیکبیانبا.کنیدمتمایزمتقاضیاندیگرازراخودنامهانگیزهباید

کهباشدشماهبراجعداستانینقلحتیمی تواندسوژهاین.دهیدارائهزمینهایندرراتوضیحاتیوکنید
.می شودمربوطنظرموردتحصیلیرشتهبهنهایتدر

نامرتبطودهبیهومطالببیاناز.کنیدبیانمتفاوتلحنیبادانشگاهاینانتخاببرايراخوددلیل
این که.اهدمی خوشماراخاصبیاننمی خواهدکلیشه ايکلماتتحصیلیپذیرشهیئت.کنیدخودداري

درتحصیلیمدركاخذبرايراخودلیاقت.می دانندداورانخودرااستخوبیخیلیدانشگاه
بخواهیدارنددآگاهیزمینهایندرکهافراديازنهاییمتنتنظیمازپس.دهیدنشاننامهانگیزهنوشتن

.بگویندشمابهراخودنظرتا

بنویسیم؟(SOP)تحصیلینامهانگیزهچگونه
پاراگراف.کنیدبیانروشنوواضحجملهسهیادودرراخوداهدافوعالیقاول،پاراگرافدر

کهاستآندرپاراگرافایناهمیت.می کندبیانبه سادگیشماراتحصیلیسوابقنامهانگیزهدوم
یاوحصیلتابتدايدراگرحتی.دهیدنشانگذشتهتحصیالتدرراخودقابلیتبه خوبیمی توانید

فعلییتوضعونکتهاینذکربامی توانیدنداشته ایدنیزدرخشانیکارنامهتحصیالتازمقطعی
ذکرباراخودنامطلوبنمرهگرفتنعلت.کنیدجلبرابررسی کنندههیئتتوجهودهیدانجاممقایسه اي

.کنیدبیانشخصیدالیل
راخودوبخنمراتبنابراینکندانتخابتحصیلادامهبرايراافرادبهترینمی خواهدپذیرشهیئت

خالصهه طورب.اشاره کنیدتحصیلدورانموفقتجربیاتبه.کنیدبرجستهارشدکارشناسیدورهدر
هیئت.یدتحصیل دارادامهبهعالقهوبوده ایدپیشرفتبه سويتحصیلطولدرهموارهکهدهیدنشان

.باشدمطمئنشماانتخابازبایدبررسی کننده
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ده ايآینچهمی دانیدکهدهیدنشان.دهیدشرحراخودحرفه اياهدافنامهانگیزهازسومپاراگرافدر
.می کندبیاناستانتظارتاندرکهحرفه ايوظایفازشمارادانسته هايبخشاین.استانتظارتاندر

اصلیاهدافازیکی.شدخواهیددرگیرمسائلیچهبادکتريمدركاخذبابدانیدبایدکهاستطبیعی
.استشغلیموقعیتبهدستیابیتکمیلیتحصیالت

راخودقهموردعالموضوعقبلیدربندهايباشیدمتمرکزتراستبهترنامهانگیزهچهارمپاراگرافدر
احدهايوازمی بایستقسمتایندر.داده ایدنشانراخودسوابقوکرده ایدبیانتحصیلادامهبراي

برايارخوددالیل.بشناسیدآنضعفوقوتنقاطهمراهبهرادورهاهمیتوباشیدمطلعنیزدرسی
جملهچندبا.کندمشخصبه خوبیراهدفمی تواندقسمتاین.دهیدربطخودعالیقبهتحصیلادامه

.سازیدمرتبطتحصیلیرشتهانتخاببهراخوداهدافوسوابقمختصر

oتأثیرگذارنامهانگیزهنگارش
بهزیرااشدبآن هادشوارتریننامه،انگیزهشایدکهداریدنیازمدارکیبهتحصیلیپذیرشاخذبراي

استاد5ازلمتشکمعموالًپذیرشهیئت.شودتنظیمنادرستنمی تواندومی شودمربوطنوشتنمهارت
میانآنازومی کنندبررسیرانفر500نوشته شدهنامه هايانگیزهدربستهاتاقیدرکهاستعالی رتبه
.باشدیرگذارتأثافرادآیندهبرمی تواندکهدشوارقضاوتی.می کنندتأییدرااندکیتعدادصالحیت

شماراواندمی تنامهانگیزهخواندنبافقطونداردخواسته هایتانوشماازشناختیهیچپذیرشهیئت
هر.بنویسیدتحصیلادامهبرايخودشخصیوفرديانگیزه هاياز.خیریاوبداندتحصیلادامهشایسته

.کندجلبراداوراننظرمی توانددالیلاینمی باشدتحصیلادامهمتقاضیخاصدالیلیدنبالبهفردي
گرایش؟اینچرارشتهاینچرا
ازقسمتی.باشیدخاصاستکافیفقطدهیدارائهرانامربوطیتوضیحاتپیچیدهکلماتباتانیستنیاز

دانشگاهکیدرتادارمقصدمن":استچنینپذیرفته شدهنیزاستنفورددانشگاهدرکهنامهانگیزه
ایندرصیلتحادامهبهمایلبنابرایندارمدکترامدركبهنیازکاراینبرايکنم،تدریسانگلیسی

."هستمرشته
عالقه مندوباهوشبسیارفرديراخودنامهانگیزهدر.باشدمتفاوتوپویاکنید،استفادهوحدهمتکلماز
باريدرگیآمادهواساتیدباارتباطایجادتواناییبافرديراخود.دهیدنشانموردنظررشتهبه

عالیت هايفوگذرانده ایدکهدوره هاییاز.کنیدمعرفیمنحصربه فردقابلیتدارايودرسیموضوعات
نامهیزهانگدروآوردهدستبهرااطالعاتیمقصددانشگاهاساتیدمورددر.کنیدیادنیزفوق برنامه

برايلمیعمراکزبهارسالازقبلرانگارشیمتننوعهرکهباشیدداشتهیادبههمواره.کنیدعنوان
.دهیدارجاعصالحیتدارايافرادواساتیدبهبازخوانیوتأیید
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o انگلیسینمونه گواهی کار به زبان

To whom it may concern

It is hereby certified that Mr. (نام), born on (تاریخ تولد), was working as (مسئولیت شما) in 
(تا تاریخ) to (از تاریخ) from (شرکت)

Mr. (نام خانوادگی) had great team work ability and ( 1توانایی شما  ) and ( 2توانایی شما  ).

Warm regards

To whom it may concern

We have the pleasure to hereby certify that Ms  (تاریخ تولد) born on (نام پدر) daughter of (نام)
ID Card No. (کد ملی، اختیاري), had been cooperating with our company.

Her job description was (وظایف شما در شرکت)

Our management and personnel had been quite satisfied with her sense of responsibility, 
devotion and performance.

Your Sincerely
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تایید مدارك
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پذیرش.2: فصل پنجم 

قبلايهپستدرکهطورهمانکهباشدمیآلمانسفارتتوسطمداركتاییدمبحثپیشروبحث
ارائهوهدفدانشگاهبامکاتبهبهنیازرایگانبصورتکپیسري5تاییدبرايمتقاضیشد،دادهتوضیح

میاین)ريسپنجحداکثر(رایگانصورتبهمداركتاییدبراينامهاینارائهدلیل.داردسفارتبهآن
سفارتنبنابرایاست،کردهمداركتاییدبراياقدامايهزینههیچپرداختبدونمتقاضیکهباشد
شخصمکاتبهپرینتبهنیازرایگانبصورتمداركتاییدبرايمتقاضینیتوقصدازاطمینانبراي

بهادامهدرهکشودمشخصامتیازاینازمتقاضیمنديبهرهدلیلکهداردراهدفدانشگاهبامتقاضی
.کنیممیاشارهدانشگاهبامکاتبهينحوه

درتحصیلبرايتمایلبرمبنیرامتنیبایدشماهدفهايدانشگاهوتحصیلیيرشتهبهتوجهبا
اینترنشنال(لالملبینقسمتدانشگاهالکترونیکیپستآدرسبهنظرموردرشتهدرمذکوردانشگاه

معرفیمنضشمانامهاینمتندر.کنیدارسالباشدمیموجوددانشگاهسایتدرآنآدرسکه)افیس
نیزوانشگاهدآندرتحصیلادامهبرايراخودتمایلتحصیلمحلدانشگاهوتحصیلیرشتهنیزوخود

درارنامهاینمتن(آوریدمیدرتحریريرشتهبهپذیرشدرخواستارائهبراينیازموردمدارك
.)میدهمقرارشمابرايقسمتهمینانتهاي

پرینتارشدهانجاممکاتباتشماهادانشگاهازپاسخدریافتوهدفهايدانشگاهبامکاتبهازپس
برايگاهدانشبامکاتبهیکارائه.باشیدداشتههمراهبهمداركتاییدبرايمراجعهروزدرتاگرفته
دانشگاهبااتبهمکسهالیدواغلبمتقاضیانحساسیتبهتوجهبا،اماباشدمیکافیکپیسري5تایید
صورتدرکهمیباشداهمیتحائزنکتهاینذکر.باشدمیقبولموردکهدهندمیارائهرامختلفهاي

بهکپیسريکیتنهاسفارتباشدمیاسیستیونیطریقازآنپذیرشروندکهدانشگاهیبامکاتبه
مکاتبهبرايهدفدانشگاهعنوانبهراهاییدانشگاهبنابراینکرد،خواهدتاییدشمابرايرایگانصورت
بهنیازذیزشپارائهبرايوباشدپستیومستقیمصورتبهپذیرشدریافتروندکهنماییدانتخاب

.باشدداشتهسفارتتوسطشدهتاییدمداركکپی
سفارتسطتوهاترجمهاصلتاییدعدمبرمبنیسفارتتوسطمداركتاییدجدیدقانونبهتوجهبا

بهیزنومکاتبهنامهارائهباترمهردررایگانصورتبهکپیسري5تنهاتاییدوآلمانفدرالجمهوري
ترجمهصلاصورتیدرتنهامداركتاییدبخشنقدا،وریالیصورتبههزینهپرداختبادلخواهتعداد

روزدردانشگاهیازنبرمبنیدانشگاهازايمکاتبهپاسخمتقاضیکهکردخواهدتاییدمتقاضیبرايراها
طبقارتسفصورتایندردهد،ارائهسفارتبهسفارتتوسطشدهتاییدترجمهاصلبهنامثبت

تاییدداركمکپیتنهاصورتاینغیردروکردخواهدتاییدمتقاضیبرايراترجمهاصلجدیدقانون
نمیمداركتاییدروزدرترجمهاصلنداشتنهمراهمعنیبهفوقعباراتکهکنیدتوجه.شدخواهد
.دهدارائهسفارتبهراترجمهاصلمداركتاییدروزدرحتمابایدمتقاضیشدذکرکههمانطور.باشد
2ازبیشمدتینبایدوباشدروپیشترمبهمربوطبایدحتماسفارتبهشدهارائهمکاتبهکنیددقت
.باشدگذشتهمکاتبهازهفته



رايبدانشگاهبامکاتبهتوسطکپیسري5تنهاباشدمیمجازتحصیلیترمهرمتقاضیاستذکرقابل
.کندتاییدرایگانصورتبهروپیشترم

برايبهمکاتنامهباهمراهونمودهمراجعهسفارتبهمداركتاییدبرايماهآذرمتقاضیکنیدفرض
درمتقاضیحال.استکردهاقدامباشدمی)ژانویه15(ماهدي25آنددالینکهروپیشتابستانترم

دارد،دیگرکپیسري5تاییدبهنیازدیگردالیلیاومذکورترمدرپذیرشدریافتعدمصورت
)میباشدماهدي25کهتابستانترمددالینازبعدتاریخییعنی(ماهبهمندرمیتواندمتقاضیبنابراین

)جوالي15(ماهتیر25آنددالینوباشدمیزمستانترمکهروپیشترمبرايجدیدمکاتبهنامهبا
.نمایدتاییدرایگانصورتبهدیگرسري5وکردهمراجعهسفارتبهاست

o دانشگاهمکاتبه با نمونه:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich heiße Amin Mohammadian und komme aus dem Iran. Ich habe meinen Bachelor im
Fach Elektrotechnik an Sharif Universität in Teheran erfolgreich abgeschlossen. Ich möchte
gern an Ihrer Universität als Masterstudent bewerben.

können Sie mir bitte Bescheid geben, welche Unterlagen ich dafür brauche.

Auf eine baldige Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen,

Mit freundlichen Grüßen
Amin Mohammadian
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oنحوه اخذ وقت تایید مدارك:
به96خرداد28هايتاریخبرايوقتتعیینآنالینپرتالاندازيراهبا96خرداد18تاریخازسفارت

سفارتدرمدصبحدمطوالنیهايصفتشکیلازجلوگیريوسهولتبمنظورکپیتاییدجهتبعد
.استکردهاقدام

وظرفیتنفر15دقیقه15هراکنون(نظرموردساعتوتاریخانتخابوزیرلینکبهمراجعهبا
ردمووقتبراحتیمیشودزیرمواردشاملکهمشخصاتفرمکردنپربا)10:15الی7:30ساعت

:کنیدرزروراخودنظر
نام خانوادگی

نام
.  آدرس ایمیلی که به اون دسترسی دارید

Antragsartگزینه  / Application Typeرا بر روي گزینه ي دوم قرار دهید.

Beantragung einer Beglaubigung von Kopien / Application for a certification of copy 

Yesراسوالمیبرن،تشریفهاکپیدریافتبرايشماجايبهدیگريشخصاگر /Jaوبزنین
.کنیدواردروایشون)خانوادگینامونام(مشخصات

اگرین،کنچکرواستشدهارسالشمامیلآدرسبهکهمیلی-ايوکردهواردراتصویرکدانتهادر
کاملمداركباشدهمشخصساعتوتاریخدروگرفتهپرینتراآنبودصحیحودرستچیزهمه

اقدامدوبارهوکردهکنسلراوقتصورتاینغیردردهید،انجامروتاییدروند)گذشتهمانندبه(
.کنید

:لینک تعیین وقت 

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/appointment_showMonth.do?locationCode=tehe&r
ealmId=752&categoryId=1369 
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هاآنچینش صحیح مدارك براي تایید نحوه 

کهاشدبمیسفارتتوسطمداركتاییدمباحثادامهمدارکدرچینشينحوهبابدرپیشروبحث
اصلئهارابهنیازمامداركتاییدبراي.باشدمیبرخورداربسیارياهمیتاز.شدعنوانکههمانطور
هرنشچینحوهاینجادرکهداریمهاترجمهاصلازشدهگرفتههايکپینیزوهاترجمهاصلمدارك،

.دهیممیشرحتفکیکبهراکدام
.باشدزیر می به صورت ترتیب چینش اصل مدارك : اصل مدارك

oامضا شدهپاسپورت ،
oاصل مدرك زبان آلمانی
oاصل مدرك دیپلم
oاصل ریزنمرات سه سال دبیرستان
oاصل مدرك پیش دانشگاهی
oاصل ریزنمرات پیش دانشگاهی
oاصل گواهی قبولی کنکور
oاصل مدرك دانشنامه
oاصل ریز نمرات دانشگاه

.باشددقت شود اولین مدرك شما پاسپورت و آخرین مدرك شما ریزنمرات دانشگاه می 
يحوهنوباالدرکههمانطور.باشدمیزیرصورتبههاترجمهاصلچینشترتیب:هاترجمهاصل

.شوددهچیمقطعباالترینبهمقطعترینپایینازبایدمدارك،کردیدمشاهدهمداركاصلچینش
الحاصطبهزیرصورتسهبهشمامدارك،مترجمازشمادرخواستبهبستهمدارك،ترجمههنگام
.شودمیترجمهوپلمپ

.باشدشدهپلمپدارالترجمهتوسطجداآنمدركوجدامقطعهرنمراتریزکهصورتیدر.1
: باشدمدارك به صورت زیرمی چینش 
o ترجمه دیپلماصل
oاصل ترجمه ریزنمرات سه سال دبیرستان
oاصل ترجمه مدرك پیش دانشگاهی
oاصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی
o کنکوراصل ترجمه گواهی قبولی
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oاصل ترجمه مدرك دانشنامه
oاصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه

بهمداركشچینترتیب،باشندشدهپلمپیکدیگربامقطعهرمداركونمراتریزکهصورتیدر.2
:باشدمیزیرصورت
oاصل ترجمه ریز نمرات سه سال دبیرستان و مدرك دیپلم
oاصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی و مدرك پیش دانشگاهی
oاصل ترجمه گواهی قبولی کنکور
oاصل ترجمه ریز نمرات دانشگاه و مدرك دانشنامه

