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تحصیل در آلمان

والدین عزیز،
بســیار خرســندیم کــه شــما و فرزندتــان بــه تحصیــل در آلمــان مــی اندیشــید .تحصیــل
در یــک کشــور خارجــی چالشــی بــزرگ محســوب میشــود .بــه عنــوان یــک مــادر،
بهخوبــی میدانــم چقــدر بــه آســایش فرزندانتــان و آینــده شــغلی آنهــا فکــر میکنیــد.
ً
احتمــاال نگــران رویارویــی فرزندتــان بــا محیطــی بیگانهایــد و ممکــن اســت مســائل
بســیار دیگــری نیــز بــرای شــما مبهــم باشــد .ایــن بروشــور میتوانــد پاسـخگوی برخــی
ســوالهای شــما باشــد.
کشــور آلمــان موقعیتهــای تحصیلــی فراوانــی ارائــه میکنــد .ســالیان طوالنــی اســت
کــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن کشــور در سراســر جهــان پ ـرآوازه
هســتند .بــه همیــن دلیــل ،آلمــان از محبوبتریــن کشــورها بــرای دانشــجویان
خارجــی بــه حســاب میآیــد .در حــال حاضــر بیــش از  340هــزار دانشــجو از سراســر
جهــان در آلمــان مشــغول بــه تحصیــل و پژوهشانــد .مؤسســات آمــوزش عالــی در
آلمــان موقیعتهــای تحصیلــی بســیار متنوعــی فراهــم میکننــد .مدارکــی کــه فرزنــد
شــما در ایــن کشــور کســب میکنــد ،در تمــام کشــورها بــه رســمیت شــناخته میشــوند
و ضامــن پیشــرفت شــغلی آنهــا خواهنــد شــد.
عــاوه بــر ایــن ،کشــور آلمــان نــه تنهــا یکــی از مهمتریــن قطبهــای اقتصــادی
بهشــمار مــیرود ،بلکــه کشــوری دموکــرات ،امــن و زیبــا بــا جاذبههــای متنــوع
فرهنگــی ،گردشــگری و غذایــی اســت.
از اینکــه فرزنــد شــما کشــور آلمــان را بــرای تحصیــل انتخــاب کنــد ،بســیار خوشــحال
ً
میشــویم؛ چــرا کــه ایــن انتخــاب ،یقینــا انتخــاب خوبــی اســت.

درباره ما
مؤسس ـهی تبــادالت آ کادمیــک آلمــان (د.آ.آ.د) یــک نهــاد مشــترک میــان
دانشــگاهها و تشــکلهای دانشــجویی اســت .وظیفــه مــا توســعه و حمایــت
همکاریهــای علمــی بــه ویــژه از طریــق تبــادل دانشــجویان و پژوهشــگران در
ســطح بیــن المللــی اســت.
در بروشــورهای اطالعاتــی مــا ،بــر روی وبســایت  www.daad.deو همچنیــن
وبســایتهای نمایندگیهــا و مرا کــز اطالعاتــی د.آ.آ.د میتوانیــد پیرامــون
تحصیــل و زندگــی در آلمــان اطالعــات کســبنماییــد.

دکتر دوروتئا روالند ()Dr. Dorothea Rüland
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تحصیل در خارج از کشور
چه مزایایی دارد؟
زندگــی در کشــوری دیگــر دیــدی گســتردهتر بــه انســان میبخشــد .ایــن دیــد
چش ـماندازهایی جدیــد بــه روی فــرد میگشــاید و افــکاری تــازه برایــش بــه ارمغــان
مـیآورد .تجربـهی تحصیــل و زندگــی در خــارج از کشــور ،شــخصیت را شــکل میدهــد
و آن را غنــی میکنــد.
شــناخت فرهنگــی دیگــر ،بهویــژه زمانــی کــه فرهنــگ جدیــد در نــگاه اول چنــدان
بیگانــه بهنظــر نرســد ،افقهــای دیــد را گســترش میدهــد و ایــن امــر بــه جلوگیــری
از پیشداوریهــا کمــک خواهــد کــرد .دوســتیهایی کــه در طــول تحصیــل بــا
دانشــجویان دیگــر کشــورها شــکل میگیرنــد ،در زندگــی فــرد نقــش مهمــی ایفــا
خواهنــد کــرد.
تحصیــل در خــارج از کشــور بــه مراتــب بیشــتر از تحصیــل در داخــل کشــور
اعتمادبهنفــس فرزنــد شــما را بــاال خواهــد بــرد و فرصتهــای شــغلی بهتــری
پی ـشروی او خواهــد گذاشــت .تجربههــای بینالمللــی ،جوانــان را بــرای ورود بــه
بــازار کار در سراســر جهــان آمــاده خواهنــد کــرد .تحصیــل در خــارج از کشــور نقطـهای
درخشــان در رزوم ـهی فرزنــد شــما خواهــد بــود ،بــه هنــگام جس ـتوجو بــرای یافتــن
شــغل در آینــده ،مزیتــی ارزنــده بهحســاب میآیــد و همچنیــن بــه فرزنــد شــما ایــن
امــکان را میدهــد تــا دانــش زبانــی خــود را بهبــود بخشــد و خیلــی زود ،ارتباطــات
علمــی و کاری در ســطح بینالمللــی برقــرار کنــد.
ً
امــروزه تحصیــل در خــارج از کشــور ،الزامــا بــه معنــای دوره تحصیل طوالنیتر نیســت.
دســتاوردهای علمــی کســب شــده در آلمــان بهطــور معمــول در ســایر کشــورها نیــز
بــه رســمیت شــناخته میشــوند .همچنیــن ،در ســالهای اخیــر مؤسســات آمــوزش
عالــی دورههــای تحصیلــی ویــژهای را مطابــق بــا نیازهــای دانشــجویان خارجــی
تدویــن کردهانــد.
مختصــر و مفیــد اینکــه تحصیــل در خــارج از کشــور ســرمایهگذاری باارزشــی بــرای
آینــدهی فرزندتــان اســت.

