
راه یابی به تحصیل دانشگاهی در تورینگن! 

باهم تحصیل کردن در دانشگاه تورینگن.
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راه یابی به تحصیل دانشگاهی در تورینگن! 

در تورینگن مجموعا ١٠ مؤسسھ آموزش عالی دولتی و یک مؤسسھ آموزش عالی خصوصی با ١٩٠ رشتھ دانشگاھی پایھ (فارغ
التحصیلی در مقطع لیسانس، امتحانات دولتی و یا ماگیسرت) و ١٨٠ رشتھ دانشگاھی تحصیالت تکمیلی (فارغ التحصیلی در مقطع

فوق لیسانس و غیره) وجود دارد. در ٤ دانشگاه امکان ادامھ تحصیل در مقطع دکرتا نیز وجود دارد.

آغاز به تحصیل دانشگاهی پیش از ارائه اجازه اقامت نیز ممکن است. حداقل رشایط مورد نیاز برای تحصیل دانشگاهی در 

مؤسسات آموزش عالی امکانات مختلفی در اختیار 
پناهجویان قرار میدهد:

› رشکت در کالسها به عنوان مستمع آزاد
› کالسهای آمادگی برای تحصیل دانشگاهی

› دوره های آمادگی زبان

تورینگن عبارت است از:

› مجوز ورود به مؤسسات آموزش عالی و
› مدرک آشنایی به زبان مورد نیاز برای تحصیل در رشته 

دانشگاهی
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در اینجا پاسخ سؤاالت خود را خواهید یافت:

› کجا میتوانم تحصیل کنم؟

› در چه رشته ای میتوانم تحصیل کنم؟

›  مقاطع فارغ التحصیلی در تورینگن.

› برای پاسخگویی به سایر سؤاالت به چه مرجعی میتوانم مراجعه کنم؟

› آیا برای پناهجویان امکانات ویژه ای وجود دارد؟

› چگونه میتوانم در محل تحصیل خود، منزلی برای سکونت پیدا کنم؟

› چگونه میتوانم مخارج تحصیل دانشگاهی خود را تأمین کنم؟

› درنظر دارم در تورینگن تحصیل کنم. باید چکار کنم؟

› چگونه میتوانم به تحصیل دانشگاهی آغاز شده در وطن خود، ادامه دهم؟

› آیا میتوانم در مؤسسات آموزش عالی، زبان بیاموزم؟

› چگونه میتوانم تقاضای پذیرش در دانشگاه را ارائه دهم؟

› کی میتوانم تحصیل دانشگاهی خود را آغاز کنم؟

› اطالعات گسرتده تر را در کجا بیابم؟

محتوى. 
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 کجا میتوانم تحصیل کنم؟
در تورینگن انواع مختلف مؤسسات آموزش عالی (دانشگاه ها، دانشگاه های فنی، مؤسسات آموزش عالی حرفه ای و 
یا آکادمیهای حرفه ای) جود دارد که بعضاً یک رشته تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی مختلف ارائه میشود. هزینه 

مؤسسات آموزش عالی دولتی توسط دولت ایالتی تورینگن تأمین میشود و دانشجویان این مؤسسات آموزش عالی، 
نیازی به پرداخت شهریه ندارند بلکه فقط در هر ترم مبالغی به عنوان هزینه خدمات دانشجویی پرداخت میکنند. 

هزینه دانشگاه های خصوصی از طریق پرداخت شهریه توسط دانشجویان انجام میشود. 

دانشگاه های تورینگن:
› دانشگاه ارفورت

› دانشگاه فنی ایلمناو
› دانشگاه فریدریش شیلر ینا

› دانشگاه باوهاوس وای®ر
› دانشگاه موسیقی فرانتس لیست وای®ر

دانشگاه ها
دانشگاه ها با رویکرد علمی خود، رشایط بهینه را برای 

دانشجویانی فراهم میکند که به امر تحقیق گرایش 
دارند. برخی از رشته های تحصیلی مانند پزشکی و 

یا حقوق منحرصاً در دانشگاه ارائه میشود. عالوه بر 
آن تا به امروز در تورینگن، تحصیل در مقطع دکرتا 

منحرصاً در دانشگاه ها امکانپذیر است و فقط دانشگاه 
ها مجاز به اعطای درجه دانشگاهی دکرتا میباشند. 

عالوه بر فارغ التحصیالن دانشگاه ها، فارغ التحصیالن 
مؤسسات آموزش عالی حرفه ای در مقطع تحصیلی 

فوق لیسانس نیز از امکان ادامه تحصیل در مقطع دکرتا 
برخوردارند.

 
در برخی از دانشگاه ها، محوریت با رشته های خاصی 

است. به عنوان مثال دانشگاه های فنی، غالباً طیف 
گسرتده ای از رشته های علوم طبیعی، مهندسی و یا 

فنی را ارائه میکنند در حالی که آموزش در مؤسسات 
آموزش عالی ه½ و موسیقی، مختص ه½های تجسمی، 

¿ایشی، خالق و یا موسیقی است. 