-پیشمدركودانشگاهیپیشنمراتریزودیپلممدركودبیرستانریزنمراتکهصورتیدر.3
دانشنامهمدركودانشگاهریزنمراتوپلمپیککنکورقبولیگواهیوپلمپیکیکدیگربادانشگاهی

.باشدمیزیرصورتبهمداركچینشترتیبباشند،شدهپلمپیکیکدیگربا
oپلمپ اصل ترجمه مدارك دبیرستان و پیش دانشگاهی
oاصل ترجمه گواهی قبولی کنکور
oپلمپ اصل ترجمه مدارك دانشگاه

لمپ هنگام چینش مدارك اولین مدرك پلمپ مدارك دبیرستان و پیش دانشگاهی و آخرین مدرك پ
. باشدمدارك دانشگاه می 

ینشچمطابقرامدركهرها،ترجمهاصلازنیازموردتعدادبهکپیازگرفتنپس:هاکپیچینش
.داریدهاجمهتراصلمطابقدقیقاکپیکافیتعدادبهمدركهرازشمااکنون.بچینیدآنترجمهاصل
مطابقادقیقشده،دادهتوضیحباالدرکهدارالترجمهتوسطشماهايترجمهپلمپنوعاساسبرحال
مطابقدهشچیدهکپیدستهپنجدقیقاشماحال.بچینیدراهاکپیمدارك،ترجمهاصلچینشنحوه

ولمانیآزبانمدركکپیابتداسريپنجاینازکدامهررويبراکنوندارید،هاترجمهاصلچینش
قرار)باشدچارآبرگهیکرويبرپاسپورتسهودوصفحاتازکپی(شدهامضاپاسپورتکپیسپس
مدركخرینآوپاسپورتکپیشما،هايکپیسريپنجازسريهربرگهاولینترتیباینبه.دهید

.باشدمیدانشگاهنمراتریز
فرض.مرسانیمیپایانبهمثالیکذکربارامداركچینشينحوهبحثموضوع،شدنروشنبراي
گرفتنازپسحال.باشنشدهپلمپسپسوترجمهدارالترجمهتوسطاولصورتبهشمامداركکنید
دارالترجمهتوسطپلمپهايبرگهچینشمطابقدقیقاراپلمپهرترجمهکپیها،ترجمهاصلازکپی
کهترتیبیهبپایاندرچینشنحوه.میچینیمراهاکپیمداركاصلچینشنحوهمطابقحال.چینیممی
.باشدمیشدهارائهبعدصفحهدر
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o پاسپورت امضا شدهکپی
oکپی مدارك زبان آلمانی
oکپی پلمپ اصل ترجمه دیپلم
oکپی پلمپ اصل ترجمه ریزنمرات دبیرستان
o اصل ترجمه مدرك پیش دانشگاهیپلمپ کپی
oکپی پلمپ اصل ترجمه ریز نمرات پیش دانشگاهی
oکپی پلمپ گواهی قبولی در کنکور
oکپی پلمپ مدرك دانشنامه
oکپی پلمپ ریزنمرات دانشگاه

فارسیمدركاصلکپیآلمانی،یاانگلیسیصورتبهمداركترجمهبرعالوهپلمپهردرشوددقت
کپیمداركاز،هاترجمهاصلپلمپمطابقدقیقامیشودتوصیه.استشدهدادهقرارمترجمتوسط
شد؛خواهیدنمداركاصلازفارسیهايکپیقرارگیريجایگاهدرگیردیگرصورتایندر،شودگرفته

یکلمپپکلازکههنگامیشماوداردقرارنیزفارسیکپیترجمههردرشدبیانکههمانطورکهچرا
لطفازخالیایانپدرنکتهاینذکر.ایدگرفتهکپینیزفارسیمداركازگویی،میگیریدکپیمدرك
توسطکردنلبرابراصبهنیازسفارتتاییدازقبلمداركازشدهگرفتههايکپیشوددقتکهنیست
خواهیدسفارتتوسطتاییدبرايمداركازمعمولیوعاديکپیبهنیازصرفاشماونداردرامترجم
.داشت
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وقت تایید مدارك سفارت آلمان در تهران 
استمطلقا رایگان 

oراه حلی براي تایید مدارك سریع تر
سالندینچروترسختبرابرصدهامیبینیناالنشماکهچیزي…شدنپرزودکابوسووقتهمباز

دوبارههمقسمتاینبههاوکیلردپايازاندازيچشم…مادیدیمسفارتمصاحبهوقتبرايپیش
بریم؟کجامداركتاییدبرايکنندمیسوالداریدتشریفآلمانکهدوستانی…میشهدیدهداره

نیستنیازداریدنیازهمبازاگرشدهتاییدکپیهمانیامداركتاییدهستنآلمانکهدوستانی
قیمت.میدنانجاممعموالهادانشگاه)سنترسرویسیا(وركاشتودنتنیاوشهرداري!ایرانبرگردید

.…ویورو10تایورو4پکیویورو4ویورویکايبرگهازمتفاوتهها
کوتاهروماشبههاوکیلدستاینکهبراي.دارنداضطراريوضعیتخیلیوهستندایرانکهدوستانی

براشونوفرستنبمیتوننهستناینجادوستاشونکهکسایی…نمونیدعقبآلمانقافلهازشماوکنیم
بفرستنمابرايرومدارکشونمیتوننندارنآلمانروهیچکیکهکسایی…بگیرهشدهتاییدکپیاینجا

وریزيامهبرنهنوز.برگردونیمروشدهتاییدهايکپیوبدیمتحویلببریمبذاریموقتروزیهما
رپوصرفماوقتجورههمهسالآخرفعالکهمیخوادزمان.نکردیماینکارانجامبرايمدیریتی

ونهگهیچهلفنگروهباشهحواستونبازفقط…زوديبهمیاریمخوشیوجدیدخبرهاي…میشه
درتنها.نداردکننمیوقتگرفتنادعايمبلغپیشنهادباوويپیمیانکهافراديبهنسبتمسیولیتی

.استرایگانمطلقاتهراندرآلمانسفارتمداركتاییدوقت.میشناخراجمشاهدهصورت
oتجربه تایید مدارك

وبوددهمونجااسممازحرفیک!بزرگمشکلیکباورفتممدارکمتاییدبرايدیروزمندوستان
یهاونجا.سفارتجلويرسیدم7:10حوالیمنوبودصبح7:30ساعتنوبتم.بودمنگرانبابتشخیلی
7:25دودح.شنواردکهبودننوشتهترتیببهروخودشوناسامیدوستانکهبودنچسبوندهبرگه
هست7:30شوننوبتکهاونهاییگفتشدهچسبوندهبرگهبهتوجهبدونوکردبازرودرنگهباندقیقه
تاییدخشبواردبدنیبازرسیازپسوشدمواردنگهبانبهوقتبرگهدادننشونبامنم.داخلبیان

درازعدب(دومدرباالمیایدفردوسیازوقتیمداركتاییدبخشکههستذکرقابل.شدیممدارك
.شدهزدهروش2شمارهوهست)ماشینورودي

تحویلرايبچوننداریدکارياولیباکهمیبینیدخودتونراستسمتباجهتاسه:شماورودازپس
وشخنسبتاخانمیهروزاونکهمیدادنانجامرومداركتحویلکاردیگهدوتاي.هستپاسپورت
حتما.رجمهتاصلهمبعدشومداركاصلسپسومنازگرفتنرومکاتباتابتداکهبودنبرخوردي

دادرسیدیهومنازگرفتروکپیسريهرترتیببههمآخردر.بیاریددرشونکاورازتحویلموقع
آخردر.یومدنپیشاسممتایپیاشتباهاونبابازهممشکلی.بگیرتحویلوبیا2:30فرداکهگفتو

راستشسمتیدونهمیبندنصفدوتا2شمارهدرجلوي.مداركتحویلبرايرفتمروزاونفردايهم
.نداریدکارياونباهمبازکههستپاسپورتتحویلبهمربوطکه
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ی بدنی صف سمت چپ مربوط به تحویل مدارك هست که رسیدتون رو نشون میدید و پس از بازرس
لی بود بگید حتما همه چیز رو همونجا چک کنید تا اگر مشک. وارد میشید و مدارکتون رو تحویل میگیرید

میدونن دوستانی که کاربلد هستن این روند رو. چون ورود مجدد به داخل سفارت امریست بس دشوار
.نیستنداین رو بیشتر براي کسانی نوشتم که زیاد وارد 

oتجربه اي دیگر:
برايوقتگرفتن.بذارماشتراكبهرومتجربهخواستممیوبودمرفتهمداركتأییدبرايامروزمن

ارچهحدوداًگرفتم،راحتراحتچنداننهوسختچنداننهروسفارتوقتکهاوالً:مداركتأیید
میرفرشساعتنیمبارهروکردممیچکروسایترفتممیوشدممیپاگوشیآالرمباروزشبانه
دحدوکارممحلازروزيیه.شدبازبودمشنیدهکههاییتایمنه2:30نهمدتاینيهمهدر.کردم

واردبراي.رکامپیوتچندیننهوبود،الزمخاصیسرعتنه.بگیرموقتتونستموشدبازچهار،ساعت
ونتلفوخواستازمخانوادگینامونامکردم،انتخابروساعتوروزاینکهازبعداطالعاتکردن
.ایمیل

همتأییدروزو.گرفتمروفوریه8روزدربود7:30ساعتکهتایمشاولینمن:مداركتأییدروز
مأمور.دنبوایستادهنفرسیتابیستحدودکهصفیتويرفتمدوشمارهوروديجلوهفتساعت
کردنمیایترعکسیولی.باشهجدامداركتأییدوپاسپورتتحویلصفدوکهداشتتأکیدسفارت

وهفتوقتشونکهاوناییگفتشد7:30کهبعدش.بشهبرافروختهشچهرهکهشدمیباعثاینو
بازرسیمماسکردنچکازبعدوشدموارددرازدومدورمن.توبیایدنفرسهنفرسهبودهصبحنیم

.داخلشفتمرمیبایدکهبوداتاقیهمونجاوشدمردگیتازبعدش.بگردندادمروکیفموشدمبدنی
همدیوارويرچونرو،کارایننکنید.بهتونگیرنمیایرادکنید،کارتونگوشیبانداریداجازهاونجا

حسکهوقتی."بعدينفر"بگهباجهپشتمسئولتابشینیدهاصندلیروي.شنمیعصبانی.نوشته
مدارکتونوهاینکازبعد.بدیدتحویلمدارکووبریدباجهپشترهنمیکسیوشماستنوبتکردید
بروکنیدمیتپرداخبغلیيباجهبشهدریافتازتونپولیباشهقراراگهمیدهرسیدیهبهتونگرفت،
باشه،ریالبهتونمبلغحتما.مدارکتونگرفتنتحویلبرايیایدمیشدهگفتهبهتونکهساعتیاساس

.بوددستشونیوروکهکساییبودنبازم
oاطالعات اضافی:
مبردروهامشناسنامهوازدواجسندآلمانیهايترجمهاصلوکردماقدامپیوستویزايبرايمن

لاصتأییديگزینهاگهکهبودمکردهمطرحروپرسشاینهاگروهاینيهمهدر.تأییدبراي
بهکهه،نیاکنمتأییدهمروتحصیلیممداركهايترجمهکپیتونممیبزنمروlegalizationمدارك
يترجمهبرايدادمروتحصیلیممداركدریاوبهزدمرودلمهمینبراي.نرسیدمروشنیجواب

تحویلرواركمدکهباجهمسئولاز.سفارتبردمخودمباتأییدروزوگرفتمهاشونمکپیوانگلیسی
بهبنا.تونممیگفتکهنه،یابدمتحویلهمروتحصیلیممداركمیتونمگفتموپرسیدمگیرهمی

کپیبهوقتیولیبودم،چیدهشدهگفتهکهترتیبیاساسبررومدارکماولمنهلفنسایتتوضیحات
کمیتیبشترکردم،نگاهموندهمندستشدونهیهکههمسرمتحصیلیمداركيشدهسفارتتأیید
باجهمسئولتحویلهمونجوريورومداركچیدمدوبارههمسرممداركاساسبرمن.داشتفرق
می)دیدخونسراسريولیسانستااینجااگهیعنی(مسترمقطعبراي.کردمنگنههمونجوريودادم
ترجمهمیشهپلمبهسکنید،میترجمهروتونتحصیلیمداركبعداینکه.باشیدداشتهترتیبواینتونید
از(یریدبگکپیسريپنجپلمبهرازدانشگاهمداركسنجش،سازمانينامهمدرسه،مدارك:هاتون

تويوتهسکپیخودشکهدیپلمتونمدركازمثلنداریدکهباشیدنداشتهکاريروآخرشتااول
ومترجمهايمهرصفحاتيهمهرويبینیدمیکنیددقتاگرگیریدمیکپیموجوده،ترجمهپلمب
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.بگیریدکپیسريپنجهمدارهامضاوعکسکهپاسپورتتونيصفحهاوناز.)خوردهایناوخارجهامور
روشوناوکیوکنیدمکاتبهبدیدتحصیلادامهتونیدمیکهرشتههربرايمختلف"دانشگاه"پنجبا

داشتهوگیریدبپرینتهمروهاایمیل.بگیریدبخونید،درسرشتهاونتويتونیدمیاینکهبرمبنی
نداشتهمکاتبهاهدانشگیکتويرشتهسهیادوبرايیعنیکنه،فرقبایدهادانشگاهکنیددقت(باشید
.)باشید

یهبذاریدوهارترجمهاصلگرفتید،کپیهاتونترجمهازکهوقتیکهبگماینومداركچینشمورددر
:بچینیدشوناینجوريروپکهروکناري

فارسی،زبانبهپلمدیمدركکپیدیپلم،يترجمهکپیپاسپورت،يصفحهکپی:گممیروازترتیببه
کپیفارسی،انزببهدبیرستانسالسهنمراتریزکپیدبیرستان،سالسهنمراتریزيترجمهکپی

پیشنمراتزریيترجمهکپیفارسی،زبانبهدانشگاهیپیشگواهیکپیدانشگاهی،پیشيترجمه
کپیسنجش،سازمانينامهيترجمهکپیفارسی،زبانبهدانشگاهیپیشنمراتریزکپیدانشگاهی،

کپیرسی،فازبانبهدانشنامهکپی،دانشنامهيترجمهکپیفارسی،زبانبهسنجشسازمانينامه
پککهبینیدمیکنیددقتاگر.فارسیزبانبهدانشگاهنمراتریزکپیدانشگاه،نمراتریزيترجمه

.نکنیدپیکاوناروتونیدمی.ندارهنیازياوناکپیبهسفارت.خوردهمهرهمپشتشونتونترجمههاي
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درخواست پذیرش

50تعداد2004سالدر.شودمیارسالمربوطهدانشگاهالمللبیندفتربهمعموالًپذیرشدرخواست
چهچنان.کردندگزاريبنیانASSISTعنوانباارگانیمدارك،مشتركارزیابیمنظوربهدانشگاه
.نمائیدارسالASSISTبهراخوددرخواستاست،ارگاناینعضونظرشمامورددانشگاه

www.uni-assist.de
.تها، با تعیین وقت قبلی امکان پذیر استجهت تکمیل فرم درخواس DAADنزدمشاوره 

oدیفر:
کردنردیف.گویندمیدیفررامیشودطیكفرآینديندارد،کلوجوددیفراسمبهاينامهاصل،در

وبگذرد)باشیدآلمانبایدکهتاریخی(شماپذیرشتاریخکهزمانی.بعدترمبرايپذیرشتمدیدیعنی
دهپرونبررسیحیندریاگذشتهپذیرشاعتباراگر.کنیددیفرراپذیرشبایدباشیدایرانهنوزشما

.کنیداتبهمکدانشگاهباسفارتمصاحبهبهرفتنازقبلبگذرد،كمیدهیداحتمالسفارتتوسط
نداردفرقی(.زنیدبگرفتید،میلپذیرشآنازکهدانشگاهیآفیساینترنشنالبرايرازیرمتنبایداول
زیاد،احتمالبههستNCایدگرفتهپذیرشکهايرشتهاگر)آلمانییاباشدانگلیسیپذیرشکه

بایدنکند،تمدیدارپذیرشدانشگاهاگر.کنیدامتحانراخودشانساستبهترولیکنیددیفرنمیتوانید
رقابتومحدودظرفیتشونكهستنهاییرشتهNCرشته(...بگیریدپذیرشوکنیداپاليدوباره
یاNCمیزنهرشتهجلويStudiengängeیاstudienangebotقسمتدانشگاهسایتتو...شدیده

ZulassungsbeschränkungهماگرNCنوشتهنباشهkeine NCیا.Zulassungsfrei
رشتهپذیرشخومبودانشگاهممکنهمثالعنوانبه.باشدمیمربوطرشتهندارد،بهربطیدانشگاهبهدیفر

رادجدیپذیرشهمانکردموافقتتمدیدبادانشگاهاگر.نکندتمدیدروyولیکندتمدیدروxي
بادانشگاهاگر.بدهیدتحویلسفارتبهبگیریدپرینتوکندایمیلشمابرايpdfصورتبهمیتواند
ببریدشریفتهستتمدیدقابلوداردفرصتکههاپذیرشازدیگریکیبایا:نکردموافقتتمدید

.مصاحبه

Dear Sir/Madam,

Firstly I wanted to say that I am glad to get admission in your prestigious university. But at 
this moment I have an issue regarding my visa. The visa procedure is taking some time and 
I am unsure of getting the visa on time when my classes start this term so I was wondering 
if you could freeze my semester now and prolong my admission for the next term so I 
would have enough time to process my visa application and be on time for attending my 
classes.