مهمتریــن دســتاورد ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور ،بــه نظــر مــن ،مواجهــه با مســائل علمی
ی و هنــر و
و حرف ـهای از زوایــا و رویکر دهــای متفــاوت اســت ،بــهویــژه در حــوزهی علــوم انســان 
ی بســیار وابســتهاند.
ی و فرهنگـ 
معمــاری؛ زیــرا ایــن رشــتهها بــه زمین ههــای جغرافیایــی ،تاریخـ 
ی متأثر از نظام آموزشــی انگلوساکســون اســت ،بنابراین
در کشــور من ،ایران ،نظام آموزش عال 
تحصیــل در آلمــان جهــت بررســی و مطالع ـهی مفاهیــم مرتبــط بــا معمــاری و شهرســازی
دریچ ههــای جدیــدی بـ ه رویــم گشــوده اســت.
در آلمــان ،محیــط تحصیــل و پژوهــش بســیار بــاز ،بینالمللــی ،بینرشــتهای و چندصدایــی
یهــا امکانــات جدیــد و جــذاب بســیاری بــرای تفکــر ،پژوهــش و مطالعــه در
اســت؛ ایــن ویژگ 
اختیــار پژوهشــگر عالقمند و جســتجوگر قــرار میدهــد.
ی و بــزرگ برلیــن همــواره بــرای مــن بهعنــوان یــک معمــار و شهرســاز
شــهر چندفرهنگ ـ 
ی اجتماعــی ،رویدادهای
الهامبخــش بــوده و بــا آن ،لحظــات خــوب و ارزشــمندی را در زندگ 
هنــری ،اتمســفر شــهری و فضــای معمــاری تجربــه کــردهام .ارتبــاط منســجم دانشــگاه بــا
شهــای خدماتــی و رفاهــی بــه ایــن امــر بســیار کمــک کــرده و باعــث شــده کــه
شــهر در بخ 
ی نمانیــم و در تعامــل با دانشــگاه و شــهر
مــن و خانــوادهام در جزیــرهی دانشــگاه منــزوی باقـ 
ســالهای خــوب و پربــاری را ســپری کنیــم.
در پایان ،بســیار خرســندم که عضوی از خانوادهی بزرگ د.آ.آ.د هســتم ،خانوادهای پذیرا که
ک تک اعضای خود اســت.
ی رشــد و پیشــرفت تـ 
همــواره و حتــی پــس از پایــان تحصیل حام 
مرضیــه ترابــی اهــل تهــران ،ایــران ،کارشــناس ارشــد در رشـ 
ـتهی معمــاری و در رشــتهی
طراحــی شــهری اســت و در حــال حاضــر در حــال نــگارش بخشهــای پایانــی رســاله دکتــری
خــود در رشــتهی شهرســازی در دانشــگا ه صنعتــی برلیــن اســت.
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تحصیل درآلمان چه مزایایی دارد؟

مؤسســات آمــوزش عالــی در آلمــان در ســطح جهانــی از آوازهی بســیار برخوردارنــد.
بســیاری از پژوهشهــا و ابداعهــای مهــم و بینالمللــی از ایــن دانشــگاهها
سرچشــمه میگیرنــد.

مــن از طریــق تحصیــل در آلمــان بــه شــغل ایدهآلــم دســت پیــدا کــردم .مــن در آرژانتیــن
در رشــتهی مهندســی خــودرو تحصیــل کــردم و آینــدهی شــغلیام را در یــک شــرکت تصــور
بهــای اصلــی صنعــت
یکــردم .پــس از آن ،بــرای یــک تــرم بــه آلمــان رفتــم  -یکــی از قط 
م 
خودروســازی! در دانشــگاه صنعتــی ایلمنــاو کــه دانشــگاه بســیار مجهــزی اســت ابعــاد
جدیــدی از ایــن رشــته را شــناختم .رشــتهی بیومکاترونیــک ،میــان رشــته ای اســت و علــوم
رباتیــک ،الکتروتکنیــک ،انفورماتیــک ،پزشــکی و بیولــوژی را بــا یکدیگــر مرتبــط میکنــد.
ایــن موضــوع مــرا خیلــی زود تحــت تأثیــر قــرار داد.
لســتایش بــود .اســاتید
از نظــر مــن تعامــل عمیــق میــان اســاتید و دانشــجویان بســیار قاب 
وقــت بســیاری بــرای یادگیــری دانشــجویان صــرف میکننــد .پــس از تحصیلــم در ایلمنــاو
تصمیــم گرفتــم در زمین ـهی بیومکاترونیــک بــه پژوهــش بپــردازم .در حــال حاضــر ،ســعی
نهــا در حــوزهی رباتیــک اســتفاده کنــم.
میکنــم از الگوهــای حرکتــی حیوا 

دکتــر امانــوال آنــدرادا ( )Dr.-Ing. Emanuel Andradaاهــل آرژانتیــن اســت .او در
دانشــگاه صنعتــی ایلمنــاو در رشــته بیومکاترونیــک موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــری
و ســپس درجــه پروفســوری شــده اســت .او در حــال حاضــر ،بهعنــوان پژوهشــگر در
دانشــگاه ینــا ،اســتاد خصوصــی در دانشــگاه ایلمنــاو و اســتاد مهمــان در دانشــگاه ســان
مارتیــن  ،مشــغول بــه کار اســت.

کشــور آلمــان مبــداء اختراعهــای پیشــگام اســت .تعــداد بســیاری از برنــدگان جایــزهی
ی هســتند .از میــان آنهــا،
نوبــل بهویــژه در زمین ـهی علــوم طبیعــی و پزشــکی آلمان ـ 
میتــوان از ویلهلــم کنرادرونتگــن ،روبــرت کــخ ،ما کــس پالنــک ،آلبــرت اینشــتاین،
کریســتیانه نوســاین فولهــارد و هارالــد تســور هاوســن نــام بــرد .بیدلیــل نیســت کــه
آلمــان بــه ســرزمین شــعرا و متفکــران معــروف اســت؛ ســرزمین شــخصیتهایی چــون
کانــت ،هــگل ،آدورنــو ،گوتــه ،هاینــه ،برشــت و همچنیــن بــاخ ،بتهــوون و برامــس.
علــم و پژوهــش در آلمــان از ارزش بســیار برخــوردار اســت و پیشــینهای دراز دارد.
قدیمیتریــن دانشــگاه ایــن کشــور در ســال  1386میــادی در هایدلبــرگ تأســیس
شــد .امــروز ،بیــش از  400مؤسســهی آمــوزش عالــی دولتــی در آلمــان وجــود
دارد کــه در  170شــهر ایــن کشــور پرا کندهانــد (بــه صفحــهی  31رجــوع شــود).
مؤسســات آمــوزش عالــی فرصتهایــی متنــوع بــرای تحصیــل و پژوهــش ارائــه میکنند.
در مجمــوع ،بیــش از 19هــزار رشــتهی تحصیلــی ارائــه شــده کــه از میــان آنهــا ،بیــش از
 1700دور ه بینالمللــی اســت.
فرزنــد شــما در آلمــان از شــرایط بســیار خوبــی بــرای تحصیلــی موفــق بهرهمنــده
خواهد شــد .مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی بســیار مجهز هســتند ،دانشــجویان
همــواره از مشــاورهها و راهنماییهــای علمــی بهرهمنــد میشــوند و بــه آنهــا بــه
چشــم پژوهشــگران آینــده نگریســته میشــود.
زبــان آلمانــی از مهمتریــن زبانهــای علــم در دنیــا بــه شــمار میآیــد .بیــش از 100
میلیــون نفــر بــه ایــن زبــان صحبــت میکننــد و  15میلیــون نفــر نیــز در حــال یادگیــری
ایــن زبــان جهانیانــد .زبــان انگلیســی امــری ضــروری و آلمانــی یــک امتیــاز اســت.
درحالیکــه امــروزه ،دانــش زبــان انگلیســی امــری بدیهــی بهشــمار م ـیرود ،تقویــت
زبانهــای خارجــی دیگــر میتوانــد فرصــت پیشــرفت را در دنیــای امــروز افزایــش
دهــد.
یادگیری زبان آلمانی ارزشش را دارد!
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چه سطح از زبان آلمانی الزم است؟

