ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ.
راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ!
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راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ!
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در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ١٠ﻣﺆﺳﺴﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ  ١٩٠رﺷﺘﮫ داﻧﺸﮕﺎﮬﯽ ﭘﺎﯾﮫ )ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﮔﯿﺴﱰ( و  ١٨٠رﺷﺘﮫ داﻧﺸﮕﺎﮬﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻏﯿﺮه( وﺟﻮد دارد .در  ٤داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﱰا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﴍاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در

ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ:

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

‹ ﴍﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد
‹ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
‹ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زﺑﺎن
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ﻣﺤﺘﻮى.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
‹ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ؟
‹ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ؟
‹ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ.
‹ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺆاﻻت 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؟
‹ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﱰده ﺗﺮ را در ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ؟
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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 ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ،ﴍاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮاﯾﺶ
دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺤﴫا ً در داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﱰا
ﻣﻨﺤﴫا ً در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻄﺎی درﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دﮐﱰا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﱰا
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ:
‹ داﻧﺸﮕﺎه ارﻓﻮرت
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﯾﻠﻤﻨﺎو
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ ﯾﻨﺎ
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎوﻫﺎوس واﯾامر
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻟﯿﺴﺖ واﯾامر

در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﱰده ای از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ
ﻓﻨﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫرن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺨﺘﺺ ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ،
منﺎﯾﺸﯽ ،ﺧﻼق و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
)ﺣﺮﻓﻪ ای(
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﺣﺮﻓﻪ ای( ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎر
ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در ﯾﮏ ﴍﮐﺖ
ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
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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 ﺷامﻟﮑﺎﻟﺪن

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 ﴍﮐﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﻣﻮزش ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوآل در در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ:
‹ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوآل ﮔﺮا-اﯾﺰﻧﺎخ

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

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ:
‹ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ SRH

ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ منﺎﯾﻢ؟
در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ،ﺟﻤﻌﺎً  ١٩٠رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﮫ )در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﮔﯿﺴﱰ( و ١٨٠
رﺷﺘﮫ داﻧﺸﮕﺎﮬﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻏﯿﺮه( وﺟﻮد دارد.
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در “ ”Studienwahl.deاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً 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  ٦ﺗﺎ  ٨ﺗﺮم 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 منﻮد .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 ﴍﮐﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر درﯾﮏ ﴍﮐﺖ ،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 دﮐﱰا )“ (”Promotionرا
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﺎﮔﯿﺴﱰ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دﯾﭙﻠﻢ و ﻣﺎﮔﯿﺴﱰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﺗﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
در ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﮔﯿﴪ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫامﻧﻨﺪ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ )“ ،(”Masterﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻊ
دﮐﱰا 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 ﺧﺎمتﻪ ﻣﯿﺒﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در اوﻟﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﱰا اداﻣﻪ داد.
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ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺆاﻻت ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی زﯾﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
‹ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 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 ﺳﺆاﻻت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم 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 اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
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 ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،وﺟﻮد دارد؟
‹ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺆاﻻت 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 ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﻣﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻦ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت 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 اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎوره در ﺑﺎره ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت 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 ﴍاﯾﻂ 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 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ و ﴍاﯾﻂ ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
‹ داﻧﺸﮕﺎه ارﻓﻮرت
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﯾﻠﻤﻨﺎو
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ ﯾﻨﺎ
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎوﻫﺎوس واﯾامر
‹ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ارﻓﻮرت
‹ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن
‹ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷامﻟﮑﺎﻟﺪن
* ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ آزاد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ اﻣﮑﺎن ﴍﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﺪون ﮔﺮﻓنت ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﴍﮐﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ منﯿﺘﻮان در
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﴍﮐﺖ و ﭘﺲ از ﴍﮐﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ،اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد .ﭘﺬﯾﺮﻓنت داﻧﺸﺠﻮی
ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﴫا ً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
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ﴍﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزاد اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ،ﴍاﯾﻂ زﺑﺎن( ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻤﻊ
آزاد در ﮐﻼﺳﻬﺎ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد اﺳﺎﺳﺎً راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮان از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﴏف ﻧﻈﺮ منﻮد.
‹ 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 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺒﻠﻪ اﺳﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آب ،ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ( ﺑﯿﻦ  ١٠٤ﺗﺎ  ٣١٣ﯾﻮرو اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﻣﺤﻞ و ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﻫﺮﯾﮏ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را در ﻧﺸﺎﻧﯽ
اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ “ ”Studentenwerks Thüringenﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ) (DAADﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