مؤسسات آموزش عالی (حرفه ای) در تورینگن: 
› مؤسسه آموزش عالی حرفه ای ارفورت 

› مؤسسه آموزش عالی ارنست آبه ینا
› مؤسسه آموزش عالی نوردهاوزن
› مؤسسه آموزش عالی ش®لکالدن

مؤسسات آموزش عالی
(حرفه ای)

مؤسسات آموزش عالی (حرفه ای) برای دانشجویانی 
است که عالقمند به تحصیل دانشگاهی با گرایش کار 

عملی و کارکردی بر مبنای اصول علمی میباشند. به 
طور معمول یک یا دو ترم تحصیلی، در یک رشکت 

گذرانده میشود. 
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مؤسسات آموزش عالی دوآل در در تورینگن:
› مؤسسه آموزش عالی دوآل گرا-ایزناخ

مؤسسات آموزش عالی دوآل
شخصی که بخواهد در کنار معلومات عمیق حاصل 
از تحصیل دانشگاهی، در عین حال تجربه کاری نیز 

به دست بیاورد، امکان تحصیل دوآل (دوگانه) در 
یکی از مؤسسات آموزش عالی دولتی یا خصوصی به 
رسمیت شناخته شده را دارد. مؤسسات آموزش عالی 
دوآل آموزش نظری را با اموزش عملی در یک رشکت 
پیوند میدهند. دانشجویان اینگونه مؤسسات آموزش 

عالی، یک قرارداد اموزش سه ساله با یک رشکت منعقد 
میکنند و نیمی از دوره تحصیلی در این رشکت برگزار 

میشود. 

مؤسسات آموزش عالی خصوصی:
SRH مؤسسه آموزش عالی سالمت ‹

مؤسسات آموزش عالی 
خصوصی

در تورینگن یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی وجود 
دارد، که به طور دولتی به رسمیت شناخته شده است:

   چه رشته ای میتوانم تحصیل ¿ایم؟

در مؤسسات آموزش عالی تورینگن، جمعاً ١٩٠ رشتھ تحصیلی پایھ (در مقاطع لیسانس، امتحانات دولتی یا ماگیسرت) و ١٨٠
رشتھ دانشگاھی تحصیالت تکمیلی (مقطع تحصیلی فوق لیسانس و غیره) وجود دارد.

دانشگاه تورینگن اطالعات مربوط به رشته های ارائه شده، را به دست میدهد:

کسی که مطمنئ نیست کدام رشته تحصیلی، برایش مناسب است، میتواند در “Studienwahl.de” اطالعات مورد نیاز 
را کسب کند، مثالً در باره آنکه دروس مورد نظر در کدام رشته تحصیل ارائه میشود.
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 مقاطع فارغ التحصیلی در تورینگن.

لیسانس
دانشجویان مقطع لیسانس پس از ٦ تا ٨ ترم اولین مدرک دانشگاهی خود - لیسانس –را دریافت میکنند. در برخی 
از مؤسسات آموزش عالی میتوان بین تحصیل در یک رشته خاص و یا ترکیبی از دو رشته انتخاب ¿ود. پس از پایان 

موفقیت آمیز دوره لیسانس، میتوان وارد بازار کار شد و یا به ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس پرداخت.

لیسانس دوآل
دوره های لیسانس دوآل با همکاری مؤسسات آموزش عالی و رشکت ها ارائه میشود، به این معنا که تحصیل 

دانشگاهی آکادمیک، با اشتغال عملی به کار دریک رشکت، پیوند داده میشود. در تورینگن برخی از مؤسسات آموزش 
عالی (حرفه ای)  و مؤسسه آموزش عالی دوآل گرا-ایزناخ دوره های لیسانس دوآل را ارائه میدهند. 

فوق لیسانس
تحصیل در دوره فوق لیسانس در ادامه و پس از فارغ التحصیلی در دوره لیسانس انجام میشود و آموخته های دوره 
لیسانس، در دوره فوق لیسانس، طی دو تا چهار ترم با محورهای جدید درسی تعمیق مییابد و یا تکمیل میشود. فارغ 

التحصیلی دوره فوق لیسانس امکان اشتغال در مشاغل متعدد و یا ادامه تحصیل در دوره دکرتا (“Promotion”) را 
فراهم میکند. 

دیپلم و ماگیسرت
در بعضی از مؤسسات آموزش عالی، مقاطع فوق لیسانس دیپلم و ماگیسرت ارائه میشود که به طور معمول به دو بخش 

تحصیالت پایه و تخصصی و یا مراحل مختلف تقسیم میشود و هشت تا ده ترم به طول میانجامد. با فارغ التحصیلی 
در مقطع دیپلم یا ماگیرس در دانشگاه، میتوانید ه®نند مدرک فوق لیسانس (“Master”)، به تحصیالت خود در مقطع 

دکرتا ادامه دهید. 