Kind Regards
)اسم و فامیلی و شماره پرونده اگر موجود است(
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ددالین

بدنانجامموقعهبودرستبهروهاگزینشوریزيبرنامهبتونناینکهبرايهادانشگاهدوستانببینید
وپذیرشلهمرحیکی.داریدروپیشمرحلهدودانشگاهنامثبتپروسهدرشما.باشنداشتهزمانباید
.اصلینامثبتمرحلهیکی
هست؟چیددالیناینحاال

درخواستارائهمهلتآخرینیعنی)انگلیسیبهDeadlineوآلمانیبهBewerbungsfristen(ددالین
میگیریدكمدارارسالبهتصمیمکیشماندارهفرقیدانشگاهبرايیعنی.شمامداركارسالوپذیرش

ددالیناریختازقبلحتمابایدشما.برسونهرومداركمیدهطولچقدرآلمانتاایرانازپستاینکهیا
نامه(نیستپذیرفتهدیگهتاریخاونازبعدوبرسونیددانشگاهیامرکزدستبهرومداركشدهاعالم
ازبعدرومداركهادانشگاهمعموال.)همینهقانون.نکنیدارسالدانشگاهواسهغریبممنننههاي

توشما.ندمیکناعالمشمابهتاریخازونبعدروشماپذیرشجوابومیکننبررسیبهشروعددالین
شروعهاینک.کنیدارسالوثبتروخودتوندرخواستداریدمهلتنیموماهیکحدودمثالدورهیک
.کنیدبررسیبایدمتفاوتهدانشگاههربرايمیشهبازکیهانامثبت

نکته(*هست15.01تابستانترمبرايوهست15.07زمستانترمبرايهادانشگاهددالینمعموال
)کنهنمیصدقهارشتهوهادانشگاههمهبرايوجههیچبهواصالهاتاریخاینمهم

ورفتیدگروپذیرشجوابشماازینکهبعد.دانشگاهنامثبتموقعوهستپذیرشازبعددوممرحله
نامثبتایدبخوردهپذیرشتونتوکهنامثبتتاریختوشدیدآلمانخاكواردوکردیدویزادرخواست

.بدیدانجامرواصلیودوم
ضورحدانشگاهدربایددوممرحلهبرايبدیدانجاممیتونیدمبداکشورازاولمرحلهنرمالطوربه

.باشیدداشته
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مراحل پذیرش دکترا در آلمان
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Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Betreuer oder
Betreuerin finden
(individuell / im

Programm) 

Betreuungs
vereinbarung

treffen

nötige Unterlagen 
Zusammenstellen

(s. Promotionsmerkblatt)

Anmeldung der 
Promotions - absicht

Zusammenstellen

ggf. Immatrikulation

Internationale Promovierende:
Visum, Krankenversicherung, Zulassungsantrag
zur Immatrikulation



پذیرش دکترا در آلمان

کارمیخواهیدیموضوعچهدرشمابدانددقیقااستادکهباشیدداشتهموضوعبایدگرفتنپذیرشبراي
ازدیگریبعضولیگذارندمیمصاحبهشمابادهید،شرحراموضوعکههمیناساتیدازبعضی.کنید
.دهیدتوضیحبیشترمیخواهندشما

بعضی.گرددمیمربوطهاستاددنبالفقطوچیستهدفشدقیقاداندمیكاستکسیبرايپروپوزال
کهمیگردندیدانشجویدنبالفقطودارندطرحدیگربعضی.هستنددانشجوییچنیندنبالاساتیداز

کافیفقطوکنیدجلبرااستادنظرمیتوانیدترراحتحالتایندر.کنداجراراطرحآنهابرايبتواند
.داریدهاییایدهواستنزدیکاستادآنکاربهکارتانبدهیدنشانکهاست

يروسهپمعموال.نشویدامیدنا.ندهندپاسخهاخیلیولیبزنیدایمیلاستادهادهبهاستممکن
.استبرزماندکتري

.دارداجازهباشد،گذراندهHabilitationيدورهكاستادي.نداردشدنسوپروایزرياجازهاستاديهر
روياهنماراستادمثال.میگیرددانشجورسمیغیرصورتبهنگذراندهرادورهاینکهاستاديمعموال
.دهدمیانجامدیگرياستادراراهنماییکارامااستدیگرنفریککاغذ

ارشدمدركکههستندکسانیهاکنند،اینسوپروایزردانشجونمیتوانندDiplیاDipl.Ingمثلعناوینی
.دارند
دخیلنشجوداانتخابدردانشکده.نداردکلیقانونومتمرکزپذیرشسیستمآمریکابرخالفآلمان

.هستنددخیلگروهواستادفقطنیست،
مقالهونونیکموضوعبهشماقبلیکارهايشباهتبشود،محسوب+امتیازاپاليدرمیتواندکهمواردي
.استهایتان
دارد،باالتريدلمعكکسیمثال.باشدگذارتاثیرمصاحبهدرمیتواندهمشماتحقیقاتیسوابقومعدل
.شودمیدادهترجیحمصاحبهبرايدیگريبهنسبت
.استخوبخیلی1/3تا1معدل

انگیزهرداست،زیادشماسناگرولینداردسفارت/دانشگاهبرايسنیمحدودیتدکتريدانشجوي
.گرفتیدتحصیلادامهبهتصمیممدتاینازبعدچراکهکنیدذکرحتماسفارتينامه

.کنیداقداممیتونیدزمانیهرندارد،ددالیندکترياپالي
میکایپیاسمصاحبهمعموال،ارزیابیبراياستاد.بخواهداستادکهشودمیشروعزمانیازدانشجوکار

اینکهبدوناستاداولمورددر.میخواهندحضوريمصاحبهکهندارندوجواساتیديهمهنوزولیگذارد
کافیشمازبانحسطکهکندذکرپذیرشينامهدراگرومیکندارزیابیرازبانتانسطحبگوید،شمابه

درتراهادکازبعضی.خواهدنمیزبانمدركشماازسفارتنیست،زبانمدركارائهبهنیازيواست
محسوبشغلبگیرد،تعلقشمابهاسکوالرشیپیابورساگرمثالشودنمیمحسوبشغلالمان

مثلودشومیمحسوبشغلخودشمیکنیداپاليخالیپوزیشنطریقازشماکهحالتی.نمیشود
.گیریدمیحقوقکارمند
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وانشگاهدسایتدرراپوزیشن.شودمیاعالمموسساتیاهادانشگاهسایتدرها،آگهیپوزیشنبراي
.کنیدچکمربوطهگروه
میشمازاهمزیاديانرژيودهندمیخوبیپولاست،شدیدخیلیخیلیرقابتاکثراپوزیشنبراي

.استشدهتضمینآنپولگرفتیدپذیرشپوزیشنطریقازاگر.گیرند
میتوانیدد،نشدادهاستادطرفازحقوقییاهزینهکمکهیچکهدرحالیگرفتیدپذیرشاینکهازبعد

.کنیداقدامبورسبراي
زینههکمکمیتوانیدمختلفبنیادهايطریقازاستاد،ازنامهمعرفیباهمآلمانبهورودازبعد

:مثلبگیریدتحصیلی
Kas.de/wf/en/42.8

Boell.de/en/foundation/scholarships
:کنیدچکسایتایندروانیدمیتراآلمانهاياسکوالرشیپاکثر

Rhodes-deutschland.de/Anbieter

چهودباشاسکوالرشیپچهحاال.گویندمی"فاند"میدهنددانشجوبهآلماندرکهپولینوعهربه
شرایطهبباتوجهباشد،کاريقرارداداگرولیاستمشخصمبلغشاولازاسکوالرشیپ.قراردادکاري

.استمتغیر...وداشتنفرزندبودن،متاهل/مجردمثالشخص
است،رتسختحقوقباولی)حقوقبیچهحقوقباچه(داردوجوددکتريدردانشگاهتغییرامکان
.بیاوریداستادبرايکنندهقانعدلیلبایدچون
.نیستسفارتبرايتمکنارائهبهنیازيباشدیورو670ماهیحداقلفاند،اگر

آلمانیهابرخیاستممکنولیاستانگلیسیزبانبآلماندردکتريهايدورهاکثرزباندرمورد
شماولییستنآلمانیزباتدانشبهنیازيدکتريبراي.شوندارائهزبانهدوصورتبهیاوباشندزبان
.میدانندهمآلمانیقضاازواندکردهتحصیلارشدمقطعدردانشگاهآندرکهداریدرقیبسريیک
.شماستازبیشترآنهاشانسخب

:د آ آ ددرمورد بورس 
.بعد از ددالین هم بررسی میشود. قبل از ددالین باید مدارکتان را ارسال کنیدتا •
.باید به آلمانی یا انگلیسی ترجمه رسمی بشودمدارکتان •
.بورس مجدد وجود داردامکان •
.بورس متغیر استمبلغ •
.دیفر کردن بورس وجود نداردامکان •
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ارسال مدارك

کهصورتاینبه،میکننداستفادهاینترنتینامثبتروشازاالنهادانشگاهازخیلی:اینترنتیروش.1
یکلهمرحبهمرحلهبعدوکنیننامثبتابتدابایداوندرکهدارند)Portal(مخصوصسایتوبیک

تکتکنهاییمرحلهدروکنیدپردقیقودرستراهاجواببایدوپرسندمیشماازسوالسري
دالتاسمدرکیکهدهندمیشمابهافديپیفایلیکنهایتدر.کنیدآپلودسایتدررامدارك

Universityهايدانشگاهمثل.شمانامثبتبر of Bremen،IT University of Copenhagen،
University of Upper Austria.

نمیعملنتیاینترکاملصورتبههنوزکههستندهمهادانشگاهازبعضی:دستیواینترنتیروش.2
بااستعادينامثبتیکیاکهکنید،نامثبتاینترنتیابتداکهمیخوانشماازصورتایندرکنند،
در.استداركمتمامآپلودبااینترنتیکاملنامثبتیکقبلیروشمثلاینکهیاوسوالسريیک

راآنایدبکهدهندمیشمابهافديپییکقبلروشهماننداینترنتینامثبتازبعدهمنهایت
مثل.کنیدستپدانشگاهنشانیبهبرایشانتانشدهتائیدمداركکپیسريیکباهمراوکنیدامضا

Bielefeldهايدانشگاه University،Friedrich Alexander University،University of Munster

اشمازوندارداینترنتکاربهکارياست،مشخصکههمانطورروشاین:دستیکاملروش.3
دانشگاهنشانیهببرایشانشدهتائیدکپیسريیکباراشدهامضاوپرفرماپلیکیشنکهمیخواهند

Universityدانشگاهمثل.کنیدپست of Hamburg.

:انتظار جواب 
ذیرش شما واجد شرایط مورد نیاز نمی باشید؟ شاید گذراندن یک دوره زبان آلمانی، درخواست پ

.از دانشگاهی دیگر یا در رشته اي دیگر، بی فایده نباشد
تأیید دریافت درخواست
صدورپذیرش مشروط یا قطعی
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Heidelberg, Germany

ویزا.3: فصل ششم 



معرفی سفارت

:سفارت جمهوري فدرال آلماننشانی 
تهران-ایران

320-324شماره -خیابان فردوسی
11365: کدپستی

11365-179:صندوق پستی

ساعات کار سفارت
15/30تا 7/00روزهاي یک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، ازساعت 

16/00تا 7/00روزهاي دوشنبه و سه شنبه از ساعت 
14/30تا 7/00یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت : ساعات کار سفارت در ماه هاي جوالي و آگوست

.سفارت در روزهاي جمعه و شنبه تعطیل است
با تعیین وقت (10/30تا 7/30یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت : ساعات کار بخش تأیید مدارك

)قبلی
:در روزهاي زیر تعطیل است2018سفارت آلمان در سال 

ویزا.3: فصل ششم 
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سال نو میالديژانویه1دوشنبه، 
سالروز انقالب اسالمیفوریه11یکشنبه، 
نوروزمارس21چهارشنبه، 
عید پاكآوریل1یکشنبه، 
سبزده فروردینآوریل2دوشنبه، 

روز معراج مسیحمه10پنجشنبه، 
یکشنبه گلریزانمه20یکشنبه، 

دوشنبه گلریزانمه21دوشنبه، 
عاشوراسپتامبر20پنجشنبه، 

روز ملی آلماناکتبر3چهارشنبه، 
شب کریسمسدسامبر24دوشنبه، 

روز اول کریسمسدسامبر25سه شنبه، 
روز دوم کریسمسدسامبر26چهارشنبه، 
شب سال نودسامبر31دوشنبه، 



oکى باید وقت سفارت بگیریم؟
ومصاحبهوقتبراياقدامبینزمانىبازهتدریجبه2017سپتامبرحدودازمتاسفانه!نواىدغدغه
.شدطوالنیمتقاضیافزایشجملهازمختلفدالیلیبهمصاحبهروزوقتتعیین
مصاحبهتوقگرفتنبهاقداممصاحبهروزبرايشدهتعیینمداركبودنکاملبدوندوستانازبرخی
.شودمیزمانیبازهاینبیشترشدنطوالنیوضعییتاینبابرخوردنتیجهوکردند

خودشدنیجکترسببنهتاکنیدعملهوشمندانهکمیمصاحبهوقتگرفتندرلطفامحترممتقاضیان
.هستنمصاحبهروزانتظاردرشدهتکمیلمداركباکهکسانیبرايمانعینهوشوید
سفارتخوداطالعاتبهبایدابتداکنیم؟گرفتنوقتبهاقدامزمانیچهکهبرمیگردیمسوالبهحال
رااطالعاتنای.میکندمنتشرمصاحبهوقتتخمینیهزمانازاطالعاتیمراتببهسفارت.کنیمیکیه

.کنیدجستوجوویزاقسمتدرآلمانسفارتسایتدرمیتوانید
تمامینبودتکمیلبهنسبتشدهحاصلاطمینانیقینوزمانیاطالعاتجدولایندرملأتازپس

،بهمصاحروزبرايالزم)...و،دانشنامهزباننظیرمداركبرخینقصیازگمانیهیچبدون(مدارك
.کنیداقدامآلمانسفارتسایتازانالینصورتبهمطاحبهوقتگرقتنابهمیتوانید

مطلوبورطبهراموضوعایننتیجه،متقاضیانکردنعملهوشمندانهوظرفیتافزایشباامیدواریم(
.)ببینیم
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نکات انگیزه نامه

Name

Address, phone, email,

Der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Tehran

Ferdowsi Straße, Tehran, IRAN

July 17, 2018

Motivation letter for Studying in Germany – program, university

Dear Madam / Sir …

زندگیميتوکهمسیريکلیطوربهوايحرفهوتحصیلیسوابقوهامعالقهبیانخودم،تعریف.1
چندهراشه،برزومهتکرارنبایدموتیویشنکهکنیندقت.حاضرهستمحالدرکهاينقطهوکردمطی
وهامقهعالبااونهادادنارتباطدلیلشولیتقریباکردمذکرروبودهمرزومهتويکهموارديمنکه

.هستاونمکملنیست،مرزومهتکرارنحويبهوبودههامفعالیت
گیرينتیجهیک،هدفتونبیانباودادینتوضیحقبلیپاراگرافتوکهايزمینهپیشبهتوجهبا.2