اﺟﺎره در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد )ﺑﻮرس آﭘﺎرمتﺎن و آﭘﺎرمتﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻨﱰﻧﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺨﺘﻪ
اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه( .درﻧﺸﺎﻧﯽ “ ”Campus Thüringenﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﮔﻬﯽ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟.
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوﻟﺘﯽ آﳌﺎن

)“(”BAföG

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺘﯽ )ﺑﻪ ﻧﺎم “ (”BAföGاﺳﺘﻔﺎده 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 ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ ﴍوع ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﮐﻤﮏ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ:
‹ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ ،ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی  ٢ ،١ﯾﺎ  ٤ﻣﻮاد  ٢٢و ٢٣
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “(”AufenthaltsG
‹ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﴪ وﻋﺮج ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٢٣اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “(”AufenthaltsG
‹ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ژﻧﻮ )ﺑﻨﺪ  ١ﯾﺎ  ٢ﻣﺎده
 ٢٥ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “(”AufenthaltsG
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ١٥ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در آﳌﺎن اﻗﺎﻣﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ ازآن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ زﯾﺮ ﺻﺎدق
اﺳﺖ:
‹ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺧﺮاج ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ٥ ،٣ ،٢ﯾﺎ  ٧ﻣﺎده  ٦٠ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “”AufenthaltsG
)ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎده  ٢٥ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “(”AufenthaltsG

‹ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺮک ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﳌﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﴪ و ﺣﺮج ﺷﺪﯾﺪ )ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺑﻨﺪ
 ٤ﻣﺎده  ٢٥ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “ (”AufenthaltsGﺑﺸﻮد و ﯾﺎ
‹ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر اﳌﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻨﺪ  ٥ﻣﺎده  ٢٥ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ
آﳌﺎن “(”AufenthaltsG

دارﻧﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺪوﻧﮓ )ﻣﺎده  ٦٠اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن “ (”AufenthaltsGﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٥ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در آﳌﺎن 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 ﺗﺒﺎدﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﳌﺎن )“ ،(”DAADﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی 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 اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﳌﺎن )“ (”DAADﻣﯿﺘﻮان 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 ﴍﮐﺖ راﯾﮕﺎن در ﮐﻼﺳﻬﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد و ﮐﻼﺳﻬﺎی زﺑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ را دﻓﱰ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ 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؟
ﴍاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در آﳌﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺻﺪور ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻫامﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .آﻏﺎز
و ﯾﺎ اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم داراﺑﻮدن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﴍاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
-١
-٢

ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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 آﳌﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ )اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎﯾﯽ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن
‹ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﺷﺪ و
‹ ﻣﻌﺎدل دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در آﳌﺎن )“ (”Abiturﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ “ ”http://anabin.kmk.orgاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در آﳌﺎن ،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 آﳌﺎﻧﯽ ،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 .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه روﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺼﺪ ﴍوع و ﯾﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﻣﻌﺎدل دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﳌﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﳌﺎن در ﺻﻮرت
اﺣﺮاز ﴍاﯾﻂ زﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ:
‹ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن ﯾﺎ
‹ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﱪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل در رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ“ .”uni-assist e.Vاز 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 ﻣﯿﻨامﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎره ﴍاﯾﻂ ﺑﺮرﺳﯽ راﯾﮕﺎن
در ﻧﺸﺎﻧﯽ “ ”https://www.uni-assist.de/fluechtlinge.htmlﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس اﺳﺖ.

اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﳌﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﴍﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺨﺼﺼﯽ و زﺑﺎن ﺑﺮای رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﻃﯽ دوره ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻟﺞ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،رأﺳﺎً ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن اراﺋﻪ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش در ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ورودی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﺎﻟﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﴍﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن را دارد .ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﴩوط را ﺻﺎدرﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﴍط ﭘﺬﯾﺮش در ﮐﺎﻟﺞ اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞ ،اﺳﺎﺳﺎً آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ  B١ﴐوری اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ
زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﴍوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺎﻟﺞ در ﯾﮏ ﭘﯿﺶ دوره زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ
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ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ و ﻣﺮﺟﻊ متﺎس ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮردﻫﺎوزن در دﺳﱰس ﻗﺮار
داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن را دارﯾﺪ ،درﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻏﺎزﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻃﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﻮﺳﻂ ”دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ“
اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﴍاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ 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 ﴎاﴎی )رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﴎاﴎی
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 (NCﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻌﺪل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ منﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﻌﺪل دﯾﭙﻠﻢ آﻧﺎن اﺳﺖ.
‹ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺪل  ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﴩﯾﺢ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﺪرت
ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و منﺮه دروس ﺧﺎص.
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺪل دﯾﭙﻠﻢ در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫرن،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ورزش ،داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ )اﻣﺘﺤﺎن
ورودی(.
دﻓﱰ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،راﻫﻨامﯾﯽ ﻻزم 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 ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم 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 منﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ،ﴐوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد ،رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﴐوری اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ در ﻣﻮرد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ زﺑﺎن
آﳌﺎﻧﯽ ﴐوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک زﺑﺎن زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد:
‹
‹
‹
‹
‹ دﯾﭙﻠﻢ  telcآﳌﺎﻧﯽ  ،C١داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
‹ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ

آزﻣﻮن زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﻄﺢ (”DSH II“) ٢
”TDN4
آزﻣﻮن ”زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ“ “)(TestDaF4
در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺤﺎن
دﯾﭙﻠﻢ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ  C٢اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮔﻮﺗﻪ )“(”GDS
دﯾﭙﻠﻢ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ “(”DSD II“) ”KMK II

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،دوره ﻫﺎی زﺑﺎن ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺗﺮم ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﴍﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن
“ ”DSH IIرا اراﺋﻪ ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ .ﴍط ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،دارا ﺑﻮدن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﴩوط ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ )ﻣﺜﻼً در ﺳﻄﺢ  (B١اﺳﺖ .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 آﳌﺎﻧﯽ “ ”DSHو ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺮم ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﴍﮐﺖ در دوره ﮐﻼس زﺑﺎن “ ”DSHﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺮ ﺗﺮم ﮐﻼس زﺑﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮﺣﺪود  ٧٥٠ﯾﻮرو و ﺑﺮای دو
ﺗﺮم ﺣﺪود  ١٥٠٠ﯾﻮرو اﺳﺖ .دوره زﺑﺎن “ ، ”DSHﺑﺎ آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ.
دوره ﻫﺎی ﮐﻼس زﺑﺎن“ ، ”DSHوﯾﮋﻩ 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 واﯾامر )ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻔﯽ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻟﯿﺴﺖ واﯾامر(
‹ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﯾﻠﻤﻨﺎو
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از “ ”onSETآﺳﺎن و ﴎﯾﻊ و ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن
آﳌﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺗﺒﺎدﻻت آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﳌﺎن )“ (”DAADاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ و ﴍاﯾﻂ ﴍﮐﺖ 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 آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ “”www.uni-assist.de
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 ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ مبﻮﻗﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع منﻮد!
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﴎاﴎی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد دارد )ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ(
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
“ ”www.hochschulstart.deاراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ،
ﻣﺴﺘﻘﯿامً از ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮردی دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿامً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و /ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ “ ”www.hochschulstart.deو در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ “ ”www.uni-assist.deاﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﱰ در “ ”Campus Thüringenﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس اﺳﺖ.
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ،ﺷﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ منﯿﺸﻮد 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 آﳌﺎن )“ (”DB-Regioﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮم
‹ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ﺑﻠﯿﻂ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی )“ (”ÖPNVﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮم
‹ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ﺑﻠﯿﻂ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺘﻞ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ )“ (”VMTﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮم
ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠﻠﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ١٨٣٫٨٠ﯾﻮرو و در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷامﻟﮑﺎﻟﺪن ﺑﺮاﺑﺮ  ٨٨٫٩٠ﯾﻮرو اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد:
‹ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻠﯽ ،ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﺸﺎوره )رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ (-اﺟﺘامﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده منﻮد ،از ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻏﺬاﺧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان اراﺋﻪ
ﻣﯿﺸﻮد ،و در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﴍط وﺟﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد.
‹ ﺑﺎ ﺑﻠﯿﻂ “ ”DB-Regioﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در داﺧﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ در ﻃﻮل ی
ﺗﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
‹ ﺑﺎ ﺑﻠﯿﻂ “ ”ÖPNVﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از ﮐﻠﯿﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و ﻗﻄﺎرﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻃﻮ
ﯾﮏ ﺗﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
‹ ﺑﺎ ﺑﻠﯿﻂ “ ”VMTﻣﯿﺘﻮان 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 منﻮد.

ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﳌﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪرک ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻓﱰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ اداره اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﴍﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺪود  ٧٥ﯾﻮرو در ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﴍاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ،ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺎره ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ ﴍوع 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 ﮐﺎﻣﻼً دﻗﺖ منﻮد!
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اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﱰده ﺗﺮ را در ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ؟
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ در ﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﳌﺎن را – از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – در ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ
:ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس 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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