امتحانات دولتی
امتحانات دولتی امکان اشتغال به بعضی از مشاغل (مانند پزشکی، معلمی، حقوق) را فراهم میکند. تحصیل 

دانشگاهی در رشته هایی که فارغ التحصیلی در آنها همراه با امتحانات دولتی است، با آموزش عملی و یا مرحله آماده 
سازی همراه است و با موفقیت در دومین امتحان دولتی خاÒه میبابد. پس از قبولی در اولین امتحان دولتی میتوان به 

تحصیل در مقطع دکرتا ادامه داد. 
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پاسخگویی به سایر سؤاالت، به چه مرجعی 
میتوانم مراجعه کنم؟ 

مؤسسه مشاوره دانشگاهی و یا مشاوره عمومی دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی، امکان مشاوره و کسب اطالعات 
الزم را فراهم میکند. به عنوان مثال میتوان پرسشهای زیر را مطرح کرد:

› در زمینه مورد عالقه من چه امکاناتی برای تحصیل وجود دارد؟
› برای تحصیل در رشته دانشگاهی مورد نظر، باید دارای چه توانایی هایی باشم؟

› برای ثبت نام، باید واجد چه شرایطی باشم؟
› درخواست خود را چگونه ارائه کنم؟

› احتمال پذیرش من در رشته مورد نظر چقدر است؟
› در چه رشته های تحصیلی را میتوان به صورت ترکیبی تحصیل نمود؟

در صورت داشتن سؤاالت گسترده تر، با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟  ‹

مشاوره تخصصی دانشگاهی در هر یک از مؤسسات آموزش عالی، اطالعات الزم را در مورد کلیه مسائل مربوط به رشته 
های تحصیلی در اختیار میگذارد. به عنوان مثال به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:

آیا تصوراتی که من از محتوای درسی رشته تحصیلی دارم با محتوای درسی رشته تحصیلی مورد نظرم یکسان   ‹
است؟

چه زمینه هایی داری محوریت است؟  ‹
رشته تحصیلی، دقیقاً به چه صورتی برنامه ریزی شده است؟  ‹

قبولی در امتحانات به چه نحوی است؟  ‹
چه دستاوردهایی مورد پذیرش قرار میگیرد؟  ‹

«دفتر بین الملل» هر یک از مؤسسات آموزش عالی، به مسائل کلیه دانشجویان خارجی رسیدگی و اطالعات الزم 
در باره کلیه مسائل اقامت در آلمان را در اختیارشان قرار میدهد. از جمله به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:

پس از دریافت پذیرش، نخستین کارهایی که باید در محل تحصیل انجام دهم، کدام است ؟  ‹
چه مدارکی برای دریافت اجازه اقامت مورد نیاز است؟  ‹

چگونه میتوانم محلی برای سکونت بیابم؟  ‹
چگونه میتوانم قرارداد بیمه بیماری منعقد کنم و کدام بیمه را انتخاب کنم؟   ‹
برای من چه امکاناتی برای تأمین هزینه تحصیالت دانشگاهی، وجود دارد؟   ‹

در صورت داشتن سؤاالت گسترده تر، با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟  ‹

انجمنهای دانشجویی متعددی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مختلف وجود دارد که در مورد مسائل مربوطه 
به تحصیل در دانشگاه، اطالعات الزم را در اختیار میگذارند. دانشجویان ترمهای باالتر از تجربه های خود سخن 

میگویند، به سؤاالت مربوط به تحصیل، محل تحصیل و نحوه گذراندن دوران تحصیل پاسخ میدهند و راهنمایی های 
ارزشمندی در اختیار میگذارند:

روزها در طی دوران تحصیل در مؤسسه آموزش عالی، چگونه میگذرد؟  ‹
ویژگی های این مؤسسه آموزش عالی و این شهر چیست؟  ‹

امکانات سکونت در محل تحصیل چگونه است و چگونه میتوانم به این امکانات دست یابم؟  ‹
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تفاوتهای میان مدرسه و دانشگاه چیست؟  ‹
چه راهنمایی های شخصی برای انتخاب رشته تحصیلی وجود دارد؟  ‹

خدمات رفاه دانشجویی تورینگن اطالعات و مشاوره در باره کلیه مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند امکانات 
سکونت در محل تحصیل، تأمین مالی تحصیالت دانشگاهی و سایر امکانات حمایتی در اختیار میگذارد. خدمات رفاه 

دانشجویی تورینگن از جمله به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:

چه امکانات سکونتی در محل تحصیل دانشگاهی وجود دارد؟  ‹
چه امکاناتی برای تأمین مالی دوره تحصیل دانشگاهی وجود دارد؟  ‹

برای دانشجویان دارای فرزند، چه امکانات حمایتی وجود دارد؟  ‹
برای دانشجویان دارای معلولیت چه راهنمایی و یا محل مراجعه ای وجود دارد؟  ‹

 

آیا برای پناهجویان امکانات ویژه ای 
وجود دارد؟

بسیاری از مؤسسات آموزش عالی امکانات خاصی در اختیار پناهجویان میگذارند تا بتوانند خود را با توجه به رشایط و 
اهدافشان برای تحصیل دانشگاهی آماده کنند. 

امکانات ویژه پناهجویان
برخی مؤسسات آموزش عالی برای پناهجویان دوره های ویژه جهت آمادگی برای تحصیل، ارائه میکنند. مؤسسات 

آموزش عالی مربوطه اطالعات بیشرت و رشایط رشکت در این دوره ها را در اختیار قرار میدهند. 

