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میــان  مشــترک  نهــاد  یــک  )د.آ.آ.د(  آلمــان  کادمیــک  آ تبــادالت  مؤسســه ی 
حمایــت  و  توســعه  مــا  وظیفــه  اســت.  دانشــجویی  تشــکل های  و  دانشــگاه ها 
همکاری هــای علمــی بــه ویــژه از طریــق تبــادل دانشــجویان و پژوهشــگران در 

ســطح بیــن المللــی اســت.

در بروشــورهای اطالعاتــی مــا، بــر روی وب ســایت www.daad.de و همچنیــن 
پیرامــون  می توانیــد  د.آ.آ.د  اطالعاتــی  کــز  مرا و  نمایندگی هــا  وب ســایت های 

کســب  نماییــد. تحصیــل و زندگــی در آلمــان اطالعــات 

درباره ما

والدین عزیز،

کــه شــما و فرزندتــان بــه تحصیــل در آلمــان مــی اندیشــید. تحصیــل  بســیار خرســندیم 
کشــور خارجــی چالشــی بــزرگ  محســوب می شــود. بــه عنــوان یــک مــادر،  در یــک 
به خوبــی می دانــم چقــدر بــه آســایش فرزندانتــان و آینــده شــغلی آن هــا فکــر می کنیــد. 
ــد و ممکــن اســت مســائل  ــا محیطــی بیگانه ای ــان ب احتمــااًل نگــران رویارویــی فرزندت
بســیار دیگــری نیــز بــرای شــما مبهــم باشــد. ایــن بروشــور می توانــد پاســخ گوی برخــی 

ســوال های شــما باشــد. 

کشــور آلمــان موقعیت هــای تحصیلــی فراوانــی ارائــه می کنــد. ســالیان طوالنــی اســت 
پــر آوازه  کشــور در سراســر جهــان  ایــن  عالــی  آمــوزش  و مؤسســات  کــه دانشــگاه ها 
دانشــجویان  بــرای  کشــورها  محبوب تریــن  از  آلمــان  دلیــل،  همیــن  بــه  هســتند. 
خارجــی بــه حســاب می آیــد. در حــال حاضــر بیــش از 340 هــزار دانشــجو از سراســر 
جهــان در آلمــان مشــغول بــه تحصیــل و پژوهش انــد. مؤسســات آمــوزش عالــی در 
کــه فرزنــد  آلمــان موقیعت  هــای تحصیلــی بســیار متنوعــی فراهــم می کننــد. مدارکــی 
کشــورها بــه رســمیت شــناخته می شــوند  کســب می کنــد، در تمــام  کشــور  شــما در ایــن 

و ضامــن پیشــرفت شــغلی آن هــا خواهنــد شــد. 

اقتصــادی  قطب هــای  مهم تریــن  از  یکــی  تنهــا  نــه  آلمــان  کشــور  ایــن،  بــر  عــالوه 
متنــوع  جاذبه هــای  بــا  زیبــا  و  امــن  دموکــرات،  کشــوری  بلکــه  مــی رود،  به شــمار 

اســت. غذایــی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 

کنــد، بســیار خوشــحال  کشــور آلمــان را بــرای تحصیــل انتخــاب  از اینکــه فرزنــد شــما 
کــه ایــن انتخــاب، یقینــًا انتخــاب خوبــی اســت. می شــویم؛ چــرا 

)Dr. Dorothea Rüland( دکتر دوروتئا روالند
کل مؤسسه د.آ.آ.د دبیر 
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کشور چه مزایایی دارد؟ ج از   تحصیل در خار

تحصیل در آلمان چه مزایایی دارد؟

چه سطح از زبان آلمانی الزم است؟

آیا در آلمان دوره های آمادگی برای ورود به دانشگاه وجود دارد؟

کدام دانشگاه و رشته ی تحصیلی مناسب است؟

فرزندم باید چه مدت در آلمان اقامت داشته باشد؟

تحصیل در آلمان چقدر هزینه دارد؟

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

کشور آلمان به ویزا نیاز داریم؟ آیا برای ورود به 

امنیت در آلمان چگونه است؟

کیفیت مراقبت های درمانی به چه میزانی است؟

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

کند؟ کجا می تواند زندگی  فرزندم 

در سفر به آلمان با چه جاذبه هایی روبه رو می شویم؟

کجا می توان اطالعات بیشتری به دست آورد؟ از 
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دیــد  ایــن  می بخشــد.  انســان  بــه  گســترده تر  دیــدی  دیگــر  کشــوری  در  زندگــی 
چشــم اندازهایی جدیــد بــه روی فــرد می گشــاید و افــکاری تــازه برایــش بــه ارمغــان 
کشــور، شــخصیت را شــکل می دهــد  ج از  مــی آورد. تجربــه ی تحصیــل و زندگــی در خــار

و آن را غنــی می کنــد.