و.باشه)ورکشازخارجدر(تحصیلادامهبرايشمايخواستهدلیليدهندهنشونکهبکنینکوچیک
."آلمان؟؟چرا"معروفسوالپاسخاونيادامهدر
مشابهادافریاخودتونبهبیشترکهدالیلیبیانعمومیهايمزیتودالیلبیان:زیرهاينکتهکمکبه
ریقیطچهاز)...ودارهتخصصتونوتحصیلیيزمینهدرکههاییمزیت(میشهمربوطخودتونبه

هارولولمعگفتین،هاروعلتکهبامورددويادامهدرواقعدریعنیبود؟خواهدمفیدشمابرايآلمان
اینحاال(.خونینبدرسکميدغدغهباوراحتیبهمیتونینمجانیه،آلمانتوتحصیلاگرمثال.بگینهم

)نشهغیرتیکسیمثاله
عمومییلدالبیان.کنینپیادهاینجارودويشمارهنکاتهموندقیقا.دانشگاهبارابطهدرچیزهمه.3
اگر.کنینتفادهاسایدهعنوانبههادانشگاهخودتبلیغاتینکاتازمیتونین...هاگیرينتیجهوترخاصو

بییااشهبداشتهعمومیتشایداینمهرچند(رایگانزبانهايکورسمثالمیده،بهتونروخاصیامکان
یادارهبارزيیویژگدرسیتونيبرنامهاگرمیتونین.)مثالهیکهمبازولیهاکورساونباشهکیفیت
.حتیبگینشهرشازمیتونین...یاکنیناشارهدارهخوبیوخاصهايمدول

وعالقهدادنارتباطاز.کردینانتخابکهايرشتهبرايباراین،3و2هايشمارهروندتکرار.4
.نشینغافلمیکنیدبیانکهموارديبااهدافتون

بهمیکنینرفکتحصیلتونازبعداینکه.تونآیندهمسیرواهدافبهپرداختانحصارااینجامیشه.5
.ینبرسهدففالنبهترراحتمیکنهکمکشمابهکهمیرسینمهارتوتخصصازسطحفالن
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موقعیتنیاددراینکهودیدهتعلیمومتخصصفردیکبههستزیادينیازخودتونکشوردراینکه
هاباطارت(...وداشتخواهیداجتماعیودرآمديوشغلیسطحارتقاط.داشتخواهیدبهتريشغلیهاي

دوستاگرادهخانووکشوربههاتونوابستگیازیکم.)الکیهوکلیهمشحرفااینوگرنهنشهفراموش
.)کنینپیدابراشخوبراهیکنظرم،بهایهکلیشهخیلیاینمنتها)بگینداشتین

چیزيیکیشهم.گفتینقبالروتوضیحاتندین،تابشوآبخیلیهماینجا:گیرينتیجهپاراگراف.6
پاراگرافازهیچکدومتويکهبودهاينکتهاگروکنهجمعسرروقبلیهايصحبتيهمهکهنوشت

ونزدماصیخحرفهیچاینجامنکه.تشکروعالقهابرازنهایتدر.بگیناینجانمیگنجیده،قبلیهاي
.بودخطسهحددرکلیخیلی
:نکتهتاچند

میتونهلیخینظرمبههاگیرينتیجهوبعديحرفوقبلیحرفبینپیوندومتنارتباطوانسجام
بخونهاکندهپرجمالتسريیکصرفااینکهجايبهمیشهمتقاعدخوانندهقشنگاینجوري.باشهخوب

میدوننمههخوب.خوبیهکشورآلمانبگینمثال.ترهقويباشه،ترشخصیمننظربهدالیلهرچی.
نگینمثال.ننزنیحرفمنفی.باشهتعادلییکشخصیوعمومیدالیلبینبایدحتماالبته...اینو

هايتانسیلپازخودمارتقاءبامیتونممنبگین.هستنسوادبیهمهمنيرشتهدرایراندرمتاسفانه
ذهنيکهملدیگهکهننویسنعیناروجملههمینهمهبازحاال(.بندازمشونراهوکنماستفادهکشورم
،قالباینبادادمیحتوضوشده،نوشتهکهموتیویشنیاینکهکنیددقت)مثالهوایدهفقطبشه،آفیسرا

غییراتت...ومدیریتپزشکی،هنرمثالمختلفهايرشتهبرايحتما.بودهمهندسیيرشتهبراي
فقطایننکهایو.باشهخودتونحالمناسببایدچونهستنیازخودتونشرایطبهتوجهباکلیوجزئی

همینیدباهمهمالکنینفکرکهنشدهنازلآسموناز.گرفتمهمویزاباهاشونوشتمکهخودمهمال
زحمتکهنهاییاوهمهالبتهکهبنویسمخاصینظمباوهدفمندخیلیکردمسعیفقطمن.باشهشکلی

.رنمیزاخوبیوقتونمیشنغافلمرحلهایناهمیتازمیدن،انجامکاراشونوخودشونومیکشن
شما.بشهخوبواقعامیخوایناگرمننظربهنیستهمهفتهیکوشبدووشبیککارموتیویشن

باز.میدینغییراتتکلی،نوشتمچرنديچهمیگینکنیننگاهشدوبارهبعدشهفتهیک،بنویسیناینو
.باشههمراهاسیاستغییراتبامدتیتامیتونهرونداینو،دارهجایکمهنوزمیگینبیاینبعدشهفته
.دارهبستگیهمحساسیتتونوبینیریزبهالبته
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تامین مالی و نامه تمکن

قبلتامبلغاین*(یورو8640مبلغبهسنديبایدویزاتمدیدبرايدانشجوهرجدیدقانوناساسبر
برايمبلغاین.دهدنظرارائهموردشهرمهاجرتادارهبهرا)استبودهیورو7908مقدارجوالياز

.استجودانشیکبرايآلماندولتنظرازنرمالزندگیهايهزینهواستشدهگرفتهنظردریکسال
ازوازدهمدیکبرداشتحقماههریکسالمدتاینطیشماوشودمیبلوکهبانکیدرپولمقداراین
ویزاتایدکنبلوكبانکدررامبلغاینبایستمیویزاتمدیدبرايشما.داشتخواهیدرامقداراین

اینازاطالعبراي.ندارندراپولکردنبلوکهقانونکههستندهمشهرهاییبینایندر.شودتمدید
رمقداداشتنهمراهبهآیدمیپیشکهسوالی.کنیدسوالنظرموردشهرمهاجرتادارهازبایدقضیه

بهوباشیدداشتههمراهبهراپولاینبایدشما.استآلمانخاكبهشماورودهنگامبهمبلغایننقد
.داشتخواهدزیاديدردسرهايآننداشتنومیکنندچکمعموالآلمانفرودگاهدرورودهنگام

دربایدهکاينکته.مبلغاینارائهازايبهتنهااستمعتبرویزااینمیشودقیدویزارويبرکهچرا
کهايدیگهمقداراینکناردرشوددادهارائهبایدواستحداقلمقداراینکهاستاینشودذکراینجا
مقداراینازبیشترکهصورتیدرکهاستیورو10000مبلغباشدخوردهشماگوشبهگاهاشاید
ومالیاتبدونمیتوانیدودهیدمیپاسخسادهسوالچندبهکهکنیدپررافرمبایدباشدشماهمراه

روزبهوبرویمترعقببهايپله.دهیدعبورفرودگاهازهمیورو10000ازبیشترمبلغدردسر
براي.دهیدارائهآفیسربهمالیتمکننامبهاينامهبایدشمابرسیمتهراندرآلمانسفارتمصاحبه
ازیکیدرشماجاريحسابدرآزادارزنرخبهرایورو8640ریالیمبلغاستکافینامهایندریافت

اينامهتواندببانکتابماندشماحسابدرشبیکتنهابایدمقداراین.باشدداشتهایرانهايبانک
امهندرخواستوبرویدداریدحسابکهبانکیشعبازیکیبه.دهدارائهشمابهانگلیسیزبانبه

ضیهقاینازهابانکبعضیومیشودگرفتهاشتباهحسابگردشبابعضا.کنیدسفارتبهمالیتمکن
هارائویوروبهتمکننامهدرخواستازبعد.کنیدمراجعهمرکزيهايشعبهبهاستبهتر.ندارنداطالع

مقدارکهمیشوددادهشمابهانگلیسیبهاينامهروزهمان)شمانامحروفکردنچکبراي(گذرنامه
یکروزبایدکهملتدارند،مثلاداريمراحلیسريهابانکبعضی(استشدهذکرریالبهشماحساب

یوروبهتبدیلبخشدرمختلفهايبانک.)کنیدسوالخودبانکازشود،ثبتسیستمدرشمااسمقبل
آزادارزاسارگادپمثلدیگربعضیودولتیارزبهملتبانکمثلآنهاازبعضیوکنندمیعملمتفاوت

بودنکافیازاطمینانحصولبراي.میباشدریالیمقدارهستمهمکهچیزياما.کنندمیمحاسبهنیز
شمانامهختاریکنیدسعی.)ارزنرخنوسانات(باشیدداشتهحسابدرباالترمقدارياستبهترمبلغاین

وداشتخواهیدرامبلغکلبرداشتحقروزهماندرنامهدریافتازبعد.نباشهماهیکازبیشتر
.شدنخواهدگرفتهاستعالمی
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چند نکته

o مالینامه ضمانت درباره ي نکاتی:
آدرسآیاکهبودآمدهپیشخودمهمچنینوهابچهاکثربرايسوالیمالینامهضمانتمورددر

شهرکنندمیاقداممالینامهضمانتباکهکسانیاکثراستممکنچون.خیریاشودقیدبایدضامن
مسئلهاینال،سواینپرسیدنوسفارتبهتماسبا.نباشدیکیدانشگاهشانشهرباآنهامالیضامن
در.شودمیقیدضامنمشخصاتوآدرسنامهضمانتاولصفحهدر:کهصورتاینبهشدروشن
دارداییهتفاوتکهاستشنگننامهدعوتشبیهظاهرينظرازمالینامهضمانتکنمیادآوريضمن

مهماننوانعبهشماشودقیدنبایدباالییکادردر:استنامهضمانتدومصفحهدرهاتفاوتاینکه
wie(آییدمی Gastgeber(تهنوشضامنآدرسنبایدهمقسمتهمیندرهمچنینوشودنوشتهنباید

اینورتاینصغیردردهدارائهراشماخوابگاهآدرستواندمیشماضامنداریدخوابگاهشمااگر(شود
هگزینکهاستگزینهچهارنامهضمانتراستسمتوپایینقسمتدر)بماندخالیرافیلد

nachgewiesenوردخخواهیدبرمشکلبهمصاحبهروزوگرنهباشدداشتهتیکحتماحتماباید)
glaubhaft gemachtمهمنباشد،هموباشددارتیکمیتواندهمnachgewiesتیکبایدکهاست

voraussichtlicheقسمتدرBemerkungenکادردرنامه؛ضمانتدومصفحهپاییندر)باشدداشته
Dauer des AufenthaltsشودنوشتهunbekanntقسمتدروZweck des Aufenthaltsشودنوشته

Studium.
مبینا

o بانکتمکن:
ین بهتون تمکن برید شعبه مرکزي بانک حساب ارزي باز کنین خیلی منظم هستن و هرموقع خواستبهتره 

هزار ده عادل خواستین میتونین از حساب برداشت کنین،فقط اینکه هر روز حداکثر مهم هرموقع میدن و 
تباهه همون یورو میگفتن به ریال پول رو پس میدن که اشبعضی ها (حسابتون بردارین از می تونین دالر 

مانده حساب توي تمکن هم فقط نوشته میشه از چه تاریخی حساب باز کردین و چند یورو) میدنتحویل 
نرخ . شته میشه بیشتر از یک حساب داشته باشین مینویسه که چندتا دارید و مجموع مبلغ نودارید اگر 

خی کـه بـه تـاری. ارز ازاد و دولتی هم نوشته نمیشه توي تمکن حساب ارزي و مسلما نیازي هم نیسـت 
هرچند با سـفارت ! 2016نوشته بودن 2017بانک توي تمکن میزنه دقت کنید واسه من اشتباها بجاي 
چـک همون موقـع و پس حتما تاریخ و مبلغ ر. تماس گرفتم و گفتن مشکلی نیست و براشون ایمیل کنم 

.کنید 
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نکات مهم در خصوص وقت مصاحبه

.استاز طریق سیستم آنالین امکان پذیر فقطبراي ارایه درخواست ویزا وقت •
مقرروعدمدرتوانیدمیهستیدمطمئنکهفرماییدنامثبتسیستمدرصورتیدرفقطلطفا•

.نماییدارایهراخوددرخواست
ناموامنویاگذرنامهشمارهدراشتباهترینکوچکحتی!نماییدتکمیلدقتباراهافرملطفا•

.ندارددوجواستثنا.نشوددادهویزابخشبهوروداجازهشمابهتاشودمیموجبشدهواردخانوادگی
رااستثناییگونههیچرابطهایندرسفارتوبودهاحتمالیهاياستفادهسوءازجلوگیريبرايامراین
.پذیردنمی

جعلیهايتاییدهارایهبهاقدامیاونماییدخودبرايوقتچندگرفتنبهمبادرتهمزمانچنانچه•
,نمایید

وقتتدریافازطوالنیمدتبرايشماوشدهتلقیوقتتعیینسیستمازاستفادهسوءامراین•
راانتظارانزممدتونمودهرفتارصادقانهکهباشدمیاکثریتینفعبهموارداین.شدخواهیدمحروم

.نماییدمیکوتاهمتقاضیانهمهبراي
انجامفارتساینترنتیسایتطریقازرایگانصورتبهوخودتانتوانیدمیراسفارتوقتتعیین•

باشیدداشتهجهتولطفانمایید،میواگذارثالثیشخصبهراسفارتوقتتعیینکهصورتیدر.دهید
ارایهايبرکمکگرفتن.نداردوجوداشخاصایناعتباربرايروادیدبخشطرفازتضمینیکه

ویحصحمسئولشماصورتهردرکهباشیدداشتهتوجهاما.باشدنمیممنوعروادیددرخواست
برخیدر.اشدبنمیمعتبرآژانسیهرکهباشیدداشتهتوجهلطفا.باشیدمیمدارکتانبودنکامل
.شدخواهددرخواستردباعثقطعاامراین.گرددمیارایهمتقاضیانبهجعلیمداركموارد،

ردنقشیسفارتازخارجمشاوران.نمایدنمیهمکاريسفارتخارجهايآژانسباروادیدبخش•
.ندارندشماروادیددرخواستدرخصوصگیريتصمیم

رفتنگازبتواندمتقاضیهرکهاستشدهطراحیايگونهبهماسفارتنزددرخواستارایهروند•
درودروادیهزینهازغیرمنظوراینبه.دهدانجامخودشراگذرنامهگرفتنتحویلتاسفارتوقت

.نداردوجوددیگريهزینههیچپستی،ارسالهزینهنیازصورت
.باشندمیوجهتدریافقبالدروقتگرفتنمدعیبیمههايشرکتمتقاضیان،ازبسیاريگفتهبهبنا•

.باشدمیجعلیآنانبرايشدهارسالوقتتعیینرسیدکهصورتیدر
گرفتنبهاماقدهنگامیتنهالطفانیستند،شدنحذفقابلاندشدهتعیینکهايمصاحبههايوقت•

تانمداركویابیدحضورزمانآندرتوانیدمیباشیدمطمئنکهنماییدروادیددرخواستوقت
انجامازپیشاهمسهحداکثرتوانیدمیشمامصاحبهوقتکهباشیدداشتهنظردرلطفا.هستندکامل

ت،وقیکازبیشرزروازکنندگان،درخواستسایرحالمراعاتخاطربهلطفا.باشدسفرتان
.نماییدخودداري
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وقت اضطراري سفارت

ارتسف.شدهزیاداسترسوبدمصاحبه،اوضاعهايوقتدیرشدنوترمشروعبهشدننزدیکبا
هبمعموالوقتایندوستان!اضطراريوقتاسمنمیشه،بههمهحالشاملکهآوردهفراهمامکانی

درتنهااماه،درکقابلگرفتنوقتنتوستنبرايشمابهاومدنمیگیره،فشارتعلقدکترادانشجوهاي
بهرسیدننوباشیدنداشتهايچارهراههیچکهکنیداضطراريوقتدرخواستوبزنیدایمیلصورتی

بروالمعمچون.باشهشمابرايمشکالتیومسایلباختنیادادندستازبامساويشما،ترماین
میشه،امانجشمامحترمانهدرخواستومشکلتوضیحباهمدادنایمیل.میشهمخالفتتجربهاساس