› دانشگاه ارفورت
› دانشگاه فنی ایلمناو

› دانشگاه فریدریش شیلر ینا
› دانشگاه باوهاوس وای®ر

› مؤسسه آموزش عالی ارفورت
› مؤسسه آموزش عالی نوردهاوزن
› مؤسسه آموزش عالی ش®لکالدن

* فقط برای مستمعین آزاد 

برنامه مستمع آزاد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
در کلیه مؤسسات آموزش عالی در تورینگن امکان رشکت در برنامه مستمع آزاد وجود دارد. در این صورت میتوان 

بدون گرفÙ پذیرش در رشته تحصیلی مربوطه، در کالسهای درس و سمینارهای منتخب رشکت کرد اما ¿یتوان در 
امتحانات رشکت و پس از رشکت در کالسهای درسی و سمینار، امتیازات مربوطه را منظور کرد. پذیرفÙ دانشجوی 

مستمع آزاد نیز منحرصاً در چهارچوب ظرفیت دانشگاهی موجود، انجام میشود. 
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رشکت در برنامه مستمع آزاد اساساً برای همه آزاد است و محدود به رشایط سنی، پیش رشایط خاص (مانند حق 
تحصیل دانشگاه، رشایط زبان)، محل سکونت و یا سایر مشخصات نیست. پناهجویان نیز میتوانند به عنوان مستمع 

آزاد در کالسها رشکت کنند. 

رشکت به صورت مستمع آزاد اساساً رایگان نیست، اما در مورد پناهجویان میتوان از دریافت شهریه رصف نظر ¿ود. 

› دانشگاه ارفورت
› دانشگاه فریدریش-شیلر ینا

› مؤسسه آموزش عالی حرفه ای ارفورت
› مؤسسه آموزش عالی نوردهاوزن

 

چگونه میتوانم در محل تحصیل خود، منزلی 
برای سکونت بیابم؟ 

خدمات رفاه دانشجویی تورینگن
یکی از امکانات ارزان سکونت، استفاده از خوابگاه دانشجویی خدمات رفاه دانشجویی تورینگن است. میزان اجاره 

اتاقهایی که معموالً مبله است (شامل کلیه هزینه های آب، برق و گرمایش) بین ١٠٤ تا ٣١٣ یورو است. اطالعات 
جامع در مورد نحوه درخواست تخصیص خوابگاه، محل و میزان اجاره هریک از خوابگاه های دانشجویی را در نشانی 

اینرتنتی “Studentenwerks Thüringen”  خواهید یافت. جستجو از طریق مرکز تبادالت آکادمیک (DAAD) نیز 
امکانپذیر است.

اجاره در بازار مسکن 
در بازار مسکن نیز امکاناتی وجود دارد (بورس آپارÒان و آپارÒان برای زندگی جمعی در اینرتنت، روزنامه ها، تخته 

اعالنات مؤسسات آموزش عالی و غیره). درنشانی “Campus Thüringen” منتخبی از آگهی اجاره خانه های شخصی 
را خواهید یافت. 
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چگونه میتوانم مخارج تحصیالت دانشگاهی 
خود را تأمین کنم؟.

(”BAföG“) کمک هزینه تحصیلی دولتی آملان
دانشجویان خارجی نیز میتوانند در طول تحصیل از کمک هزینه دولتی (به نام “BAföG”) استفاده کنند البته در صورتی 

که دارای نوع اجازه اقامتی باشند که شامل استفاده از کمک هزینه دانشجویی دولتی باشد. 
دانشجویان ومتقاضیان تحصیل دارنده اجازه اقامتهای زیر میتوانند مستقی®ً با رشوع تحصیالت دانشگاهی از کمک 

هزینه استفاده کنند:

اجازه اقامت به دالیل حقوق بین امللل، برشدوستانه یا سیاسی (بر طبق بندهای ١، ٢ یا ٤ مواد ٢٢ و ٢٣   ‹
(”AufenthaltsG“ قانون اقامت آملان  

(”AufenthaltsG“ اجازه اقامت به دلیل عرس وعرج بر طبق ماده٢٣ الف قانون اقامت آملان  ‹
اجازه اقامت به عنوان پناهنده پذیرفته شده و یا پناهنده بر اساس کنوانسیون پناهندگی ژنو (بند ١ یا ٢ ماده  ‹

(”AufenthaltsG“ ٢٥ قانون اقامت آملان  

در برخی از موارد بایستی دانشجویان پیش از دریافت کمک هزینه دانشجویی ١٥ ماه به طور مداوم در آملان اقامت 
قانونی داشته باشد و پس ازآن درخواست کمک هزینه خود را ارائه دهند. این امر در مورد مجوزهای اقامت زیر صادق 

است:

 ”AufenthaltsG“ اجازه اقامت به دلیل ممنوعیت اخراج بر اساس بند ٢، ٣، ٥ یا ٧ ماده ٦٠ قانون اقامت آملان ‹
(”AufenthaltsG“ بند ٣ ماده ٢٥ قانون اقامت آملان)  