ً
بــرای اینکــه در یــک کشــور خارجــی احســاس خوبــی داشــته باشــید ،معمــوال بایــد دانــش
زبانیتــان خــوب باشــد .در آلمــان نیــز ماننــد دیگــر کشــورها بــه همیــن صــورت اســت.
ً
طبیعتــا ایــدهآل ایــن اســت کــه فرزنــد شــما زبــان آلمانــی را فــرا گرفتــه باشــد .فرزنــد شــما
بــا یادگیــری زبــان آلمانــی در کشــور خــود میتوانــد در زمــان و هزینــه صرفهجویــی کنــد.
گزینههــای موجــود عبارتنــد از :مؤسســهی زبــان گوتــه ،دانشــگاهها یــا کالسهــای
آنالیــن از طریــق وبســایتهای  www.deutsch-uni.comیــا .www.dw.de
ً
بــا ایــن وجــود انتظــار نمـیرود دانشــجویان خارجــی از ابتــدای ورود بــه کشــور کامــا
بــه زبــان آلمانــی مســلط باشــند.
اینکــه فرزنــد شــما بــرای تحصیــل در یــک دانشــگاه آلمانــی بــه چــه ســطحی از زبــان
ً
آلمانــی احتیــاج دارد ،کامــا بــه دورهی تحصیلــی مــورد نظــر او بســتگی دارد:
 nفــردی کــه میخواهــد در دورههــای بینالمللــی تحصیــل کنــد ،در وهل ـهی اول
بــه دانــش زبــان انگلیســی خــوب احتیــاج دارد .مؤسســات آمــوزش عالــی در آلمــان
بیش از  1400دوره به زبان انگلیســی در مقاطع تحصیلی کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد و دکتــری ارائــه میکننــد .اطالعــات دقیقتــر را میتوانیــد اینجــا بیابیــد:
www.daad.de/international-programmes

 nفــردی کــه تصمیــم بــه تحصیــل در دورههــای آلمانیزبــان دارد ،بایــد از دانــش
زبــان آلمانــی در ســطح مشــخصی برخــوردار باشــد .در ایــن ارتبــاط آزمونهــای
متفاوتــی وجــود دارنــد ،ماننــد .TestDaF
در کشــور آلمــان نیــز امــکان یادگیــری زبــان آلمانــی وجــود دارد .دانشــگاهها در طــول
تــرم ،کالسهــای آمــوزش زبــان برگــزار میکننــد .عــاوه بــر ایــن در سراســر کشــور آلمــان
کالسهــای تابســتانی متعــددی برگــزار میشــوند و فرزنــد شــما میتوانــد از آنهــا بــرای
یادگیــری زبــان بــرای تحصیــل در آلمــان بهــره بــرد (.)www.summerschools.de
همچنیــن ،خــارج از دانشــگاهها نیــز فرصتهــای بیشــماری بــرای یادگیــری زبــان
وجــود دارد ،از جملــه مؤسســات زبــان گوتــه در کشــور آلمــان و مرا کــز آموزشــی
بزرگســاالن و همچنیــن بســیاری از مدرســههای خصوصــی زبــان.
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آیا در آلمان دورههای
آمادگی برای ورود به دانشگاه وجود دارد؟
شــاید شــما نگــران باشــید کــه فرزندتــان بــا شــرایط تحصیــل در خــارج از کشــور آشــنا
نیســت .دانشــگاههای آلمــان دورههایــی ارائــه میدهنــد کــه افــراد را بهصــورت
هدفمنــد بــرای ورود بــه دانشــگاه آمــاده میکننــد.
ای ـن دورههــای مقدماتــی کــه تعــدادی از دانشــگاههای آلمانــی بــرای دانشــجویان
خارجــی برگــزار میکننــد ،بســیار مفیدنــد و متقاضیــان را از لحــاظ زبانــی و تخصصــی
بــرای تحصیــل در آلمــان آمــاده میکننــد .همچنیــن ،ایــن دورههــا میتواننــد
مقدم ـهای بــرای آشــنایی بــا نظــام آموزشــی آلمــان و فناوریهــای علمــی باشــند.
اطالعــات بیشــتر پیرامــون ایــن برنامههــا را میتوانیــد از طریــق لینــک زیــر بهدســت
بیاوریــد:

هنگامــی کــه در آغــاز اســفند مــاه ســال  1386و  6مــاه پــس از تســلیم مــدارک خــود بــه دفتــر
د.آ.آ.د در تهــران در شــرکت محــل کارم و طــی یــک ایمیــل کوتــاه بــرای دریافــت بــورس دوره

www.daad.de/international-programmes

فرصــت دیگــری کــه بــرای آشــنایی بــا شــرایط تحصیــل در آلمــان وجــود دارد ،شــرکت در
کالسهــای تابســتانی اســت .ایــن کالسهــا در فصــل تابســتان در دانشــگاههای سراســر
قتــر در "بخــش  ،6فرزنــدم بایــد چــه مــدت در
آلمــان برگــزار میشــوند .اطالعــات دقی 
آلمــان اقامــت داشــته باشــد؟" و در لینــک زیــر در اختیــار شــما قــرار میگیــرد:
www.summerschools.de

دکتــری پذیرفتــه شــدم ،در صادقانــه تریــن حالــت ممکــن در چنــد ســاعت ابتدایــی حــس
معیــن و قابــل توصیفــی جــز ترکیــب غریبــی از مجموعــه احساســات غیــر قابــل توصیــف
نداشــتم .حــس « کنجــکاوی» امــا همــراه همیشـ 
ـگیام بــود ،هنــوز بایــد بســیار بســیار مــی
میکــردم و 
دیــدم ،تجربــه 
میآموختــم.

دوران آمــوزش زبــان آلمانــی در گوتینگــن را بــی تردیــد یکــی از بیــاد ماندنــی تریــن 
برشهــای

زندگیــم مــی دانــم :سرشــار از رنــگ ،مثــل برخوردهــای دائمــی بــا
فرهنگهــای گونا گــون

ـتنیها نظیر 
همســاالن همکالســی ،آموزنده و سرشــار از دانسـ 
روشها و مواد درســی معلمانم،
لــذت بخــش مثــل هــوا و غــذا و سـ 
ـنتهای جدیــد و در یــک کالم کوتــاه ،کوچــک و جــذاب مثــل

خــود گوتینگــن.