.شماگفتهاثباتبردالمدارکیکردنضمیمهباهمچنین
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درخواست وقت دانشجویی سفارت

دیبهشتارالیبهمنازدوستانوقتازکهايتجربهبهتوجهبا:سفارتدانشجوییوقتدرخواست•
ترکمزماناینکهنیستهممشخصوماههسهحدودوقتبرايانتظارزمانمدتاومده،دستبه

روزمانیبازه...(ننکمیاعالمگروهتوي)کنیدپیگیريرودوستانوقتمیکنمتوصیه.بیشتریابشه
لینکوقت،وارددرخواستبراي.بدیدوقتدرخواستانتظار،زمانمدتاساسبروبگیریدنظردر
حدود.میادبراتوناولایمیلساعتنیمباشه،ظرفسفارتتاییدموردشمادرخواستاگبشید،زیر
)متغیرهزماناین(.شماستمصاحبهزمانوتاریخحاويكدوم،ایمیلهمروز27

.کنیدکنسلرووقتمیتونیدزمانهردر.هستکنسللینکحاويدومواولایمیل•
.دارهتاییدلینکدومایمیل.بشهتاییددومتونایمیلباید،وقتتاییدبراي•
بازگشتقابلومیشهکنسلروز7ظرفشماوقت،نشهکنسلیاتاییددومایمیلکهدرصورتی•

.نیست
.ریدبگیوقتدوبارهمیتونیدکنید،کنسلرووقتكزمانیهر،دومایمیلتاییدازقبلتا•
.ببریدهمراههمصاحبروزوبگیریدپرینتمیادبراتونکهجدیديصفحهاز،دومایمیلتاییدازبعد•
دیدههمبیشتروکمتر.هستهفته10الی8عاديحالتدرویزاجواببرايانتظارزمانمدت•

.شده
روماشاطالعاتاوللحظههمون.کنیدواردپاسپورتمطابقرواطالعاتتون،وقتدرخواستفرمدر•

.ریدبگیوقتمجددابایدودننمیوروداجازهنباشهیکساناگر،میدنمطابقتپاسپورتبا
بعدوکنیددتمدیروپاسپورتاولنیست،کافییاشدهتمومشماپاسپورتاعتبارکهصورتیدر•

.بگیریدوقت
دریافتازقبلرووقتمیتونیدمیاد،شماپذیرشجوابتاریخیچهمیدونیدحدوداکهصورتیدر•

.دنرسیترمبهممکنهوزیادهوقتبرايانتظارزمانمدتکهچرابگیرید،پذیرشنتیجه
شماباسفارتتماسوسفارتسایت:میشهاعالمراهدوازویزامثبتجواب•
شماباسفارتتماس:ویزامنفیجواب•

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/appointment_showForm.do?locationCode=tehe&re
almId=22&categoryId=1269
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روز مصاحبه

نوشتنترینشیروقتگکنمفکر.باشیدسفارتنظرموردمداركکردنمادهآفکربهوقتگرفتنازبعد
.میگیرهتوقازتونگرفتنکپیتاچندحددرنهایتایاداریدقبلازروبقیهچون.باشهنامهانگیزه
وشدهگفتهبترتیاینهابار.نشیدمشکلدچارمصاحبهروزتاکنیدمرتبترتیببهرومداركحتما
:میدهمتوضیحذیلشرحبهرامداركاپدیتاخرینمنحال

.یدئنمامرتبزیرترتیببهوکاملبصورتدسته2درراخوددرخواستبهمربوطمداركتماملطفا(
).باشددیگريابعاددارايمدركاصلکهصورتیدرحتیشوند،هئاراA4کاغذدربایدکپیهاتمام
:دهیدباجهتحویلترتیباینبهرامداركمصاحبه،زماندرلطفا

درخواستفرم.1
سفارتسایتدرتوانیدمیراروزبهومعتبرفرمهاي.باشدشدهامضاوتکمیلکاملطوربهوخوانا

.کنیدجستوجو
ايگذرنامهعکس.2

زمینهپسباباشد،شدهگرفتهاخیرماه6طی،)مترمیلی45در35(اندازهرنگی،یاوسفیدوسیاه
.بیومتریکقابلیتباخاکستري،یاسفید

معتبرگذرنامه.3
گذرنامه3و2صفحاتازA4کاغذرويکپیعدددوهمچنینوامضا،داراي

ایددادهتغییرراخودخانوادگینامیاونامکهصورتیدر،شناسنامه.4
درمداركکپیییدأتبهمربوطعاتالاط(لمانآسفارتتوسطشدهییدأتکپیمدارك،اولدستهدر

جمهوريخارجهاموروزارتتوسطکهانگلیسییاولمانیآهايترجمهاز)باشدمیموجوداینجا
نیازيوکنندمیکفایتمعمولیهايکپیدوم،دستهبراي.شوندهئارابایداندشدهییدأتایرانمیالاس
.باشدنمینآترجمهاصلیاوشناسنامهاصلهئارابه
لمانآدردانشجوییاقامتمدتبرايمربوطههزینهمالیمینأتامکاناثبات.5
در.ایراندرخودتاننامبهبانکیحسابدریورو8640معادلمبلغیحداقلوجودبردالمدرکییا

بهنرسیدازپسوباشدهمراهتانورودزماندربایستمیمبلغاینکهشدخواهدقیدشماروادید
.یدئنماافتتاح)Sperrkonto(بلوکهحسابیکبایستمیلمانآ
هدفنباشد؛ماه6ازترقدیمی(اقامتقانون68تا66مواداساسبر)رسمیدعوتنامه(تعهدنامهیاو
!)باشدشدهثابتبایدکنندهدعوتمالیبضاعتدانشگاهی؛تالتحصی:اقامتاز
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علوم،وزارتیاواروپایییالمانیآرسمیموسساتازتحصیلیبورسدریافتبردالمدرکییاو
)Sperrkonto(بلوکهحسابیکازمدرکییاو.ایرانیموزشیآنهادهايیاایرانفناوريوتحقیقات

.نمیباشندسفارتقبولموردمالیمداركسایر.لمانآدرشده
oکارشناسیمقطعدرتحصیلبراي:

دانشگاهیتحصیلدرخواستیدیهئتایاوپذیرش•
تحصیلدرخواسترسمییدئتایاو)Uni-assist(اسیستیونیازدانشگاهیتحصیلدرخواستیدیهئتا
.کندمیکفایتروادیدتاندرخواستبرايمربوطهدانشگاهاز
دارید،انلمآدرلمانیآزباندورهگذراندنبهنیازدانشگاهیتتحصیشروعازقبلکهصورتیدر•

.گرددهئارالمانیآزباندورهدرنامثبتگواهیبایستمی
واهیگوجودصورتدرونمراتانضمامبهپیشدانشگاهیمدرك.نمراتریزهمراهبهدیپلممدرك•

.دانشگاهیتالتحصیاتماممداركسایریاوسراسريکنکورقبولی
.کنیدهئاراراهدانشگادرتحصیلگواهییاودانشجوییکارتبایستیهستید،دانشجواکنونهماگر•

oارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلبراي:
دانشگاهیتحصیلدرخواستیدیهئتایاوپذیرش•

درخواسترسمییدئتایاو)Uni-assist(اسیستیونیازدانشگاهیتحصیلدرخواستیدیهئتایک
.میکندکفایتروادیدتاندرخواستبرايمربوطهدانشگاهازتحصیل

دارید،انلمآدرلمانیآزباندورهگذراندنبهنیازدانشگاهیتتحصیشروعازقبلکهصورتیدر•
.گرددهائارلمانیآزباندورهدرنامثبتگواهیبایستمی
وجودصورتدرونمرات،ریزباهمراهکارشناسیمقطع)کلمعدلذکربا(التحصیلیفارغمدرك•

.نمراتریزباهمراهارشدکارشناسیالتحصیلیفارغمدارك
.کنیدهئاراراهدانشگادرتحصیلگواهییاودانشجوییکارتبایستیهستید،دانشجواکنونهماگر•

oدکترامقطعدرتحصیلبراي:
.دکتراپروپوزال/طرحدقیقشرحانضمامبهراهنمااستاددعوتنامهیا/وپذیرش

دارید،انلمآدرلمانیآزباندورهگذراندنبهنیازدانشگاهیتتحصیشروعازقبلکهصورتیدر•
.گرددهئارالمانیآزباندورهدرنامثبتگواهیبایستمی
دانشگاهالتحصیلیفارغمدركخرینآ•
.کنیدهئاراراهدانشگادرتحصیلگواهییاودانشجوییکارتبایستیهستید،دانشجواکنونهماگر•
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oدانشگاهیتحصیلیمقاطعتمامیبراي:
کپیییدأتهبمربوطعاتاط(لمانآسفارتتوسطشدهییدأتکپیبایستمیمداركاولدستهبراي

اموررتوزاتوسطنآازپیشکهانگلیسییاولمانیآهايترجمهاز)باشدمیموجوداینجادرمدارك
تکفایمعمولیهايکپیدوم،دستهبراي.شوندهئاراشدهاندییدأتایرانمیاسجمهوريخارجه
.باشدنمینهاآترجمهاصلیاومداركاصلهئارایبهنیازيومیکنند

طهمربوکشوردرلمانآسفارتوبسایتدرکردهاید،کسبکشورازخارجدررافوقمداركاگر
صورتمدارك)پوستیلآ(المللیبینوحقوقیییدأتامورکشورنآدریاآکهببینیدونمودهجستجو
کشور،نآردلمانآولئمسنمایندگیتوسطمدارکتانکهشویدنئمطمصورتایندر.خیریامیگیرد

.باشندگرفتهقراریدئتاوبررسیمورد
زبانمهارتهاياثبات•

موسسه/گوتهانستیتوتوسطصادرشدهزبانمداركطریقازتنهالمانی،آزبانبهکافیتسلطاثبات
اتریشزباندیپلمزمونآمرکز/(ÖKF)اتریشفرهنگیانجمن،)DSIT(تهرانلمانیآزبانموزشآ

(ÖSD)دافتستزمونآموسسهشیراز،در)TestDaF(تلکموسسهو(telc GmbH)میپذیرامکان
.باشد
رتیکهدرصو.داردلمانآموزشیآموسساتازیکهرمقرراتبهبستگینیاز،موردزبانمدركسطح

بعنوانB1گواهیباشد،نکردهمقررپذیرشپیششرطبعنوانراخاصیزبانمدركسطحشماموسسه
.گردیدخواهدتلقیپذیرشجهتزممدركحداقل

زباناركمدازیکیامانیست،نیازيلمانیآزبانگواهیبهزبان،انگلیسیدانشگاهیهايدورهبراي
بهتگیبسنیاز،موردزبانمدركسطحنیزارتباطایندر(کنیدهئارابایدراIELTSیاTOEFLانگلیسی
.یشوندنمپذیرفتهزبانمداركسایر.)داردلمانآموزشیآموسساتازیکهرمقررات

.نمایندیدئتاتوانندمینیزپذیرندهسساتومخودرانیازموردزبانبهکافیتسلط
ایراندردیگرفعالیتهايوشغلی)زمانیوقفهبدونوپیوستهمکاناحتی(مداركهئارا•
انامکدرصورتودسترسدرتلفنشمارهکامل،درسآذکرباجدولصورتبهشدهامضاءرزومه•

ایمیلدرسآیک
.باشیدکردهامضاونوشتهخودتانکهمتقاعدکنندهوقوياينامهانگیزه•
.کنیدتحصیلانلمآدربگیریدتصمیمشدهاندباعثکهیلیدبارابطهدرانگلیسییالمانیآزبانبه

نآانجامصدقکهتحصیلیمقطعباداریداختیاردراکنونهمکهتحصیلیمدركخرینآاگربخصوص
.یدئنماذکراییکنندهمجابوروشنیلالدبایستیکند،برابريدارید،لمانآدررا

:دهدپاسخپرسشهااینبهبایدشمانامهانگیزه
يشتهرچرا-؟ایدکردهانتخابرانظرمورددانشگاهچرا-؟یدابرگزیدهتحصیلبرايرالمانآچرا

نآازبعدوچیستدانشگاهیرشتهاینتحصیلازهدفتان-؟ایدکردهانتخابرانظرموردتحصیلی
؟داریدهاییبرنامهچه
ویتحصیلمدركخرینآازکپییکهمسر،رزومه:میکندهمراهیلمانآبهراشماهمسرتاناگر•

ایشانگذرنامهازکپییک
شنگنحوزهدرمعتبروورودبارچندبراي/روز90برايمسافرتیبیمهمدرك•
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oخرآسخن:
منجرادیدرودرخواستردبههموارهجعلی،یاوشدهکاريدستاسنادهئاراکهباشیدداشتهتوجهلطفا

خواهدقرارنیقانوپیگردتحتاستثنابدون،لمانآحقوقیمقرراتچارچوبدروسفارتتوسطومیشود
همبازاشند،بکردهروادیدتاندرخواستهئارادرخصوصکمکیشمابهثالثیاشخاصاگرحتی.گرفت

بهرادهشهئارامداركمحتوايواصالتوعاتاطصحتلیتؤمس،متقاضیعنوانبهکهشماییداین
.داشتخواهیدعهده

دودحمعموشود،مینیزخارجیانامورادارههايرسیدگیشاملکهشمادرخواستبهکاملرسیدگی
شمندستخواهبنابراین.بطلبدزماننیزمدتاینازبیشاستممکناما.میانجامدطولبههفتهچهار

واستهايدرخ.نفرماییدپیگیريوسوالدارد،قرارمرحلهايچهدرپروندهتاناینکهدرخصوصابتدادر
بسایتورويبه)بارکد(رقمیششپیگیريکدماعباشدهاند،مواجهمثبتپاسخباکهروادیدي
نیزدرخواستردصورتدر.شدخواهدگرفتهتماسشماباتلفنیبصورتیاومیشوندمنتشرسفارت

درخواستردغیهابدریافتجهتمیتوانیدنآازپسوشدخواهدگرفتهتماستلفنطریقازشمابا
قرارايرحلهمچهدرکهاینوپروندهوضعیتپیگیريبامرتبطتؤاالسبه.نماییدمراجعهسفارتبه

.شدخواهددادهپاسخروادیددرخواستهئارازمانازهفتهدهحداقلگذشتازپسدارد،
بلیقهاينوبتاگرچون.باشیددرجلوياصلیوقتاززودترکمیبدمتوضیحهمروزاونمورددر

وقتتونیلایمپرینتوپاسپورتورودبراي.بریدزودترمیدناجازههمشمابهداخلباشنرفتهزودتر
خودتونیامنیتبررسیبعدمیریدکهداخل.میکننچکاوللحظههمونکهباشینداشتهدستدمرو
دیگهدورکیمیکننهاباجهاینکهکاريتنها.استباجهتاسهجلوتون.فصتومیریدوسایلتونو

واقامتشینگنیلیتحصبرحسبتاچیهکارتونکهمیپرسنازتونومیکننچکروپاسپورتونوبتتون
ونیدکخاموشروگوشیتونبایدمرحلهاینبعد.بریدکجاساختمانداخلکهکننراهنماییغیره

کهیاتئجزرانقدشاید.شیدساختمانواردوشیدردصندوقازرفتیدکهساختمانداخل.بدیدتحویل
جلويرفتنمداركتحویلباجهدرموندنفصجايهبکهروهاییبچهدیدماماباشهعجیبمیگم

تا.شیدتظرمنتحصیلیباجهجلوي.اونجاسکارتونمرحلهاخرینصندوقدوستان.شدنمنتظرصندوق
اوليسرمداركهمهخواهشا.کنیدچکرومداركترتیبدیگهدوریکداریدوقتبشهشمانوبت

روهاهصفحیازدنکاورجدارومدركهرهابجهکهدیدم.نزنیدکاوریامنگنهوبزاریدهمپشترو
نوازبریناتبیرونکننپرتتونوبزنندادسرتونداخلاونمیشهباعثچیزااینکهکردنمنگنه
بههمدومسري.بزاریدهمپشتیکجارواولسريمداركهمهپس.دیگهروزیهبرايبگیرینوقت
جدارومداركپسنمیخواندونهدونهازتون.بدیدرواولسريکلمیگنبهتوناونجا.ترتیبهمین
فارسیاصلممکنه.میکننواردسیستمشونتوومیکننچکمیخوننرومدراكدونهدونه.نکنید
زبانسبحبرنهایتا.نخواستنچیزيمنازاما.باشیدداشتههمراهروهمهپسبخوانرومداركبعضی
رشتهاینچرامثکهمیپرسنلمانیآیاانگلیسیبهسوالتادویکیازتونداریدادمیشنکهايرشته