› مواردی که ترک جمهوری فدرال آملان به دلیل وضعیت خاص، باعث عرس و حرج شدید (جمله دوم بند 
٤ ماده ٢٥ قانون اقامت آملان “AufenthaltsG”) بشود و یا   

› خروج از کشور املان به دالیل واقعی و یا قانونی غیر ممکن باشد (بند ٥ ماده ٢٥ قانون اقامت
(”AufenthaltsG“ آملان  

دارندگان اقامت دولدونگ (ماده ٦٠ الف قانون اقامت آملان “AufenthaltsG”) نیز میتوانند از کمک هزینه دانشجویی 
استفاده کنند در صورتی که حداقل ١٥ ماه به صورت مداوم در آملان به طور قانونی اقامت داشته باشند. 

بورس تحصیلی
پناهندگان و کلیه دانشجویان خارجی دیگر میتوانند از مراجع مختلف، درخواست بورس تحصیلی کنند. به عنوان مثال 

مرکز تبادالت آکادمیک آملان (“DAAD”)، بنیادهای مختلف ، مؤسسات مذهبی و بسیاری از سازمانهای دیگر، بورس 
تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار میدهند. اما در بسیاری از موارد، بورس برای بخشی از دوران تحصیل و نه کل آن 

تعلق میگیرد. البته ابتدائاً بایستی مدارکی در باره تحصیل دانشگاهی ارائه شود. 

در بانک اطالعاتی مرکز تبادالت آکادمیک آملان (“DAAD”) میتوان بورسهای این مرکز و سایر مراجع را جستجو کرد. 
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معافیت از پرداخت هزینه
در برخی از موارد امکان معافیت دانشجویان از پرداخت هزینه وجود دارد. به عنوان مثال برخی از مؤسسات آموزش 

عالی امکان رشکت رایگان در کالسهای درسی به صورت مستمع آزاد و کالسهای زبان را در اختیار پناهندگان قرار 
میدهند. اطالعات جامع تر را دفرت امور بین امللل مؤسسه آموزش عالی مربوطه در اختیار قرار میدهد.

 

درنظر دارم در تورینگن تحصیل کنم. باید چکار 
کنم؟ چگونه میتوانم به تحصیل دانشگاهی آغاز 

شده در وطن خود، ادامه دهم؟

رشایط پذیرش

هر شخصی که دارای مدرک خارجی پایان تحصیالت دبیرستان و یا دانشگاهی باشد، اساساً میتواند در یک مؤسسه 
آموزش عالی در آملان تحصیل کند. صدور پذیرش تحصیلی برای پناهجویان ه®نند سایر متقاضیان خارجی است. آغاز 

و یا ادامه به تحصیل دانشگاهی مستلزم دارابودن اجازه اقامت مشخصی نیست. حداقل رشایط الزم برای تحصیل 
دانشگاهی عبارت است از:

مجوز رسمی ورود به دانشگاه و همچنین   -١
٢-  آشنایی کافی به زبان برای رشته منتخب

مجوز رسمی ورود به دانشگاه 
پذیرش مدارک تحصیلی مدارس و دانشگاه ها

دانشجویانی که مجوز رسمی ورود به دانشگاه را در خارج از کشور آملان احراز کرده اند (اتباع کشورهای غیر اتحادیه 
اروپایی) در صورتی میتوانند پذیرش جهت تحصیالت دانشگاهی دریافت کنند که مدارک تحصیلی شان

› جهت تحصیل دانشگاهی در کشورشان معترب باشد و 
› معادل دیپلم دبیرستان در آملان (“Abitur”) باشد.

بانک اطالعاتی “http://anabin.kmk.org” اطالعات الزم را در مورد پذیرش مدارک تحصیلی خارجی در آملان، در 
اختیار میگذارد.
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مرجع تصمیم گیری در مورد پذیرش مدارک تحصیلی، دانشگاه مربوطه است که این امر در چهارچوب روند بررسی 
درخواست پذیرش انجام میشود. برای انجام این کار باید مجوز ورود به دانشگاه در کشور موطن (اصل یا نسخه تأیید 

شده برابر اصل) و ترجمه رسمی آن به زبان آملانی، به ضمیمه درخواست پذیرش ارائه شود.

برای متقاضیانی که مجوز ورود به دانشگاه آنان در طی فرار از مناطق جنگی و یا بحرانی مفقود شده است، نیز امکان 
پذیرش مدارک مفقودشده وجود دارد. اطالعات جامع در زمینه نحوه روند پذیرش این مدارک را مؤسسه آموزش عالی 

مربوطه ای در اختیار میگذارد که در آن متقاضی قصد رشوع و یا ادامه تحصیل دانشگاهی دارد. 

حتی اگر مدرک تحصیلی متقاضی، معادل دیپلم دبیرستان آملان نباشد، امکان تحصیل دانشگاهی در آملان در صورت 
احراز رشایط زیر امکانپذیر است:

موفقیت در امتحان پایانی کالج دولتی نوردهاوزن یا  ‹
تحصیل در یکی از مؤسسات آموزش عالی معترب در کشور موطن به مدت یک تا دو سال در رشته منطبق با    ‹

رشته مورد نظر جهت تحصیل در تورینگن.   