در فرایبورگ و در طی دوران پژوهشــی دکتری ارزش
حمایتها و مشــاوره های کارشناســانه

د.آ.آ.د را بیــش از پیــش لمــس کــردم .ا کنــون و پــس از  11ســال ،مــن دارای پیوندهــای عمیــق
شــخصی ،آ کادمیــک و ســازمانی بــا آلمــان شـ 
ـدهام .اماپــس از ایــن راه طوالنــی از دیــن مــن بــه
د.آ.آ.د بعنــوان گشــاینده ایــن راه تعالــی و همچنیــن از تعهــدم بــه دانــش اخالقــی ،کاربــردی
و جهانشــمولی کــه آموختــم ذره ای کاســته نشــده اســت .
اینهــا همــه محصــول یــک تغییــر
پارادایمــی عظیــم در مــن بــود  :تغییــر از مســیر تبــادل افــکار.
دکتــر هومــن لطیفــی هــم ا کنــون عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هــای وورتزبــورگ آلمــان و
دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی اســت.
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کدام دانشگاه و رشتهی تحصیلی مناسب است؟
دانشــگاههای آلمــان بــرای هم ـهی دانشــجویان مقاطــع تحصیلــی متناســبی را ارائــه
میدهنــد .بــرای مثــال مــی تــوان:
 nتحصیل خود را در کشــور آلمان از پایه شــروع کرد.
 nدر حیــن تحصیــل در داخــل کشــور ،بــرای کســب تجربیــات بیشــتر در دورههایــی
درکشــور آلمــان شــرکت نمــود.
 nبعــد از فار غالتحصیلــی در مقاطــع باالتر به ادامه تحصیل پرداخت.
بــا وجــود بیــش از  400مؤسس ـهی آمــوزش عالــی دولتــی و  19هــزار رشــتهی تحصیلــی
ممکــن اســت انتخــاب دانشــگاه و رشــتهی مناســب مشــکل بهنظــر برســد .ا گــر فــرد در
ابتــدا یکــی از ســه نــوع مؤسسـهی آمــوزش عالــی آلمــان را انتخــاب کنــد ،تصمیمگیــری
بهمراتــب راحتتــر خواهدشــد:
 nدانشــگاهها (تحصیالت علممحور)
 nمؤسســات آموزش عالی حرفهای ( تحصیالت حرفهمحور)
 nدانشــگاههای هنر ،فیلم و موســیقی (تحصیالت هنری)
ا کثــر دانشــگاهها در آلمــان از ســوی دولــت حمایــت میشــوند .تنهــا حــدود 7/5
درصــد از دانشــجویان در یکــی از  120دانشــگاه خصوصــی آلمــان تحصیــل میکننــد و
لانــد؛ بــا ایــن کــه تحصیــل در
ســایرین در دانشــگاههای دولتــی مشــغول بــه تحصی 
دانشــگاههای خصوصــی مســتلزم پرداخــت شــهریهی باالســت ،امــا کیفیــت تحصیــل
در هــر دو نــوع دانشــگاه بــه یــک انــدازه خــوب اســت.
بســایتهای  www.daad.de/deutschlandو www.studienwahl.de
و 
میتواننــد بــرای یافتــن دوره و رشــتهی مناســب بســیار مفیــد باشــند .عــاوه بــر ایــن،
یهــا و مرا کــز اطالعاتــی د.آ.آ.د عالقمنــدان بــه تحصیــل در
مشــاوران تحصیلــی در نمایندگ 
آلمــان را راهنمایــی میکننــد.

بسیاری از دانشگاههای آلمان و همچنین د.آ.آ.د در نمایشگاههای بینالمللی به معرفی
یشــود
خــود میپردازنــد .بازدیــد از ایــن نمایشــگاهها بســیار مفیــد خواهــد بــود ،چــرا کــه م 
اطالعاتیدقیقبهدستآورد.از طریقلینک www.study-in-germany.de/events
میتوانیــد ایــن رویدادهــا را دنبــال کنیــد .ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه دانشــگاه
فرزندتــان در داخــل کشــور برنامههایــی در قالــب تبــادل دانشــجو بــا دانشــگاههای
یهــای مربــوط بــه اقامــت
آلمــان داشــته باشــد؛ چنیــن تبادالتــی میتواننــد برنامهریز 
تحصیلــی در خــارج از کشــور را تســهیل کننــد.
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فرزندم باید چه مدت
در آلمان اقامت داشته باشد؟

ً
تصمیــم بــه تحصیــل در آلمــان مــی توانــد انتخابــی مفیــد و ســودمند باشــد .احتمــاال
بهطــور کامــل مطمئــن نیســتید آیــا اقامــت تحصیلــی بلندمــدت بــرای فرزندتــان
انتخــاب درســتی اســت و ممکــن اســت ایــن تصمیــم تــا کنــون جزئــی از برنامههــای
تحصیلــی و زندگــی فرزندتــان نبــوده باشــد.
ً
جــای نگرانــی نیســت :تحصیــل در آلمــان الزامــا بــه معنــای اقامتــی طوالنیمــدت در
ایــن کشــور نیســت .بــرای اقامتهــای کوتاهمــدت هــم موقعیتهــای بســیاری در
آلمــان وجــود دارد کــه مکمــل تحصیــل در کشــور خودتــان اســت ،نکت ـهای مثبــت در
رزومـهی فــرد بــه حســاب میآیــد و باعــث میشــود انگیــز های قــوی در فرزندتــان ایجــاد
شــود.
هــر ســاله ،دانشــگاههای آلمــان کالسهــای تابســتانی ارائــه میکننــد .ایــن کالسهــا
ً
معمــوال بیــن ماههــای ژوئــن تــا ســپتامبر برگــزار میشــوند .کالسهــای ارائهشــده از
تنــوع و تعــداد باالیــی برخوردارنــد .در کنــار کالسهــای زبــان ،کالسهــای تخصصــی
در رشــتههای مختلــف نیــز ارائــه میشــوند .کالسهــای تابســتانی فرصتــی مناســب
بــرای آشــنایی بــا کشــور ،مــردم ،و نیــز دانشــگاههای آلمــان اســت .در وبســایت زیــر
میتوانیــد نگاهــی بــه ایــن دورههــا بیندازیــد:
www.summerschools.de