نوشتیدنامهزهانگیتوکهچیزيبامیگیدکهچیزيکنیدسعی.دانشگاهاینچرایاکردیدانتخابرو
اخرنکته.میکنیدپرداختیورو75صندوقمیایدرسیداونبا.میدهبهتونرسیدیهاخرشوباشهشبیه

شکلمشمابرايوباشننداشتهخوردپولاونجاشایدباشیدداشتهیورو75کنیدسعیحتمااینکههم
وجههیچبهرورسیداوناینکههمدوم.اصالنمیگیرنسکهجونببریداسکناسباشههمیادتون.شود
مدارکمونکنیمرعایتمااگرکلدر.دستتونمیدنرسیدهمونباروویزاتونبعداچوننکنیدگم

مرضاونجانزنیمگیجوبریموقتسرونباشهدرشتپولمون.باشهدرستترتیبش.باشهدرست
تادردمازکهنمبا.شهرفتاربدباهامونکهمیکنیمکاريخودمونمنتهیکننرفتاربدماباکهندارن
برايرمامیدوا.کردهمشوخیتادویکیمنبااونجاولؤمسحتی.شدرفتارخوبخیلیلحظهاخرین

.بیادکارتونبهوباشهمفیدتوضیحاتشما
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اقدام همزمان ویزاي چند کشور

.همه ي دوستانسالم به 
پاسخاکثرا:غیرشینگنیاشینگنکشورچندیادوازدانشجوییویزاياخذبرايهمزماناقدام

یگفتنمايعدهوکرداقدامکشوریکبرايفقطبایدوندارهوجودامکاناینکهبودایندوستان
هابعضیونکنریجکتممکنهومیفهمنآنالینسیستمطریقازخودشوناونهاولیکرداقداممیشه

باهاارتسفازتاچندباخودممننظراتاینازبعدراستشمیکردناشارهترسناکیعواقببههم
ازوییدانشجویزاياخذبهاقدامبرايمنعیهیچکهکردنداعالماونهايهمهوکردممکاتبهایمیل
خروجبهاقدامداریدنیازکهویزاییاونباشماویزاهاگرفتنازبعدونیستشینگنعضوکشورچند

دوستانبهمپیشنهادشده،سختخیلیآلماندانشجوییویزايووقتگرفتنآنجاییکهاز.میکنید
جزهمدیگهکشورهايدرتحصیلاگرالبتهبگیرننظردرخودشونبرايدومیپلنکهاینه

ازامهپذیرشعلیرغمروامسالعمالوبگیرموقتنتونستمهفته9ازبعدخودم.هستعالیقشون
دیگهرکشویکدربدمادامهروتحصیلمتونستمداشتمکهدومیپلنطریقازولیدادمدست

نگهروپورتتونپاسکنیدمیاقدامدانشجوییویزايبرايکهکشورياگهکهتوضیحبهالزم.اروپایی
همزمانمهايدیگهکشوربرايکهنکنیداعالمبهترهحتیواومدنخواهدبوجودمشکلیهیچنداره
بررسیاینآلمانواسترالیاوفنالندواسکاندیناويکشورهايبرايهمزمانخودممن.کردیداقدام

هاارتسفقوانینلطفا.باشهخوردهدوستانبدرداطالعاتاینامیدوارم.کردماقدامودادمانجامرو
.استمعتبر2016امسالفعال.کنیدپیگیريهاسفارتطریقازمجدداترمهردررو
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چک امنیتی

ازراپرداخترسیدقبضآسودهخیالیباشماوقتییعنیبعدبهمصاحبهروزوویزادرخواستزماناز
عمومیشرایطگرفتننظردرباومعمولطوربهمیشویدخارجسفارتدرازومیکنیددریافتآفیسر

ريپیگیخصوصدرمیشودمکرراکههاییسوالازیکی.بودخواهیدویزاجوابمنتظرماهیک
مختلفیهايزماندرهاشلوغیوهاسیاستوزماندرخورتهراندرآلمانسفارت.استویزاوضعیت

.استخوردنامنیتیچکاصطالحبهاستاهمیتحایزکهمسایلیازیکی.میکنداعالمراهاجواب
پرامنیتیفرمیکمصاحبهروزدرهامجددمقطعبعضاودکترهايدانشجووخاصهايرشتهبعضی

وانگیزهخصوصدرسوالسريیک.کنیدپرکهمیخواهدومیدهدشمابهآفیسرروزهمانکهمیکنند
کردخواهدترطوالنیعاديحالتازراشماویزايپروسهامنیتیچکاین.میشودپرسیدهشمامقاصد

میطیرايعادمسیرکهویزاییمتقاضیان.داشتخواهدبیشتريبررسیبهنیازشماپروندهکهچرا
چندطیمصاحبهروزوشمادرخواستازبعدشماپروسه.کنندعجلهنبایدپاسخدریافتبرايکنند
میفرستادهکردیداعالمرامدنظردانشگاهمصاحبهروزدرکهمقصدشهرمهاجرتادارهبهکاريروز
میکنسولدستبهجوابومیشودبررسیمهاجرتادارهتوسطمداركبعدهفته3حدودطی.شود
یک)حداقلیونرمالطوربه(پروسهاینکلواستشماویزايتاییدبرايمرحلهآخرینکنسول.رسد
انزمهادرخواستترافیکوشلوغیزماندربخصوصوبعضابینایناما.کشیدخواهدطولماه

8بهنیازروادیددرخواستبررسیسفارتگفتهطبق.استشماصبوريبهنیازپساستنیازبیشتري
.استاکثریتتجربهطبقماهیک.داردزمانهفته6

عنوانبه.کنیدمکاتبهمربوطهشهرمهاجرتادارهبابایدشمامذکورمراحلطبقویزاپیگیريبراي
قطریاز.ایدشدهنزدیکترمشروعبهواستگذشتهشماویزايدرخواستزمانازهفته7مثال
:بنویسیدمتناینباایمیلیوکنیدپیدارامهاجرتادارهبخشایمیلزیرلینک

نده،پروشماره.داریدراآنوضعیتپیگیريدرخواست.ایددادهفالنتاریخدرویزادرخواستکه
.کنیدلحاظدقتبهخوتونکاملخانوادگیناموناموپاسپورتشماره

http://www.auslaenderaemter.de/buchstabe_a.php 

:شودمیاعالمطریقدوبهمثبتنتیجه
تلفنیتماسوسفارتسایتروادیدبخششدهآپدیتهايافديپیطریقاز
معمولطوربه.داریدنیزاویزادریافتبرايمدارکیچهبهکهشودمیاعالمشمابه
صندوقرسید-
)شدهماهه6جدیداکه(نامهبیمه-
پاسپورت-
.دادخواهنداطالعشمابهباشدنیازايدیگهمداركاگربعضاو-
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بیمه

سقفبانیدکمسافرتیبیمهدرخواستوکنیدمراجعههابیمهشعبازیکیبهبایدشمابیمهبراي
بهآلماندربیمهاین.استکافیکپیوباشدشماهمراهبیمهاصلحتمانیستنیاز.تا30000تعهد
عالماشمابهراروادیددریافتروز.استنیازویزادریافتبرايصرفاوخوردنخواهدشمادردهیچ

نیدکاعالمامنیتبهصندوقبرگهباوبریدمصاحبهدرببخشبه9الی7ساعتازبایدمیکنند
صوصبخروزیکویزادریافتبرايسفارتتوسطشدهاعالمتاریخ.ایدآمدهویزادریافتبراي
میتوانددببعتاریخآنازشماویزاياستاینمنظورکهباشیدداشتهنظردررانکتهاینامااست
:دارندراهدوبرسانندسفارتبهراخودتوانندنمیروزهماندردلیلیهربهايعدهاگر.شودصادر

تحویلراآندیگريشخصتااستموجودکانالهمیندرآنافديپیکهبدهندوکالت.1
.هستايسادهوکالت)بگیرد

.ببرندتشریفدریافتبرايتوانندمیشدهاعالمتاریخازبعدهايروزدر.2
دوقدارصنتحویلراشدهخواستهمداركوبرویدصندوققسمتبهشدیدسفارتواردکهدرباز

بهشدهچاپویزاباپاسپورتدریافتبرايمعموالروزهمان14ساعتمیکننداعالمشمابه.دهید
میویلتحراخودپاسپورتومیشویدسفارتواردمداركتاییددرباز.ببریدتشریفسفارت
.گیرید
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ویزاي پیوست و همسر

ارسروکویزانوعاینباکندهمراهیالماندرراوالدینشیاهمسرشمیخواهدکهفرزنديوشخص
.دارد

oمصاحبهروزبراينیازموردمدارك:
همراهبهجداگانهبطورراذیلدرشدهبردهناممداركازکاملنسخهدوروادید،تقاضايهنگاملطفا

:باشیدداشته
رسمیترجممیکتوسطانگلیسییالمانیآزبانبهلمانآسفارتتوسطشدهتاییدرسمیترجمه.1
)مداركتاییدتوضیحات<مداركتصدیقوتایید<کنسولی-حقوقیامورراهنماي(

صفحاتشتپازکهباشیدداشتهتوجه(شدهترجمهصفحاتکلیهازسادهکپینسخهیکاضافهبه.2
.)شودگرفتهکپینیزسفارتتاییدمهرو

:کنیدبنديدستهجداگانهبطوریدآمیذیلدرکهترتیبیبهرامدارك
)استتدریافقابلماوبسایتصفحهدر(مدتبلندروادید/مدتبلنداقامتبرايدرخواستفرم.1
.شودامضاءوتکمیلکاملوخواناصورتهب

کبیومتریسفید،زمینهنباشد،ماه6ازترقدیمی)4/5در3/5(رنگیعکسايگذرنامهعکس.2
ترجمهبدونوامضاباگذرنامه3و2صفحاتازکپیعدددومعتبرگذرنامه.3
.)نیستمدركاصلبهنیازي(لمانآدرشماهمسراقامتموقعیتوشناساییکارت.4
دركماصلبهنیازينباشد،ماهسهازترقدیمی(لمانآدرشماهمسرسکونتمحلثبتگواهی.5

.)نیست
!)باشدسالکیازترقدیمینبایدتاییدیهباشیدداشتهتوجه(شدهتاییدرسمیترجمهازدواجسند.6
.اشدنبحاضرشخصاازدواج،عقدهنگامطرفینازیکیکهشرایطیدرازدواجعقدبرايوکالت.7
دهشتاییدترجمهباهمراه:نباشدایرانیازدواجسندصورتیکهدرازدواجطرفینشناسنامه.8
تیکهصوردر(شدهتاییدوترجمهسابقهمسرفوتگواهی/قطسند:قبلیهايازدواجصورتدر.9

اینترجمهتاییدبهنیازيباشد،شدهثبتفعلیازدواجسنددرقبلیازدواجفوتگواهی/قالطسند
.)نیستمدارك

سسهؤمتوسطشدهصادر،A1سطحدر)کپیدورد(لمانیآزبانمقدماتیمعلوماتبردالگواهی.10
Association(ALTE)استانداردطبقامتحاناتبرگزاريمجوزبااي of Language Testers in Europe
درگواهیاینحاضرحالدر.باشدخارجیاصلیسسهؤمازاينمایندهحضورباايشعبهدارايکه

Start"زبانمدركعنوانتحتایران Deutsch1"همچنینیاوتهرانلمانیآزبانموزشآسسهؤماز
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"Grundstufe Deutsch 1 des ÖSD"آزمونمرکزیاوتهراندراتریشفرهنگیانجمنازÖSDدر
.گرددمیبرگزارشیراز

قرار داد بیمه اي در ن آشرطی که پس از به آلمان درروزه 90بیمه درمانی مسافرتی با اعتبار .11
!شوده ئارابسته شود و یا موجود باشد، هنگام دریافت روادید، لمان آ

:دهیده ئارانیز با شما سفر می کنند، مدارك زیر را هم )ان(فرزنددر صورتیکه 
و تایید شده       ترجمه و ) ان(فرزندشناسنامه .12
:ددر صورتی که مطلقه هستید و می خواهید فرزندي را از ازدواج قبلی به همراه داشته باشی.13

رك باید ترجمه و تایید شده این مد) پدر یا مادر(حکم دادگاه و یا موافقتنامه محضري هر یک از والدین 
خصوص حاوي تعیین وضعیت نهایی حضانت به همراه موافقت نامه پدر یا مادر که در اینجا می ماند در

.باشدلمان آدر )ان(فرزندخروج و اقامت بلند مدت 
!باشیدداشته لطفا کلیه اصل مدارك را بطور جداگانه همراه 

:لطفا به نکات زیر دقت نمایید
.مدارك ناقص و یا مدارکی که نادرست دسته بندي شده باشند پذیرفته نمی شوند.1
.شوند، حتی زمانی که اصل مدرك اندازه دیگري داشته باشده ئاراA4اندازهتمامی کپی ها باید در .2
مدارك جعلی همواره باعث رد درخواست روادید می گردد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهده ئارا.3

ما به عنوان حتی در صورتی که شخص ثالثی در تکمیل درخواست روادید، شما را یاري نماید، ش. گرفت
شده در درخواست روادید و نیز اصالت و محتواي ه ئاراصحت اط عات ل ئومسدرخواست کننده، 

.باشیدمی درخواستمدارك ضمیمه 
. یرددرخواست روادید صورت نمی گه ئاراارسال درخواست روادید به اداره اتباع خارجی فوراً پس از .4

ه ئارااز زمان -لمان آشامل رسیدگی اداره اتباع خارجی -رسیدگی کامل به درخواست روادید 
این که به محض. البته امکان نیاز به زمان بیشتر نیز وجود دارد. هفته زمان می برد10تا 8درخواست، 

. شددر مورد درخواست روادید شما تصمیم گیري شود، بصورت تلفنی با شما تماس حاصل خواهد
درخواست، پاسخ داده ه ارائهفته از زمان 10پرسش ها در خصوص وضعیت در خواست پس از اتمام 

.خواهند شد
:سواالت روز مصاحبه 

شدین نا شآسوال ها بیشتر اطالعات شخصی راجع به خودتون و همسرتون هست، مثل اینکه کجا با هم 
وال هاي س... یا نههست اولتونچند ساله که با همین تاریخ ازدواج اینکه با هم زندگی می کنین ازدواج 

اونجا چیه برنامتون براي... ابتدایی راجع به خانواده ها اینکه چند خواهر و برادر دارین ایران هستن یا نه
گیریدباطالعات راجع به شغل همسر، خونه اي که میخواید اونجا ) بخونمآلمانی میخواممن گفتم که (
و در ) هستناره خونه بگید که داریم مکاتبه میکنیم با خوابگاه ها یا سایت هاي مختلفی که براي اجکافیه (
ه ازتون پرسیده نمیشه خیالتون راحت فقط در این حد کلمانی آاینکه هیچ کدوم از این سوال به خر آ

!میدن بهتون یاد A1-1کالسمعرفی کنید، جمله ي که توي جلسه ي اول لمانی آمیخواد خودتون رو به 
کلی فیسر آم و البته اگر بیشتر مسلط هستین بد نیست که دو تا جمله ي اضافی هم بگید من گفت

. خوشش اومد و چند جمله باهام حرف زد 
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رو همراه خر اینکه اگر همسرتون هنوز ویزاشون نیومده یک کپی از رسید روز مصاحبه شونآنکته ي 
ه هایی بود اگر طو نی شد عذر میخوام اما این نکت. فیسر هم بسیار خوب بود آببرید در ضمن برخورد 

ی که دیدم خیلی ها دم سفارت رعایت نکردن و به مشکل خوردن، مث  نوع چیدن مدارك ، یه خانم
ارین و پس لطفا مدارك رو پشت سر هم بز!!! بود که هر مدرك رو جداگانه توي یه کاور گذاشته بود 

چند صفحه اي هارو فقط با گیره به هم وصل کنید،
.ترتیبدسته ي دوم هم کپی از سري اول به همون 
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انتظار براي ویزا

راگامادارهفرقهرکسپروندهانتظارزمانوندارهمشخصیزماننتیجهاعالمزمانبرايانتظار
.استهفته10تقریبا،کنیممشخصتقریبیحدوديبخواهیم

ماهه6(بیمهاصلوکپیبا،دیدیدویزالیستتوروتونپروندهشمارهیاگرفتنتماساینکهازبعد
ینابراضافهمدارکیراگ(+صندوقرسید+پاسپورت+)یوروهزار31حداقلسقفباشنگنمسافرتی