مؤسسه“uni-assist e.V”. از تاریخ اول ماه مارس سیستم رایگانی را برای بررسی مدارک تحصیلی و امکان دریافت 
پذیرش برای پناهجویان ثبت نام شده را به صورت رایگان ارائه مین®ید. اطالعات جامع در باره رشایط بررسی رایگان 

در نشانی “https://www.uni-assist.de/fluechtlinge.html” قابل دسرتس است.

امتحان پایانی کالج دولتی نوردهاوزن
متقاضیانی که مدارک تحصیلی شان به طور بالواسطه برای تحصیالت دانشگاهی در آملان کافی نباشد، میتوانند در 

امتحان پایانی کالج دولتی نوردهاوزن رشکت کنند. طی این امتحان صالحیت متقاضی برای تحصیل در رشته تحصیلی 
دانشگاهی مربوطه مورد آزمون قرار میگیرد. 

کالج دانشگاهی، دوره آموزشی یک ساله به منظور آماده سازی جهت رشکت در امتحان پایانی برگزار میکند که طی 
آن مطالب پایه ای تخصصی و زبان برای رشته دانشگاهی مورد نظر تدریس میشود. این کالسها در رشته های مختلف 

برگزار میشود. 

در موارد خاص میتوان بدون طی دوره یکساله کالج در امتحان پایانی رشکت کرد که در این صورت متقاضی، رأساً برای 
امتحان آماده خواهد شد. اطالعات جامع در این زمینه را کالج دولتی نوردهاوزن ارائه مین®ید.

پذیرش در کالج دولتی نوردهاوزن پس از قبولی در امتحان ورودی و با توجه به مدارک تحصیلی متقاضی و ظرفیت 
کالج انجام میشود. 

تقاضای رشکت در کالج بایستی به مؤسسه آموزش عالی ارائه شود که متقاضی قصد تحصیل در آن را دارد. مؤسسه 
آموزش عالی مربوطه، پذیرش مرشوط را صادرمیکند که رشط پذیرش در کالج است. ارائه مستقیم درخواست به کالج 

امکان پذیر نیست. 

برای تحصیل در کالج، اساساً آشنائی به زبان آملانی حداقل در سطح B١ رضوری است. متقاضیانی که آشنایی کافی با 
زبان آملانی نداشته باشند، میتوانند پیش از رشوع تحصیل در کالج در یک پیش دوره زبان آملانی رشکت کنند و آشنایی 
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خود به زبان آملانی را تعمیق بخشند. اطالعات بیشرت و مرجع Òاس، توسط کالج دانشگاهی نوردهاوزن در دسرتس قرار 
داده میشود. 

محسوب کردن تحصیالت دانشگاهی 
مؤسسه آموزش عالی در تورینگن که قصد ادامه تحصیل در آن را دارید، درمورد پذیرش و محسوب کردن تحصیالت 

دانشگاهی آغازشده در کشور موطن تصمیم گیری میکند. اطالعات بیشرت در این مورد، توسط ”دفاتر امور بین املللی“ 
ارائه میشود. 

رشایط پذیرش
در صورتی که رشایط عمومی پذیرش برای تحصیل دانشگاهی فراهم باشد، اولین گام انجام شده است. 

متقاضیان میتوانند در برخی از رشته های دانشگاهی، آزادانه ثبت نام کنند (رشته های تحصیلی بدون محدودیت 
پذیرش) 

در رشته هایی که انتظار میرود تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت مؤسسه آموزش عالی باشد، محدودیتهایی تعیین 
میشود. این محدودیت ها ممکن است در سطح کشوربه طور رسارسی (رشته های دانشگاهی با محدودیت رسارسی 
پذیرش) و یا فقط برای یک رشته تحصیلی و در یک مؤسسه آموزش عالی باشد (رشته های دانشگاهی با محدودیت 

محلی پذیرش).

در انتخاب متقاضیان، معیارهای متفاوتی به کار میرود:

در بسیاری از موارد معدل دیپلم دبیرستان و یا امتحان کالج نقش دارد که در اینصورت محدودیت معدل یا  ‹
  “Numerus clausus (NC)” نامیده میشود. معدل مورد نیاز از پیش مشخص ¿یشود بلکه قبولی و یا عدم  

قبولی متقاضی وابسته به تعداد متقاضیان و معدل دیپلم آنان است.   
بعضاً عالوه بر معدل ، معیارهای دیگری نیز دخالت داده میشود مانند نحوه ترشیح انگیزه ها و نقاط قدرت    ‹

شخصی در تقاضانامه، تجربه کاری و کارآموزی، کارهای کتبی ارائه شده، گفتگو با متقاضی و ¿ره دروس خاص.   

البته روشهای پذیرشی هم وجود دارد که معدل دیپلم در آن نقشی ندارد. در برخی از رشته های تحصیلی مانند ه½، 
موسیقی، طراحی یا ورزش، داوطلبان باید توانایی و یا استعداد خود را در رشته های منتخب به اثبات برسانند (امتحان 

ورودی).