راهــی دیگــر بــرای اقامــت کوتاهمــدت در آلمــان برنامههــای تبــادل دانشــجو اســت کــه
امــکان دارد دانشــگاه فرزنــد شــما در داخــل کشــور آن را ارائــه کنــد .در چارچــوب ایــن
برنامههــا دانشــجوها اغلــب میتواننــد بــرای یــک تــرم بــه آلمــان برونــد .همچنیــن فرزنــد
شــما میتوانــد بــا اقامتــی کوتاهمــدت بــه منظــور شــرکت در یــک دورهی کارآمــوزی،
نســبت بــه دنیــای کار شــناخت پیــدا کنــد.
کالسهــای تابســتانی ،گذرانــدن یــک تــرم در آلمــان یا شــرکت در یــک دورهی کارآموزی
میتواننــد مقدمـهای بــر اقامــت تحصیلــی بلندمــدت در آلمــان باشــند .اقامتهایــی از
ایــن قبیــل بــه فرزنــد شــما امــکان میدهــد تــا موفــق بــه دریافــت یــک مــدرک تحصیلــی
یتــر
معتبــر بینالمللــی در کشــور آلمــان شــود .عــاوه بــر آن ،فــرد در ایــن مــدت طوالن 
میتوانــد کشــور آلمــان را بهتــر بشناســد و ســطح زبانــی خــود را نیــز بهبــود بخشــد.

کشــور آلمــان در زمین ههــای علــم ،فنــاوری ،هنــر ،فرهنــگ ،ورزش و دیگــر زمین ههــا
پیشــینهای غنــی دارد.


کشــور آلمــان
تهــای
فرصتهــای برابــری را بــرای همــگان فراهــم میکنــد ،تــاش میکنــد فرص 
تهــای کافــی را ارائــه کنــد.
متناســب بــا هــر فــرد را پیــش رویــش قــرار دهــد و تــا حــد امــکان حمای 
در اینجا مایلم تجربهی شخصیام را بیان کنم:
مــن بــه عنــوان فرزنــد پــدر و مــادری کارگــر و معلــم بــه دنیــا آمــدم ،در ســن  19ســالگی انگیــزه
تحصیل در خارج از کشــور در من ایجاد شــد .بنابراین در دانشــگاه صنعتی آخن در رشــتهی
نســازی مشــغول بــه تحصیــل شــدم.
ماشی 
اســاتید ایــن دانشــگاه بــر روی شــخصیت مــن تاثیــر مثبــت بســزایی داشــتند ،و بــه لحــاظ
علمــی باعــث پیشــرفت شــغلی و تحصیل ـیام شــدند.
بــا وجــود اینکــه در گذشــته و پیــش از انقــاب ایــران در دانشــگاه برتــر صنعتــی آریامهر دانشــجو
بــودم ،متوجــه شــدم کــه مــی توانســتم و بهتــر بــود زودتــر در ســن  18ســالگی بــه آلمــان مــی
آمــدم و در آنجــا از فرصــت هایــم اســتفاده مــی کــردم.
تحصیل در کشور آلمان به من در مسیر موفقیتم بسیار کمک کرد و زمینه علمی متمایزی
بــرای مــن بــه ارمغــان آورد کــه ا کنــون در کارم 
میتوانــم بــه بهتریــن نحــو از آن اســتفاده کنــم و
این اســاس بســیار خوبی برای پیشــرفت شــغلیام بهحســاب میآید.

دکتــر فریــور فاضــل پــور دانشآموختــه مقطــع دکتــری از کشــور آلمــان اســت و در حــال حاضــر
مدیریــت دفتــر امــور بیــن الملــل دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب را بر عهــده دارد.
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تحصیل در آلمان چقدر هزینه دارد؟

آیا بورسیه یا حمایت مالی برای تحصیل در
آلمان وجود دارد؟

در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی زندگــی در آلمــان مقــرون بهصرفــه اســت.
هزینههــای خــورد و خــورا ک ،اقامــت ،پوشــا ک ،برنامههــای فرهنگــی و غیــره متناســب
بــا میانگیــن آن در اتحادی ـهی اروپــا اســت.

بورســیههای متنوعــی بــرای اقامتهــای بلنــد و یــا کوتــاه مــدت تحصیلــی در آلمــان
وجــود دارنــد و دانشــجویان خارجــی نیــز میتواننــد از ایــن حمایتهــا بهرهمنــد شــوند.
بــرای اطــاع از فرصتهــای حمایتــی مــی توانیــد بــه مؤسســه د.آ.آ.د و یــا دانشــگاه
محــل تحصیــل در کشــور خودتــان مراجعــه کنیــد.

در حیــن اقامــت تحصیلــی ،عــاوه بــر هزینههــای زندگــی الزم اســت هزینههایــی را نیــز
بــرای بیمـهی درمانــی ،صــدور کارت دانشــجویی در هــر تــرم و در صــورت لزوم شــهریهی
دانشــگاه در نظــر بگیریــد .در آلمــان ،بیشــتر دانشــجویان در دانشــگاههای دولتــی
ً
تحصیــل میکننــد .دانشــگاههای دولتــی معمــوال بــرای مقطــع کارشناســی و همچنین
دورههــای متعــدد در مقطــع کارشناســی ارشــد شــهریهای درخواســت نمیکنند یا شــما
ملــزم بــه پرداخــت مبلــغ کمــی خواهیــد شــد .بــا ایــن وجــود ،ممکــن اســت تعــدادی
از دورههــای کارشناســی ارشــد شــهریهی بیشــتری داشــته باشــند .دانشــگاههای
ً
خصوصــی نیــز شــهریههای نســبتا بــاال دریافــت میکننــد .هم ـهی دانشــجویان عــاوه
بــر شــهریهی احتمالــی ،مبلغــی نیــز جهــت صــدور کارت دانشــجویی در هر تــرم پرداخت
میکننــد .اغلــب ایــن مبلــغ شــامل هزینههــای کارت بلیــط نیــز میشــود کــه بــا آن
دانشــجویان میتواننــد از وســایل نقلیـهی عمومــی بهصــورت رایــگان اســتفاده کننــد.
ایــن مبلــغ بســته بــه دانشــگاه متفــاوت و بیــن  150تــا  350یــورو در هــر تــرم اســت.
اظهــار نظــر دربــارهی هزینههــای یــک دانشــجو در مــاه ،تــا حــدی دشــوار اســت.
بهصــورت کلــی میتــوان گفــت در شــهرهای کوچــک هزینههــای زندگــی کمتــر
از کالنشهرهاســت .آمارهــا میگوینــد :دانشــجویان بهطــور متوســط ماهانــه بــه
مبلغــی برابــر بــا  920یــورو بــرای تأمیــن هزینههــای زندگــی احتیــاج دارنــد کــه میــزان
قابلتوجهــی از آن مربــوط بــه هزینههــای مســکن اســت.
بــه عــاوه ،از ســال  2020تمامــی دانشــجویان خارجــی ملــزم بــه ارائ ـهی تمکــن مالــی
قتــر در ایــن
بــه ارزش  10.236یــورو بــرای هزینــه هــای یــک ســالاند .اطالعــات دقی 
خصــوص را بایــد از ســفارت آلمــان در کشــور خودتــان بهدســت آوریــد.
دانشــجویان خارجــی تنهــا بــه صــورت محــدود اجــازهی کار دارنــد .یــک کار جانبــی
ً
میتوانــد میــزان درآمــد را بهبــود بخشــد ،بــا ایــن وجــود معمــوال تأمیــن کل هزینههــای
زندگــی از طریــق کار در کنــار تحصیــل غیرممکــن بهنظــر میرســد.