برمفتنگهستمدانشجوییویزابگیدنگهبانهب.ویزادرببریدتشریف9الی7ساعت)خواستنها
کارتکی.داخلمیریدوایستیدمیصفتومیزننصدادقیقهچندازبعدمیگیرنرورسید.صندوق

ریفتشحیاط،هايباجهتوموندنمنتظربدون.صندوقنوشتهروشهکدر،دمهمونمیدنبهتون
پاسپورتعدبمیکنهچکروشدهخواستهازتونهکمدارکیوپاسپورتاولولشونئمس.صندوقببرید

.میزنیمداصباشیدمنتظرحیاطتومیگهمیدهفرمکیوبرمیگردونهبهتونرومداركمیدارهنگهرو
ویزاتوایدمیخوهکوتاریخیبنویسید،فامیلواسمبایدهاماهکیبا.نوشتهروهاماهفرمطرفکی

.باشهنامبتث/امتحان/سالکشروعبنزدیکبایدتاریخ.بزنیدامضاهمپایینکنیدمشخصروبزنن
تاریخکیخودشونونمیکننقبولگفتنبهمبودمزدهاونازبیشترمن.کافیهقبلروز11لمث

مربوطتهسنامهتعهدهمفرمهدیگطرفکی.خوبهقبلروزدهبزنگفتصندوقولئمسبعد.میزنن
مداركدوقصنبریدمیتشریفزدنصداهکبعد.تاریخوامضابنویسید،فامیلواسمZollقوانینهب

درونهم(بادرازروویزاهاهکمیکننشروعیکساعت.بیرونمیایدسفارتازومیدیدتحویلرو
ویزاهارومنیودو،دوحدوددانشجوییبراي.دانشجوییبعدمیدنروشنگناولولیبدن)مداركتایید
روویزاهالداخبرننوبتبهبعدبنویسهرودانشجوییویزاهايبچهاسمبایدنفریکمعموال.میدن
.بگیرن
:بگمنکتهچندتا

.ارزنوساناتبخاطرباشهحسابتونتوزادآنرخهب8640ازبیشترحتماحتمامصاحبهروزاینکهاول
شماره.داشتنتمکنبرايیورو7000حدودکردهحسابسفارتوقتی4500یوروباكبودنخانمی
.میدنبهشریجکتنامهبگیرهتحویلروویزامیرهوقتیوبودهویزالیستتوهمپرونده

.نمیدنتحویلدوساعتاززودترروویزادوم
.بگیرنتماسسفارتازممکنهباشهگوشیتونهبحواستوندوساعتازقبلتاسوم

.باشهتهنداشتایپیاشتباهکنیدچکهاروتاریخوپورتپاسشمارهشهر،،فامیلواسمهمونجاچهارم
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نظام وظیفه

oدارندروتحصیلیمعافیتگرفتنووثیقهگذاشتنقصدکهخدمتیمشمولینراهنماي
oدانشجویانامورسازماندراولمرحله:

گواهیزبان،مدركپذیرش،جملهاز(نیازموردمداركاپلودوneshaسایتدراکانتساختنازبعد
دوستانیبراخدمتبهاعزامبرگهشدن،التحصیلفارغتازهکهدوستانیبرايوظیفهنظامبهمعرفی

انصرافونفعلیشمقطعازکهدوستانیبرايتحصیلازانصرافنامهیاوکردند،پستدفترچهکه
میداندرواقعاموردانشجویانسازمانبهمیبریدروپذیرشتونپرونده،تشکیلدرنهایتو)دادن

)آلمانکارشناس(دانشفرآقايپیش222اتاقدومطبقهاصلی،ساختمانموسوي،خیابانفردوسی،
دقیقهبیستشپیشرفتممنهمهربارسیاه،نخوددنبالمیفرستناغلبندارن،حالیکمالبتهایشون

زبانپذیرشهايبههمجدیدا.میومداینادقیقهبیستویکهمازونورمیکردتعطیلدوازدهبه
کمترحتیساعت600برمبنیاموزشگاهگواهیقبالنمیکنن،تاییدیکببادیگهشدن،حساس
کنن،اییدتسیستمتووروشماپذیرشبایدایشونخالصهنهاالنامامیپذیرفتنرودیدناموزش

ومسنخانم)يمرادخانمپیشاصلی،ساختمونکنارايشیشهساختمونبریدنبودنایشوناگراحیانا
همونتوو،پذیرشتاییدازبعدمیدنتوضیحومیگذارنوقتخیلیوهستنمحترمیخیلیخیلی

مراديخانمیههمبخشاینمسئولوظیفه،نظامبخشنوبتبرايمیگیریدفیشايشیشهساختمون
وظیفهنظامهبمعرفینامهمیکنن،کمکتونخوبخیلیهمایشونهستن،جوونیخانمکههستندیگه
.کاراتونپیگیريبرايسپاهمیدونبریدکهبهتونمیدن
oسپاهمیداندرعمومیوظیفهسازماندردوممرحله:

میدیدتحویلوردانشجویانسازماننامهتحصیلی،باجهبرايمیگیردفیشوظیفه،نظامرفتیدوقتی
پرکهیدنمفرمیسريومیدنپروندهتشکیلبراتون)میدیدهمروانصرافنامهدادیدانصرافاگر(

کردیدرپکهروهمه)چیزااینوتحصیلیمقطعترمتون،شروعتاریخفردیتون،مشخصات(کنید
مشخصرورنظموردشعبهوبانکبانکبهنامهمعرفیگرفتنبرايمالیبخشیکباجهمیبرید
.کنهامضاومهروپرکنهوظیفهنظامبرايبانکبایدکهخالیفرمیهوبراشمیگیریدنامهومیکنید

oوثیقهگذاشتنوبانکبهرفتنبعديمرحله:
شما،دونسخهکدومهرمیده،ایناوبانکیتسهیالتازاستفادهوضمانتفرمکلیبهتونرفتیدکهبانک

ضامنهمگهبریکسريمیکنید،امضاهردوضامنوخودتونومیکنیدپرضامنتونوخودتونطرفاز
اضافهبایدمیگهکبانخودکهمیلیوندوبعالوهشدهمیلیونبیستاالنوثیقهکنه،امضاوکنهپرباید
یبعضالبته(میگیرهتعلقسودتومنش23بهومیشهریختهضامنحساببهاینهامبلغ،اینبهکنید
اونتويونخودتشخصحساببهبایدمثکههممبلغایندرصدده،)نمیدنسودتجارتمثلبانکها
ظامنبهمیدهنامهمعرفیبهتونبانکامضاها،ومداركتاییدازبعد)2200یعنی(بشهریختهبانک

کنهامضاومهروپرکنهبانکبدیدکهبهتونبوددادهوظیفهنظامخودکهاينامهاونبعالوهوظیفه
.امضاهاتاییدوحساباستعالمبرايکار،اینمیبرهزمانروزدومعموال

قبل از سفر: فصل هفتم 

113



oچهارممرحله:
راموسازمانبهخطابکشورتونازخروجاجازهينامهگرفتنووظیفهنظامبرايمداركبردن

:کنیدتمومروکاروبریددیگهکهدانشجویان
.کنیدوقتتنظیمپسمیبرهزمانهفتهیکبهنزدیکپروسهکل*
برايکنیداماقدمیتونیداموردانشجویانسازماننامهمعرفیبامرحلهاینتوينداریدپاسپورتاکر*

.پاسصدور
oسراسريدانشگاهدانشجویان(خدمتتعهدلغوقانون(

یلیخبرايچوناماکردنارسالمنبرايجدیدخبریککردنلطفعزیزحامدستروزيچندین
تماسوشونایخودپیگیريباکه.موندیمتريموثقمنبعمنتظربودمهمشدتبهوبردارهزینهها

وعلوموزارتدیدجبخشنامهطبق.باشیدمطمینهمیشهمثلخبربودنموثقازپس.شدتاییدتلفنی
ایندرایدبواستقانوناینمشمولکندنامثبتدانشجوییهربعدبهخرداداولازدانشجویانامور
قبلالروهمانهستندخردادیکازقبلکهکسانی.کنداقدامالتحصیلیفارغازپسماه6يبازه

.شودمیآنهامشمول
oکشورازخارجمشموالنغیبتسالسهقانون

کشورداخلبهتردد
باشندهداشتاقامتکشورازدرخارجسالسهحداقلکهکشورازخارجمقیمایرانیمشموالنکلیه.1

اقامتطشرای(.نمایندترددکشورداخلبهماهسهمدتبهمجموعاودوبارحداکثرهرسالدرتوانندمی
).استشدهبیان)ج(بنددرکشورارخارج

ایرانیاسالمجمهوريدولتنمایندگیبهبایستمیترددمجوزدریافتجهتخارجمقیممشموالن.2
زهاجا«عنوانباترددمهربهممهور،شرایطاحرازازپسآنانگذرنامهومراجعهاقامتمحلکشوردر

وارهشمتردد،بهاجازهمتندراستالزمهمچنین.گردد»کشورازخارجمقیمایرانیمشموالنتردد
.شوداستنادنیزمسلحنیروهايکلستادابالغیهتاریخ
وظیفهنظامسایتمنبع
oخروجمهر:
خروجمهر،کنسولگريبهزیرمداركيهئاراباپروندهتشکیلباهمزمانیاپروندهتشکیلازپس

.میزنندشماگذرنامهدررادانشجویی
دانشجوییخروجاجازهمخصوصفرمبرگیکتکمیل
ایرانیگذرنامهاصل
4عکسقطعهدوx3یترعاخانمهابراي.شدهنویسیپشتوتیرهعینکوهالکبدونرختمام

.استالزامیاسالمیحجابکامل
درخواستزماندرتحصیلبهاشتغالگواهیهئارا
ملیکارتکپی
خارجایراناز1385شهریورپایانتاطریقیهربهکسانیکهیاسربازيمشمولینحالشاملشرایطاین

مورددانشگاههايازیکیدرولینمیباشندتحصیلیمعافیتتسهیالتازاستفادهشرایطدارايواندشده
.شودمینیزدارنداشتغالتحصیلبهبهداشتوزارتیاعلوموزارتتایید
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خانه

همکاناپهکیودارهاتاقیشهريتوشخصی.باشهآشناهمایرانتوهابعضیبرايشایدسیستماین
کاناپهوروبمونهپیششمیتونهروزدویکیبرايکشوريهرازهرکیومیکنهاعالمسایتتو.داره

به.…تجربیاتومختلفهايآدمومختلفهايفرهنگباشدنآشنابرايبیشتر.بخوابهمجانی
خودش.دبوکردهمعرفیشدوستامازیکیصاحبخونهوکردماستفادهامکاناینازمن!دلیلههمین
نیمهربوالعادهفوقونظیربیهايايهمخونه.بودارتباطدرباهاماپواتسبامدامونبودآلمان
.…دیگهانآلمانی؟…اوکیچیهمهنداري؟نیازچیزيپرسیدنمیمدام.داشت
دنبالویرونببرینپاشینمیخواینورفتهسرشهريتواتونحوصلهاگرسایتهمیندیگههايبخش
واسطهسایتشهنمیبدلوردپولیکهازونجایی…بشینهاستمیخواینخودتوناگریامیگردینپارتنر

.نیستپرداختبهنیازونیستاي
تدوسومهربونشدتبههايآدم.هستباالهايسیستماینهمهتويکهقشنگیاعتمادیک

سختیتماممیبرینلذتمکالماتازخندینمیوهمباشینینمیوقتی.ملیتیوجنسیتهرازداشتنی
…کنینمیفراموشرومسیراینهاي
oهنر آلمان زندگی کردن:
ماشایدهکهاییسیستموامکانات.بذارممیاندرهمشماباداشتمدوستکههستنکاتیسريیک

چطوريدوننبکهکساییبرايمخصوصا.میبرهپیشآدمکارايخیلیآلمانتواینجاونداریمایرانتو
جمعايتوکنینرفکاینکه.باشیندوستهمباکهاینهبگمبایداماکهاينکتهومسیله.کنناستفاده
کنیننمیتعریفهمدوستاتونبرايدونینمییابلدینروچیزياگراینکهیاوکنیندوريایرانی
.بموننبراشیقرفمعنايبهکهباشهداشتهدوستاییغربتتوآدمکهمهمهخیلی.میکنهتنهاترشمارو
.گردهبرمیوگیرنمیروجوابشباشینمطمینبکنینکهخوبیهرباشهیادتون
ازیدمشنبسیارچه.معتمدوخندانهمیشهومهربانهايآدمکنینفکرکههرچیزيازفراترآلمان

یريمساینتو!وجههیچبهنه:جرئتبهجواب؟…آلمانشرقآیا…هاآلمانیآیاکهپرسیدنمن
جلببرايقطفاشتباههايراهنماییخیلی.میزننهاحرفخیلیندانستهوندیدههاخیلیمیذاریدپاکه

!شایدتوجه
این.شهثابتخالفشمگرمیشهانجاماحترامواعتماداولویتبراساسکارهاازخیلیعزیزدوستان
اگرهاانیآلم.باشینمطمین.رفتخواهدپیشعالیچیهمهنشهاستفادهسوازشکهزمانیتااعتماد

باشهخصشیکعهدهبهمسیولیتیکهزمانیتا.هستآرهواقعیمعنايبهاشونآرهباشهنهاشوننه
اصرارهاییازحديتا.نمیذارنقانونوحیطهازفراترروپاشوناما.میدهانجامشمابراينحوبهترینبه
.کنینکمکنینسعیشنوینمیکههایینهبرايکه
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:بعد از این نکات یک سري امکاناتی هست که شما هم بدونین خیلی خوبه

owww.airbnb.com
شماخودصالاشایدیاهستنافرادي.میگردنايخونهدنبالموقتکههستکساییبرايسیستماین
اضافهاتاقیکاتونخونهتویادیگهشهریهمسافرتبریدمدتیبرايدارینقصدوداریناتاقیکه

خیلیبالغمقبولباومیسپارنسایتاینبهمدتیبرايشهريهرتوروخودشونهاياتاقافراد.دارین
منکهستهخوبیخیلیهايسیستمازیکی.میکننمیسردیگهافرادبرايرواسکانهتلازکمتر

منومکاناتاتماماز.داشتیمخوبیهايمکالمهوبودبقلیاتاقدهندهاجاره.کردماستفادهازشتابحال
نومداشتمکهشهريتويکارايسريیک.بودمپیششکهمحدوديمدتبرايکردشریکهم

ازهااون.ینکنمعذبروخودتونیاببرینشیرینیوگلصاحبخونهبراينیستنیاز.کردراهنمایی
.بودخواهدبراتونخوبیتجربهمطمینم.همینطورهمشماومیشنخوشحالشمادیدن

.خوبههمنکردنپیداجاییهنوزاینجاومیانایرانازتازهکههاییبچهبرايبخصوصسیستماین
بهپولماشومیکنهمعرفیهمبهروهاشماسایت.میدینقرارواسطهروسایتسیستماینتوشما

بهرودکاینتاکهمیدهبهتونکديیکسایتاقامتتونانتهايدر.میکنینواریزسایتحساب
استونحو.رفتخواهدپیشعالیوخوبچیهمه.کنهبرداشتشماپولازنمیتونهندیدصاحبخونه

.هسترداريکالهبغیريدرخواستهروکنیدواریزروپولبایدسایتاینپورتالازفقطوفقطباشه
خونهتومهممسیله.هستمسیراینتوشماهايچالشبزرگترینازیکیآلمانتوکردنپیداخونه
.یانهبدهروشماایمیلجواببعضااصالاینکهمهمترینوشماستبهصاحبخونهاعتمادکردنپیدا

فمختلقیمتايمنطقهبهنسبتایرانمثلهمشهرهرومتفاوتهشهريهرتوخونههايقیمت
:میدمتوضیحايمرحلهچندکنمآشناتونپروسهاینبابهتراینکهبراي.داره

:انواع خونه ها
o وگ خونه هاي(WG):
خصیششمااتاقفقطمعموال.مختلفحدهايدرومختلفاشتراکاتباهستاتاقیکمواردجوراین

توتعدادچههکاین.هستمشتركافرادباقیبیندستشوییوحمامآشپزخونهمثلمواردباقیوهست
نهاییتازکهاینهخوبیشهاخونهاینجور.دارهخونههموناتاقايتعدادبهبستگیهستنخونهیک