دفرت امور بین امللل دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه، راهن®یی الزم را در باره محدودیت پذیرش و یا امتحان 
ورودی در اختیار میگذارد.
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آیا میتوانم در مؤسسه آموزش عالی، زبان 
بیاموزم؟

آشنایی به زبان
متقاضیان بایستی عالوه بر ارائه مدارک الزم تحصیلی، مدارکی در باره آشنایی کافی به زبان مورد نظر رشته دانشگاهی 
مورد نظر خود را ارائه کنند. بسته به رشته تحصیلی، سطح آشنایی به زبان متفاوت است. بایستی تسلط نسبی به زبان 
تدریس رشته دانشگاهی مورد نظر وجود داشته باشد تا بتوان مطالب تدریس شده را فهمید و به طور فعال در دروس 

مشارکت ¿ود. 

به طور معمول نیاز به آشنایی بسیار خوب به زبان آملانی، رضوری است. اما تعداد رشته هایی که به زبان انگلیسی 
تدریس میشود، رو به افزایش است. به این دلیل الزم است، پیش از ارائه تقاضا بررسی شود که آشنایی به چه زبانی 

برای تحصیل در رشته دانشگاهی مورد نظر رضوری است و چه مدارکی در مورد آشنایی کافی به زبان بایستی
ارائه شود. 

برای پذیرش در رشته های دانشگاهی که به زبان آملانی تدریس میشود، به طور معمول آشنایی بسیار خوب به زبان 
آملانی رضوری است که اثبات آن با ارائه مدارک زبان زیر انجام میشود:

(”DSH II“)  آزمون زبان آملانی برای پذیرش در دانشگاه، سطح ٢ ‹
› آزمون ”زبان آملانی به عنوان زبان خارجی“     در هر چهار بخش امتحان

(”GDS“) انستیتو گوته Cدیپلم زبان آملانی ٢ ‹
› دیپلم زبان آملانی مرحله   

› دیپلم telc آملانی C١، دانشگاهی
› امتحان زبان آملانی در چهارچوب امتحان پایانی کالج 

مراکز آموزش زبان دانشگاه ها، دوره های زبان غیررایگان به مدت یک تا دو ترم برای آمادگی جهت رشکت در امتحان 
“DSH II” را ارائه مین®یند. رشط مهم برای رشکت در این دوره ها، دارا بودن پذیرش مرشوط تحصیل در دانشگاه و 
آشنایی کافی به زبان آملانی (مثالً در سطح B١) است. پس از پذیرفته شدن اصولی در این دوره زبان، امتحان تعیین 

سطح انجام میشود که پس از موفقیت در این امتحان، پذیرش قطعی در دوره زبان آملانی “DSH” و تعیین زمان الزم 
به مدت یک یا دو ترم صورت میگیرد. 

رشکت در دوره کالس زبان “DSH” با پرداخت شهریه است. شهریه هر ترم کالس زبان، برابرحدود ٧٥٠ یورو و برای دو 
ترم حدود ١٥٠٠ یورو است. دوره زبان “DSH” ، با آزمون زبان به پایان میرسد که شامل آزمون شفاهی و کتبی است. 

دوره های کالس زبان“DSH” ، ویژه آمادگی برای دانشگاه در مؤسسات آموزش عالی زیر ارائه میشود:

› دانشگاه ارفورت (با همکاری مؤسسه آموزش عالی حرفه ای ارفورت)
› دانشگاه فریدریش شیللر ینا (با همکاری مؤسسه آموزش عالی ارنست آبه ینا)
› دانشگاه باوهاوس وای®ر (باهمکاری دانشگاه موسیفی فرانتس لیست وای®ر)

› دانشگاه فنی ایلمناو

”TDN4 (TestDaF4)“

(”DSD II“) ”KMK II“
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عالوه بر آن پناهجویان میتوانند با استفاده از “onSET” آسان و رسیع و به طور رایگان میزان آشنایی خود به زبان 
آملانی و انگلیسی را بیازمایند. مؤسسته تبادالت آکادمیک آملان (“DAAD”) اطالعات بیشرت و رشایط رشکت را در اختیار 

میگذارد. 

 چگونه میتوانم تقاضای پذیرش در دانشگاه 
را ارائه دهم؟ کی میتوانم تحصیل دانشگاهی 

خود را آغاز کنم؟

ارائه تقاضای پذیرش
ارائه تقاضای پذیرش در رشته های فاقد محدودیت پذیرش، غالباً به صورت آنالین و مستقی®ً به مؤسسه آموزش عالی 

”www.uni-assist.de“ مربوطه انجام میشود. در برخی موارد نیز میتوان تقاضای خود را از طریق
 ارائه داد. توجه! در مورد ارائه تقاضای تحصیل در رشته هایی که فاقد محدودیت در پذیرش است، نیز مهلت قانونی 

وجود دارد. مؤسسات آموزش عالی، زمان و مهلت ارائه درخواست برای ترم تابستانی و ترم زمستانی را در اختیار 
میگذارند. برای بسیاری از رشته های دانشگاهی باید درخواست پذیرش، حداقل چهار ماه قبل از آغاز تحصیل ارائه 

شود. کلیه مدارک الزم نیز باید در مهلت اعالم شده ارائه شود. به این دلیل باید òوقع در این زمینه کسب اطالع ¿ود!