در بانــک اطالعاتــی د.آ.آ.د ( )www.funding-guide.deمیتوانیــد تمــام
برنامههــای حمایتــی مؤسســهی د.آ.آ.د و نیــز دیگــر مؤسســات حمایتــی موجــود در
آلمــان را مشــاهده کنیــد .در نظــر داشــته باشــید برنامههــای مؤسســات حمایتــی اغلــب
ممکــن اســت هزینههــای یــک دوره ی تحصیلــی کامــل و نیــز تحصیــل در مقاطــع
کارشناســی را پوشــش ندهنــد.
همچنیــن ،دانشــگاههای آلمــان نیــز بورســیههایی بــرای دانشــجویان در نظــر میگیرنــد
کــه البتــه تعــداد آنهــا در مقایســه بــا برخــی دیگــر از کشــورها زیــاد نیســت .از آنجــا کــه
امــکان دارد ایــن برنامههــا ســالیانه تغییــر کننــد بهتــر اســت در مورد بورســیه با دانشــگاه
مــورد نظــر فرزندتــان در آلمــان مکاتبــه کنیــد.
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آیا برای ورود
به کشور آلمان به ویزا نیاز داریم؟
اینکــه فرزنــد شــما بــه عنــوان یــک دانشــجوی خارجــی نیــاز بــه ویــزا بــرای ورود بــه
آلمــان دارد یــا خیــر ،بســتگی بــه کشــور مبــدأ و طــول مــدت اقامــت او دارد .شــهروندان
اتحادیـهی اروپــا و کشــورهای ایســلند ،لیختناشــتاین ،نــروژ و ســوئیس نیــازی بــه ویــزا
ندارنــد و تنهــا ارائ ـهی کارت شناســایی معتبــر کافــی اســت.
شــهروندان کشــورهای دیگــر بــرای ورود بــه کشــور آلمــان و اقامــت بــاالی  90روز بــه ویــزا
نیــاز دارنــد و بایــد قبــل از ســفر بــرای اخــذ ویــزا اقــدام کننــد .شــهروندان کشــورهای
آنــدورا ،اســترالیا ،برزیــلِ ،الســالوادور ،هنــدوراس ،اســرائیل ،ژاپــن ،کانــادا ،مونا کــو،
نیوزلنــد ،ســانمارینو ،کــرهی جنوبــی و آمریــکا میتواننــد بــدون داشــتن ویــزا بــه آلمــان
ســفر کننــد ،امــا بایــد مجــوز اقامــت در آلمــان دریافــت نماینــد .بــرای اقامتهــای کمتــر
از  90روز قوانیــن مشــخصی وجــود دارنــد؛ بــرای مثــال ،کشــورهایی ماننــد آنتیگــوا
و باربــودا ،آرژانتیــن ،باهامــاس ،باربــادوس ،برونــی ،شــیلی ،کاســتاریکا ،گواتمــاال،
کرواســی ،کلمبیــا ،مالــزی ،مکزیــک ،نیکارا گوئــه ،پــاالو ،پانامــا ،گانامــا ،پارا گوئــه ،پــرو،
ســاموآ ،ســنگاپور ،نزوئــا و امــارات متحــدهی عربــی نیــازی بــه دریافــت ویــزا ندارنــد.
بــرای شــهروندان کشــورهای آلبانــی ،بوســنی و هرزگویــن ،ماســادون ،مولــداو ،تایــوان،
مونتهنگــرو و صربســتان قوانیــن خاصــی وجــود دارد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در
ایــن خصــوص الزم اســت بــه وبســایت وزارت امــور خارجــه آلمــان مراجعــه کنیــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر دربــارهی قوانیــن ویــزا بــه ســفارت یا کنســولگری آلمان در کشــور
خــود مراجعــه کنید.

دانــش زبــان آلمانــی نــه تنهــا بــرای ادامـهی تحصیــل مهم اســت ،بلکه کمک شــایانی اســت
تتــر در جامعــه ارتباط برقــرار کنند.
کــه دانشــجویان بتواننــد راح 
بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی ایــن موضــوع مــن و همکارانــم همــواره بــر کیفیــت
یشــوند ،نظــارت داریــم و خوشــحالیم کــه افــراد
سهــای زبانــی کــه در مــدارس برگــزار م 
کال 
سهــا شــرکت میکننــد و موفــق بــه دریافــت مــدرک دیپلــم زبــان
بســیاری در ایــن کال 
نهــا بــا ایــن ســطح از دانــش زبانــی میتواننــد بهراحتــی در دانشــگاهها
یشــوند؛ آ 
آلمانــی م 
تهــای تحصیلــی متنوعــی وجــود دارد،
تحصیــل کننــد .بــه دلیــل اینکــه در آلمــان فرص 
ً
یافتــن فرصــت تحصیلــی مناســب آســان نیســت؛ بنابرایــن ،مــا معمــوال بــه دانشآمــوزان
پیشــنهاد میکنیــم بهموقــع بــه مؤسسـهی تبــادالت آ کادمیــک آلمــان ،د.آ.آ.د ،مراجعــه و
یهــای الزم را کســب نماینــد.
راهنمای 
ً
مــن شــخصا کســی را نمیشناســم کــه تحصیــل در آلمــان برایــش ســودمند نبــوده باشــد.
تهــای تحصیلــی در آلمــان،
بنابرایــن ،بــه هم ـهی جوانــان توصیــه میکنــم در مــورد فرص 
بیشــتر فکــر کننــد .تجربیاتــم در خــارج از کشــور ،نقــش بســیار مؤثری در زندگی من داشــتند
و از ایــن بابــت بســیار خرســندم.