…گرفتنتیپاروکردنتمیزیاغذاهايبرنامههاتونهمخونهبامیتونینهاهفتهآخرومیایندرنسبی
روزبانتوننبتونیاوناباارتباطباکههستامتیازيباشنهمغیرایرانیهایاتونهمخونهاگر.بذارین
آلمانیحتمایاینباشنظرصاحبهمیشهشمانمیشهدلیلکهبگیریننظردررونکتهاین.کنینتقویت

هاخونهنوعاینتومهمدیگهمسیله.باشنداشتهشماروباکردنصحبتپایینسرعتحوصلهها
رولاوسالبهترهمننظراز.نمیشناسینونمیدونینشما.روحیاتشونهواخالقوشماهايهمخونه
تمرکزبابتونیندبعوبیاددستتونبیشترآلمانوبشناسینروهاآدموباشینتکیهايخونهتوحداقل

.حبوبهمخیلیدانشجوهابینهاگرفتنخونهجوراین.بگیرینروايخونهچنینبیشترتجربهو
o یا هاي تکی خونهEinzel Zimmer:

کاملاقاتچندینراهرویکتویعنی.هستنشرکتیمعموالوهستنشخصیسراسرکههاییخونه
.میشهابحسمستقلخونهیکتقریبا.دارنخصوصیدسشوییوآشپزخونهوحموماتاقااین.هست
شخصیمحریوآرامشدنبالکهکساییبرايمناسبترین.میشهحساباتاقیککالوندارناتاقی

.بخوننرودرسشونمیخوانوخودشونهالكتوسرشون.هستن

در آلمان: فصل هشتم 

117



اختمونسکلبرايکنخشکولباسشوییزیرزمینشونودارنمشتركحیاطمعموالهاخونهاینجور
.کنخشکازیورو1وکنیناستفادهلباسشویییورو2بامیتونین.هست
oآپارتمان:

دیوارهالمثالاگرمعموال.نیستهاخواباتاقتعدادصرفامیبینینسایتهاتوکههاییاتاقتعداد
.ستنههاخونهگرونترینهاخونهایندانشجوییحددر.میشهمحسوباتاقیکخودشباشهداشته

گیرخونهختسخیلیهستینکهشهريتواگرمخصوصاوبکنمبهتونمیتونمکهايتوصیهیکاما
شدتبهنای.کنیناجارهروخوابهچندهايخونهازیکیوبشیننفرچندبهترههانوفرهمینمثلمیاد

کهاینهونهخیکبرايمیزنینزنگکهسواالییاولینجزوچون.هستصاحبخونهکردنقبولمستلزم
زیماآینزلربزرگتوپیشرفتهنوع.شماهاشدندارخونهزودترواسهخوبیهراهایننفره؟چندشماتعداد
.باالترمتراژوخواباتاقباودارههمونوامکاناتتماموهست
o خانه(Haus):
بعضاوهستنشهرازخارجمعموال.نداریمسروکارباهاشماومعلومههماسمشهاخونهاینخب

.…وشخصیحیاطباوهستندوبلکس
o خونهاصطالحات:

Kalt)اجاره سرد . 1 miete):
هیچومیکنیناجارهفقطاتاقدریکعنوانبهشمایعنی.هستخونهیکخاماجارههمونسرداجاره

.نشدهاضافهاجارهبه…وبرقوگرمایشیسیستم
:(Nebenkosten)هزینه هاي انرژي . 2

.دینمیمیشهشاملشهمبرقمعموالوآبوگرمایشیهايهزینهبابتشماکههستمبلغیاین
سعی.االستبخیلیانرژيهايهزینه.نیستمعموالبگمبهترونمیشهاجارهاینشاملهمیشهاینترنت

چندخونهاگر.ینکنجوییصرفهشدتبهمیکنمتاکیدوشدتبهمیکنیناجارهسردروخونهاگرکنین
گرملباسبانکنیسعیوکمدرجهکنینروشنروهستینکهاتاقیهایسونگفقطوفقطدارینخوابه

بهروحموماولدقیقه20کهزمانیکنینفراموشروحمومدوشزیرآب.داریننگهگرمروخودتون
چراغبهبیشترومصرفکمهايالمپ.میکنینفکرگرمآبدوشزیرزمینخلقتاندراحواالت

رااججديخیلیروکردنمصرفدرستاماندینعذاب.نیستارزونانرژي.کنینخالصهمطالعه
برمیگردونهرونکستنبنازمقداريبهتونسالسرصاحبخونهنکنینمصرفزیاداگراگرمعموال.کنین

.شمابهامتیازعنوانبه
:(Warm miete)گرم اجاره . 3

Kalt miete + Nebenkosten = Warm miete
ایدشکماکانحالاینبا.هستخونهیکاجارهشدهتمومقیمتاجارهاینکهمعلومهباالمعادلهاز

…اینترنتبدون

. ترین نوع اجاره همینه که به عنوان وارم میته اجاره کنینمطمئن 
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:(Kaution)پیش پرداخت. 4
بهقرارداداولبایدکههستسرداجارهتا3یا2معموال.هستصاحبخونهپیششماازامنیپولیک

اگرفقطکهاینههواسبگیرهسودشوبانکبذارهصاحبخونهکهنیستاینواسهپولاین.بدینصاحبخونه
پولاینازونهبتصاحبخونه…خسارتییاايافتادهعقباجارهمثلباشهداشتهمشکلیقراردادانتهاي

مشکلیاگر.ینبکنزندگیتونو.دارینچیکارسوراخبه.کنینسوراخروخونهنکنیسعی.کنهاستفاده
.گردوننبرمیبهتونقراردادانتهاينباشه

:تموم اینارو یه مثال میرم
یورو در ماه200: اجاره سرد 
یورو در ماه70: نبن کستن 
یورو در ماه270: اجاره گرم 
)یکبار براي همیشه(یورو 400: کاتسیون 
یورو در ماه25: اینترنت 
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oاجاره کردن خانه در آلمان:
راهتاندچباشدبزرگی یاکوچیکشهرکهزندگیمحلبهبستگیآلماندرخانهکردناجارهبراي
:داردوجود

):tageszeitung-landeszeitung(در روزنامه هاي محلی همان شهر گشتن . 1
وداردوجودشهرهمانمخصوصروزنامهآلمانازشهريهردر.باشدمیمادیدازراهبهترینکه
کهداردمنطقه ايروزنامهباشد،نداشتهراخودشاختصاصیروزنامهوباشدکوچکخیلی شهرآناگر

کهکردپیدادرونشمی شودرااجاره ايهايخانهآگهی هايدرهفتهبار5حداکثروباریکحداقل
ههمیششنبه هااکثراولی باشندمیمختلفهستنداجاره ايخانه هايآگهی هايشاملکهروزهایی

.همینطورهمدیگرروزهايشهربزرگی نسبتبهوباشندمیموجوداجاره ايخانه هايآگهی هاي
-GWG:(Gesellschaft für Wohnungsطریقاز گشتن . 2 und Gewerbebau):

مثلندنمیکنکاریاندارندباالآمددرکهکسانی برايآلماندراجتماعیمسکنمسئولشرکت
.اندشدهقبولآلماندرتازهکهافراديیاآلمان،پناهجوهاي

GWGزاگامانندهاSAGA)معروفترینGWGازمالیکمکگرفتنباکههستندشرکت هاي)آلمان
پایینیمالیآمددرکهکسانی بهفقطبایدروآپارتمانهاعوضدرومی کنندسازيآپارتمان,دولت
.درآمدهاکمبیکارها،پناهنده ها،قبیلازبدهنداجارهدارند
وشدخالی جدیدانهخوقتی تابدهیداطالعاتتونوکهبگیریدتماسباهاشونتلفنطریقازتوانیدمیشما

اونطوريکهکنیدنامثبتوبسایتشانطریقازمیتوانیدیاشوددادهخبربهتونشدتعیینبازدیدوقت
اونجاودبرویشخصاًمیتوانیدیاآدرسوبازدیدوقتبرايمی شوددادهخبرشمابهایمیلطریقاز

.کنندبرقرارارتباطباشمااوناطریقیچهازبگوییدوبدهیدرااطالعاتتان
بازدیدبهنگامویدبروبدهیدحتماتعیینبرایتانقراريوقتی شوذگفتهبایدوهستمهماینجاکهچیزي

بهبا2یا1راگوگرنهایدآمدهشماکهبدونندکهکنیدپربایدکهکنندمیتوزیعفرمیانجا,خانهاز
دیگرونندمی کخارجلیستازراایدشماکردهپیداخانهشمااینکهتصوربهنرویدوبدهندآدرسشما

.کنندنمیدعوتتانبعديموردهايبراي
:(Immobilienmakler)از طریق امالکی گشتن . 3

خونهسرداجارهماه2کهاونجاازولی بدیداطالعاتتونووبزنیدتلفنیااونجابرویدشخصاًمیتوانید
عالوهوتاسبرهزینه)بدهصاحب خانهبایدقانوناًکه(می شودآلماندرامالکیتوسطخانهاجارههزینه

اولیشالمعموکهدارندخاصی درخواستهاي,سپارندمیبنگاهدستراخودشانخانهکهکسانی آنبر
پیشزیاديمواردشدهزیادتقاضااینکهبخاطروباشدداشتهثابتحقوقوثابتکارمستاجراینکه
.می کنددرخواستپولهممستاجرازامالکیکهآمده

:آلماندراياجارهمسکناینترنتیسایتهايطریقازگشتن.4
نمونهلمثسایتهايدرنظرتونموردموردهايواطالعاتتونکردنواردطریقازکهراحتی بسیارکار

)بعديصفحهدرهاسایتلیست(.دادانجامتوانمیکنیم،میمعرفیماکههایی
:(Wohnungsgenossenschaft)آلمانمسکنهايتعاونیدرنامثبت.5

Angebotپیشنهادبرایتانشدمنتظروکردنامثبتآنهاازتاچنددربایدوزیادهتعداشانکه
.یافتراآنهاتوانمیگوگلدرجستجوطریقاز.بفرستند
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o آلمانبهترین سایت هاي خانه اجاره اي در

http://www.immowelt.de

https://www.immonet.de

http://www.immobilienscout24.de

oسایر سایت هاي مسکن اجاره اي در آلمان

http://www.wohnungsmarkt24.de

http://www.wohnungsboerse.net

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-
immobilien/c195

http://www.meinestadt.de

http://vermietungen.quoka.de

http://www.immobilo.de

http://www.my-next-home.de

http://www.kalaydo.de/immobilien

ازایمیلطریقازتوانمیمعموالهاسایتاینتوسط
بهقتدبااینکهمهمنکتهشویدباخبرجدیدموردهاي
لفنیتکنیدسعی وبخوانیدشانوکنیدنگاهآگهی ها

.بگیریدتماس
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:اما مدارکی که براي اجاره خانه الزم داریدو 
.)کنیدکاراگر(Lohnabrechnungماهیانهحقوقیفیشآخرینازتا3حداقل.1
خواهدپرداختراشمااجارهسوسیالیاکارادارهکهشویدمطمئنبایدفقطنیستالزمنکنیدکاراگر*

.کرد
منظورییشناساازکارتمنظوردادنشانبراياصلوتحویلبرايشناساییکارتازکپیهمچنینو

.AufenthaltserlaubnisیاAusweisهمان
شوفاهمونیامالیسابقهپیش.2
3.WohnberechtigungsscheinکارادارهازتوانیدمیکهJobcenter،مسکنادارهWohnungsamtو
.تاسخاصیحدیکازکمتردرآمدتانشماکهکندمیتاییدوبگیریدFinanzamtمالیاتادارهیا
وکرددرخواستمربوطهادارهازتوانمیشرایطبهبستهکهDringlichkeitsscheinاضطراريشاین.4
يداراومعلولینمانندافرادي.رساندمیراخانهبهشمافورينیازواستمعروفقرمزشاینبه

.خاصبیماریهاي

تعیینبسیار)اجتماعیمسکن(GWGشرکتهايتوسطخانهپیداکردنبرايتواندمی6و5مورد*
.باشدمثمرثمروکننده

:مثلنههابعضی میخوانجاهابعضی کهموارديهستندولی ازتونمیخوانمعموالجاهمهرواینجاتا
کهتصوراینبهمی کند،ضمانتروشماومیادآشنایانیادوستانازنفریهکه)Bürgen(ضامن.5

دیدبرااجارهنتوانیدشمااگهکهمی کندامضاآنجاومیارهدادقرارامضايسرراخودحقوقیفیش
.می پردازدروشمااجارهماه3تاایشون

صاحببهکه...وبودیدجوريچهکه(.باشدشمامورددرکهقبلیتانخونهصاحبازگواهییک.6
موقعبهورخونهاجارهوبودینخوبی مستأجرکههستتوشکهمیدهبهتونمیگیدقبلی تونخونه

)...وکردیدپرداخت
.ایددادهتغییرراقبلیتانخانهاینکهدلیل.7

متفاوتشرایطی بعضاستممکنصاحبخانهشرکتوزندگیتانمحلبهتوجهباباشیدداشتهتوجهلطفا
.باشددیگرانبهنسبت

در آلمان: فصل هشتم 

122



oبراي بازدید خانه:
ا حدامکان یک دوست آلمانی یا مسلط به زبان آلمانی ردر Besichtigungsterminخانهبراي بازدید . 1

.به همراه داشته باشید
.حضوريتها براي گرفتن وقت از افراد شخصی سعی کنید از طریق تلفن اقدام کنید و براي شرک. 2
هید پیدا کردن خانه خصوصاً در شهرهاي بزرگ پروژه اي زمان بر است پس امید خود را از دست ند. 3

.و تمام تالش خود رو همراه با صبور بودن انجام دهید
:Warmmieteو Kaltmieteتفاوت

خیلیWarmmieteوKaltmieteعباراتباگردیممیآلماندراياجارهمسکنهايسایتدروقتی
شمابیشتربرايکلیبصورتهرچند.داریمهمBruttomieteوNettomieteدرکنارشبرخوردمیکنیم

آخردرومبپردازیآنهابهکوتاهبصورتداریمقصدمطلبایندرولینیستندناآشناهامفهوماین
.شوندمیاطالق)هاییهزینه(موارديچهبهدقیقاWarmmieteوKaltmieteکلماتکهدانستخواهیم

:پسWarmmieteهمانهم Bruttomieteواست KaltmieteهمانNettomieteکهدر ابتدا ذکر کنم 
Kaltmiete = Nettomiete

Warmmiete = Bruttomiete

Kaltmiete یاNettomiete:
لمحوشهر,ایالتمثلپارامترهاییبراساسکهشودمیاطالقمسکونیواحدیکپایهاجارهبه

براخانهدسراجارهآلماندرالبته.کندتغییرآنداخلیوضعیتوآنساختسالهمچنینوساختمان
انگینمی"بهبدهمتوضیحبخواهیمسادهکهشودمیتعیینهمMietspiegelنامبهدیگريمعیاراساس
وهاخانهصاحبسندیکاهايسويازکهشودمیاطالق"ساختمانآنمحلیاوشهردراجاره

.شودمیتعیینمستاجران
Warmmiete یاBruttomiete:

اجارهکنیماضافهNebenkosten/Betriebskostenجانبیهايهزینه,ساختمانیکسرداجارهبهوقتی
هزینهشاملNebenkosten/Betriebskostenیاجانبیهايهزینه.آیدمیبدستWarmmieteیاگرم
روشنایی,الهزبدفع,فاضالبدفع,ساختمانهايبیمهازبعضیمثلهستندهمیشگیکههستندهایی

آبهزینهوHeizkostenگرمایشیهزینهالبته…واسانسور,تلویزیونانتن,ساختماننظافت,ساختمان
جانبیهايهزینهجزءولینویسندمیجداقرادادهادرراآخريتايدومعموالکهWarmwasserگرم
:ترسادهعبارتبهپس.شوندمیمحسوبخانه

Kaltmiete + Nebenkosten = Warmmiete

ودشونمیمحاسبهساختمانکلبرايدوبارههرسالاخردرآلماندر)خانهشارژ(جانبیهايهزینه
کهپردازدبسالآخردرآنراتفاوتمابهاینبایستیمستاجرشوندبیشترهاهزینهکهصورتیدر

Nachzahlungشودمینامیده.

آلمان اینفو97تا 94منبع مطالب صفحه ي 
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Munster, Germany
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دکلکسیونی از نتایج بچه ها رو ببینی

اجیههمهکهروهابچهتجربیاتونتایج
روبهروکداسکنباروکردیمجمع

.کنیدمشاهده
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viel Erfolg!
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