در رشته های تحصیلی که به طور رسارسی محدودیت پذیرش وجود دارد (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی) 
بایستی متقاضیان تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، درخواست پذیرش خود را به صورت آنالین از طریق  

“www.hochschulstart.de” ارائه کنند. متقاضیان تبعه کشورهای غیر اتحادیه اروپایی باید پیش از ارائه درخواست، 
مستقی®ً از مؤسسه آموزش عالی اطالعات الزم را در مورد نحوه ارائه درخواست پذیرش، کسب کنند. 

درخواست پذیرش در رشته هایی که به طور محلی و موردی دارای محدودیت پذیرش است، مستقی®ً از طریق مؤسسه 
آموزش عالی و/ یا از طریق “www.hochschulstart.de” و در برخی موارد از طریق “www.uni-assist.de” انجام 

میشود.

اطالعات دقیقرت در “Campus Thüringen” قابل دسرتس است. 
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هزینه خدمات دانشجویی
برای تحصیل در مؤسسات آموزش عالی دولتی تورینگن، شهریه دریافت ¿یشود اما بخشی از هزینه ها و هزینه شورای 

دانشجویی بایستی پرداخت شود.

هزینه خدمات دانشجویی شامل موارد زیر است:

› هزینه خدمات کلی
› هزینه صدور بلیط استفاده از قطارهای بین شهری منطقه ای راه آهن آملان (“DB-Regio”) برای هر ترم

› هزینه صدور بلیط استفاده از وسائل نقلیه عمومی شهری (“ÖPNV”) برای هر ترم
› هزینه صدور بلیط استفاده از وسائل نقلیه عمومی میتل تورینگن (“VMT”) برای هر ترم

میزان هزینه خدمات دانشجویی در مؤسسات آموزش عالی در تورینگن متفاوت است ازجمله این رقم برای تحصیل در 
دانشگاه فریدریش شیللر برابر ١٨٣٫٨٠ یورو و در مؤسسه آموزش عالی ش®لکالدن برابر ٨٨٫٩٠ یورو است. 

با پرداخت این هزینه خدمات زیر در اختیار قرار میگیرد:

› با پرداخت هزینه خدمات کلی، میتوان از مشاوره (روانشناختی-) اجت®عی و حقوقی مؤسسه رفاه دانشجویی  
به طور رایگان استفاده ¿ود، از سالنهای غذاخوری استفاده کرد که غذا و نوشیدنی به قیمت ارزان ارائه     
میشود، و در خوابگاه های دانشجویی مؤسسه رفاه دانشجویی به رشط وجود جای خالی، با قیمت مناسب    

سکونت کرد.   
› با بلیط “DB-Regio” میتوان به طور رایگان از کلیه قطارهای منطقه ای در داخل ایالت تورینگن در طول ی  

ترم استفاده کرد.   
› با بلیط “ÖPNV” میتوان به طور رایگان از کلیه اتوبوس ها و قطارهای داخل محل تحصیل دانشگاهی در طو  

یک ترم استفاده کرد.   
› با بلیط “VMT” میتوان به طور رایگان از کلیه اتوبوسها و قطارهای شهرهایی که در حیطه سازمان امور حمل  

نقل منتطقه میتل تورینگن قرار دارند، در طول یک ترم استفاده ¿ود.   

بیمه درمانی
دانشجویانی که در آملان تحصیل میکنند، موظف به دارا بودن بیمه درمانی میباشند. مدرک بیمه درمانی بایستی هم به 

دفرت ثبت نام مؤسسه آموزش عالی و هم به اداره اتباع بیگانه ارائه شود. 

هزینه دریافتی کلیه رشکتهای بیمه دولتی جهت بیمه درمانی دانشجویان حدود ٧٥ یورو در ماه است. بیمه های 
درمانی خصوصی تابع رشایط متفاوتی اند. 

ثبت نام
در صورت موفقیت در درخواست پذیرش، مؤسسه دانشگاهی مربوطه نامه پذیرش برایتان ارسال خواهد کرد که در آن 
اطالعات مورد نیاز در باره گامهای بعدی تا رشوع تحصیل در دانشگاه، ذکر شده است. متقاضی باید مشخصاً تأیید کند 
که در رشته دانشگاهی مورد پذیرش، تحصیل خواهد کرد و در مؤسسه آموزش عالی ثبت نام کند. به مطالب مندرج در 

نامه پذیرش بایستی کامالً دقت ¿ود! 
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 اطالعات گسرتده تر را در کجا بیابم؟
اطالعات بیشرت در باره امکانات تحصیالت دانشگاهی در آملان را – از جمله به زبان انگلیسی – در نشانی های زیر 

قابل دسرتس است:

https://campus-thueringen.de 
https://www.study-in.de/de/refugees/

https://www.ready4study.de/de
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm

http://www.hochschulkompass.de/en/study-in-germany.html 
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