تومــاس بلومنــرات ( )Thomas Blumenrathمشــاور تخصصــی امــور مــدارس خارجــی در
کشــور ارمنستان،شــهر ایــروان اســت.
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امنیت در آلمان چگونه است؟

در مقایســه بــا ســایر کشــورها ،آلمــان کشــوری امــن بهحســاب میآیــد و دلیلــی بــرای
نگرانــی وجــود نــدارد .شــهروندان بــدون اندیشــیدن بــه مــوارد امنیتــی در شــهرهای
توآمــد دارنــد.
بــزرگ و کوچــک در طــول روز و شــب رف 
پلیــس آلمــان قابــل اعتمــاد و همــواره آمــادهی کمــک اســت .از هــر تلفنــی در آلمــان
میتــوان رایــگان بــا شــمارهگیری  110بــا ادارهی پلیــس تمــاس گرفــت.
عمــدهی کشــورها یــک ســفارت یــا کنســولگری در آلمــان دارنــد .در هنــگام بــروز
مشــکالت ،فرزنــد شــما میتوانــد بــه شــخص مســئولی از کشــور خودتــان دسترســی
داشــته باشــد.
عــاوه بــر آن ،فرزنــد شــما میتوانــد در صــورت وجــود ســوالهایی پیرامــون امنیــت
فــردی یــا همچنیــن مشــکالت احتمالــی بــا بخــش امــور بینالملــل دانشــگاه در ارتبــاط
باشــد.
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12

کیفیت مراقبتهای درمانی
به چه میزانی است؟

آیا فرزندم در آلمان
از راهنمایی و پشتیبانی الزم برخوردار است؟

در آلمــان مراقبتهــای درمانــی خوبــی ارائــه میشــود .نظــام بهداشــت و درمــان در
ـان بهتریــن مرا کــز درمانــی جهــان قــرار دارد.
آلمــان بــا داشــتن پزشــکانی مجــرب در میـ ِ
بنابرایــن در صورتــی کــه فرزنــد شــما بــه خدمــات درمانــی نیــاز پیــدا کنــد ،بهتــر از هــر
جــای دیگــری از او مراقبــت خواهــد شــد.

فرزنــد شــما احســاس تنهایــی نخواهد کــرد ،بلکه همــواره از حمایتهــای الزم برخوردار
خواهــد شــد .در تمامــی دانشــگاهها ،دفتــر امــور بینالملــل اولیــن و مهمتریــن راهنمــا
بــرای اقامــت در آلمــان اســت و همــکاران ایــن بخــش پاســخگوی ســواالت دانشــجویان
خارجــی هســتند .فرزنــد شــما میتوانــد بــا مراجع ـ ه بــه ایــن دفتــر اطالعاتــی کامــل در
مــورد مقاطــع تحصیلــی ،شــرایط و مــدارک الزم بــرای پذیــرش ،کالسهــای آمادگــی،
امتحانــات ،دورههــای کارآمــوزی ،تأمیــن هزینههــای تحصیــل و همچنیــن برنام ـهی
تحصیلــی کســب کنــد .بعــد از ورود بــه آلمــان نیــز دانشــجویان میتواننــد بــا مراجعـهی
حضــوری بــه ایــن مرکــز اطالعــات الزم را بهدســت آورنــد.

کســانی کــه تمایــل بــه تحصیــل در آلمــان دارنــد ،بایــد تحــت بیم ـهی درمانــی قــرار
بگیرنــد .مســئلهی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فرزنــد شــما قبــل از ســفر بــه آلمــان
بیم ـهی درمانــی داشــته باشــد .ممکــن اســت بیم ـهای کــه در کشــور خودتــان تحــت
حمایــت آن بودهایــد ،در آلمــان نیــز معتبــر باشــد؛ بــرای مثــال ،دارنــدگان کارتهــای
بیم ـهی درمانــی اروپــا میتواننــد در آلمــان نیــز از خدمــات بیمهشــان اســتفاده کننــد.
در صورتــی کــه بیم ـهی فرزنــد شــما در آلمــان فاقــد اعتبــار باشــد ،بایــد بــرای دریافــت
بیم ـهی معتبــر در آلمــان اقــدام کنــد .هزین ـهی بیمههــای دولتــی بــرای دانشــجویان
ً
معمــوال ماهیانــه  85یــورو اســت.
بخــش امــور بینالملــل دانشــگاه شــما را در مــورد امــور بیمــه راهنمایــی میکنــد و
ً
پاســخگوی ســواالت شــما خواهــد بــود .معمــوال در نزدیکــی مرا کــز دانشــگاهی دفاتــر
بیمــه وجــود دارنــد و دانشــجویان میتواننــد در مدتزمــان کوتــاه و بــه آســانی بــرای
بیم ـهی خــود اقــدام کننــد.
بــا داشــتن بیمــه میتــوان بــه پزشــک و در مــوارد اورژانســی ،بــه مرا کــز اورژانــس مســتقر
در بیمارســتانها مراجعــه کــرد .خدمــات ایــن مرا کــز بــرای دارنــدگان بیمــه رایــگان
اســت .در هنــگام بــروز مــوارد اورژانســی میتــوان بــا شــمارهی  112در هــر زمــان و
بهصــورت رایــگان تمــاس گرفــت.
بهتــر اســت بدانیــد :در کشــور آلمــان داروهــا را تنهــا میتــوان از داروخانــه هــا تهیــه
کــرد؛ قوانیــن توزیــع دارو در آلمــان ســختگیرانه اســت .فــروش برخــی داروهــا ماننــد
آنتیبیوتیکهــا کــه ممکــن اســت در کشــور شــما آزاد باشــد ،در آلمــان تنهــا بــا ارائ ـهی
نســخهی پزشــک امکانپذیــر اســت.

برخــی از دانشــگاههای آلمــان برنامههــای پشــتیبانی ویــژه دارنــد .در ایــن برنامههــا،
دانشــجویان خارجــی پشــتیبان مخصــوص بــه خــود را دارنــد کــه اغلــب از دانشــجویان
باتجربـهی آلمانیانــد .آنهــا بــه دانشــجویان در مــواردی ماننــد انجــام کارهــای اداری،
مشــکالت روزمــره و ســوالهای پیرامــون تحصیــل و مــواردی از ایــن دســت کمــک
میکننــد .انجمنهــای دانشــجویی کــه در اغلــب دانشــگاهها حضــور فعــال دارنــد
نیــز بــه دانشــجویان خدمــات کاربــردی زیــادی از قبیــل تهیــه بیمـهی درمانــی ،محــل
اقامــت و خــورد و خــورا ک ارائــه میکننــد و بدیــن ترتیــب ،شــروع زندگــی در آلمــان را
بــرای دانشــجویان جدیــد راحتتــر میکننــد.
در همــهی دانشــگاهها شــوراهای دانشــجویی نیــز راهنمــا و پاســخگوی ســواالت
دانشــجویان پیرامــون تحصیــل و زندگــی روزمــره هســتند و اغلــب جلسـههایی را بــرای
راهنماییهــای بیشــتر تشــکیل میدهنــد .بــرای یافتــن پاســخ بــه ســواالت تخصصــی
نیــز میتــوان در ســاعات مشــاوره بــه اســاتید مربــوط مراجعــه کــرد.
نکتــهی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در مرا کــز آمــوزش عالــی از دانشــجویان انتظــار
مــیرود اســتقالل کافــی داشــته باشــند و بتواننــد مســئولیت رونــد تحصیلــی خــود
را بــر عهــده بگیرنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه مرا کــز پشــتیبانی متعــددی وجــود دارنــد ولــی
دانشــجویان بایــد خــود از خدمــات و کمکهــا بهــره گیرنــد.
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فرزندم کجا میتواند زندگی کند؟

دانشــجویان در آلمــان در خوابگاههــای دانشــجویی یــا خانههــای شــخصی زندگــی
میکننــد.
در مقایســه بــا دیگــر کشــورها ،پذیــرش در دانشــگاه لزومــا بهمعنــای دریافــت خوابــگاه
از ســوی دانشــگاه نیســت .کمتــر دانشــگاهی در آلمــان دارای محوط ـهی دانشــگاهی
بــزرگ شــامل خوابــگاه اســت ،البتــه در هم ـهی شــهرهای دانشــگاهی خوابگاههــای
دانشــجویی وجــود دارنــد.
ً
اتــاق گرفتــن درخوابــگاه معمــوال بســیار مقــرون بهصرفــه اســت ،تنهــا بایــد بهموقــع
بــرای گرفتــن آن اقــدام کــرد .گزینـهی دیگــر نیــز یافتــن خانههــای شــخصی اســت کــه از
تنــوع باالیــی برخوردارنــد؛ از یــک اتــاق خالــی تــا یــک آپارتمان مبلــه از گزینههای اقامتی
در ســطح شــهر هســتند .بیــن دانشــجویان خانههــای مشــترک بســیار پرطرفدارنــد .در
ایــن خانههــا ،چنــد فــرد بــا هــم زندگــی میکننــد ،هــر فــرد اتــاق مخصــوص بــه خــود را
دارد ولــی از ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه بهصــورت مشــترک اســتفاده مــی شــود.
مزایــای ایــن خانههــا در ابتــدا قیمــت مناســب آنهــا ،آشــنایی بــا دیگــران و در نتیجــه
یــاد گرفتــن بهتــر و ســریعتر زبــان آلمانــی اســت.
دفتــر امــور بینالملــل دانشــگاهها ،اطالعــات جامــع و مفیــدی پیرامــون یافتــن محــل
اقامــت ارائــه میکننــد.

اطالعات برای والدین 29

30

اطالعات برای والدین 31

تحصیل در آلمان

14

در سفر به آلمان
با چه جاذبههایی روبهرو میشویم؟
ا گــر تمایــل داریــد فرزنــد خــود را در آلمــان مالقــات کنیــد ،فکــر بســیار خوبــی اســت ،چــرا
کــه آلمــان جاذبههــای گردشــگری بســیاری دارد.
مناظــر طبیعــی آلمــان بســیار متنــوع و جذابانــد .شــمال ایــن کشــور را ســواحل و
بیش ـههای سرســبز پوشــاندهاند و در جنوبــش نیــز کوههــای آلــپ چش ـماندازی زیبــا
خلــق کردهانــد.

شــجاعت و اعتمادبهنفــس بــرای قــدم برداشــتن در مســیر اهــداف خــود .ایــن را دختــرم در
دوره ی تحصیــل خــود در آلمــان آموختــه اســت.
ُ
قبــل از اینکــه آیومــی شــغل خــود را رهــا کند و در دانشــگاه کلن در رشــتهی طراحــی ادامهی
یهــای زیــادی دربــارهی آینــدهی شــغلی خــود داشــت .او در دانشــگاه
تحصیــل دهــد ،نگران 
بــا دانشــجویان خارجــی زیــادی از سراســر جهــان آشــنا شــد کــه شــرایط مشــابهی داشــتند و
بعــد از چندیــن ســال کار و فعالیــت ،در یــک رشــتهی غیرمرتبــط بــا تجربـهی کاری خــود بــه
متــر کــرد.
تحصیــل میپرداختنــد .ایــن آشــناییها او را بــرای رســیدن بــه هدفــش مصم 
ً
آیومــی میخواســت حتمــا در زمین ـهی تاریــخ طراحــی دانــش بیشــتری کســب کنــد بــه
همیــن ســبب آلمــان را بــه عنــوان کشــور هدفــش انتخــاب کــرد.
مــا هــر هفتــه از طریــق اســکایپ بــا هــم در تمــاس بودیــم و مــن هــر بــار خوشــحالی و اشــتیاق
را در چشــمان او میدیــدم .از زمانــی کــه او از آلمــان بازگشــته بــا اشــتیاق فــراوان بــر کارهــای
یدهنــد ،فعالیــت دارد و بــه
هنــری جدیــدی کــه زیستشناســی و هنــر را ب ههــم پیونــد م 
اهدافــی کــه میخواســت ،رســیده اســت.
میــدوری و آیومــی مارویامــا ( Ayumi Maruyamaو  )Midoriاهــل کشــور ژاپــن و شــهر
توکیــو هســتند .آیومــی بهعنــوان دانشــجوی مهمــان در مدرس ـهی بینالمللــی طراحــی
ُ
کلــن تحصیــل کــرده و امــروز بهعنــوان گرافیســت کار میکنــد و در توکیــو شــرکت خــودش را در
زمین ـهی «علــم هنــر» تأســیس کــرده اســت.

نــه تنهــا شــهرهای بــزرگ ماننــد برلیــن ،هامبــورگ و مونیــخ ارزش بازدیــد دارنــد ،بلکــه
در شــهرهای کوچــک نیــز در تمــام طــول ســال کنســرتها ،جش ـنها ،نمایشــگاهها،
فســتیوالها و مســابقههای ورزشــی متعــدد بــر پــا میشــوند.
جشـنها و مراســم آلمانــی را نبایــد فرامــوش کــرد؛ هــر ســاله جشـنهای محلــی متنوعی
در شــهرهای ایــن کشــور بــر پــا میشــوند کــه از جذابیــت ویــژهای برخوردارنــد .از میــان
کتبرفســت در مونیــخ اشــاره کــرد.
ایــن جشـنها میشــود بــه راینیشــه کارنــوال ،و ا ِ
کشــور آلمــان از نظــر غذایــی تنوعــی بســیار بــاال دارد .همینطــور در سراســر آلمــان
رســتورانهای ملــی کشــورهای مختلــف نیــز بــه چشــم میخورنــد.
سیســتم حملونقــل آلمــان بســیار قــوی اســت؛ شــما میتوانیــد بــا اتوبــوس ،قطــار و
هواپیمــا بــه هــر کجــا کــه میخواهیــد ،آســان و راحــت ســفر کنیــد.
عــاوه بــر اینهــا ،آلمــان در قلــب اروپــا واقــع شــده و میتوانیــد بهراحتــی از آلمــان بــه
سراســر اروپــا ســفر کنیــد.
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