کــه فرهنــگ جدیــد در نــگاه اول چنــدان  شــناخت فرهنگــی دیگــر، به ویــژه زمانــی 
گســترش می دهــد و ایــن امــر بــه جلوگیــری  بیگانــه به نظــر نرســد، افق هــای دیــد را 
بــا  تحصیــل  طــول  در  کــه  دوســتی هایی  کــرد.  خواهــد  کمــک  پیش داوری هــا  از 
ایفــا  مهمــی  نقــش  فــرد  زندگــی  در  می گیرنــد،  شــکل  کشــورها  دیگــر  دانشــجویان 

کــرد. خواهنــد 

کشــور  داخــل  در  تحصیــل  از  بیشــتر  مراتــب  بــه  کشــور  از  ج  خــار در  تحصیــل 
بهتــری  شــغلی  فرصت هــای  و  بــرد  خواهــد  بــاال  را  شــما  فرزنــد  اعتماد به نفــس 
گذاشــت. تجربه هــای بین المللــی، جوانــان را بــرای ورود بــه  پیــش روی او خواهــد 
کشــور نقطــه ای  ج از  کــرد. تحصیــل در خــار کار در سراســر جهــان آمــاده خواهنــد  بــازار 
درخشــان در رزومــه ی فرزنــد شــما خواهــد بــود، بــه هنــگام جســت وجو بــرای یافتــن 
شــغل در آینــده، مزیتــی ارزنــده به حســاب می آیــد و همچنیــن بــه فرزنــد شــما ایــن 
امــکان را می دهــد تــا دانــش زبانــی خــود را بهبــود بخشــد و خیلــی زود، ارتباطــات 

کنــد. کاری در ســطح بین المللــی برقــرار  علمــی و 

کشــور، الزامــًا بــه معنــای دوره تحصیل طوالنی تر نیســت.  ج از  امــروزه تحصیــل در خــار
کشــورها نیــز  کســب شــده در آلمــان به طــور معمــول در ســایر  دســتاوردهای علمــی 
بــه رســمیت شــناخته می شــوند. همچنیــن، در ســال های اخیــر مؤسســات آمــوزش 
خارجــی  دانشــجویان  نیازهــای  بــا  مطابــق  را  ویــژه ای  تحصیلــی  دوره هــای  عالــی 

کرده انــد. تدویــن 

کشــور ســرمایه گذاری باارزشــی بــرای  ج از  مختصــر و مفیــد اینکــه تحصیــل در خــار
آینــده ی فرزندتــان اســت.

1
کشور ج از   تحصیل در خار

چه مزایایی دارد؟

کارشــناس ارشــد در رشــته ی معمــاری و در رشــته ی  مرضیــه ترابــی اهــل تهــران، ایــران، 

طراحــی شــهری اســت و در حــال حاضــر در حــال نــگارش بخش هــای پایانــی رســاله دکتــری 

خــود در رشــته ی شهرســازی در دانشــگاه  صنعتــی برلیــن اســت.

مهمتریــن دســتاورد ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور، بــه نظــر مــن، مواجهــه با مســائل علمی  
ــر و  ــوم انســانی  و هن ــژه در حــوزه ی عل ــه  وی ــا و رویکرد هــای متفــاوت اســت، ب و حرفــه ای از زوای
معمــاری؛ زیــرا ایــن رشــته ها بــه زمینه هــای جغرافیایــی، تاریخــی  و فرهنگــی  بســیار وابســته اند. 
کســون اســت، بنابراین  در  کشــور من، ایران، نظام آموزش عالی  متأثر از نظام آموزشــی انگلوسا
تحصیــل در آلمــان جهــت بررســی و مطالعــه ی مفاهیــم مرتبــط بــا معمــاری و شهرســازی 

دریچه هــای جدیــدی بــه  رویــم گشــوده اســت.   
در آلمــان، محیــط تحصیــل و پژوهــش بســیار بــاز، بین المللــی، بین رشــته ای و چندصدایــی 
ــرای تفکــر، پژوهــش و مطالعــه در  ــد و جــذاب بســیاری ب ــات جدی اســت؛ ایــن ویژگی هــا امکان

اختیــار پژوهشــگر عالقمند و جســتجوگر قــرار می دهــد. 
شــهر چندفرهنگــی  و بــزرگ برلیــن همــواره بــرای مــن به عنــوان یــک معمــار و شهرســاز 
الهام بخــش بــوده و بــا آن، لحظــات خــوب و ارزشــمندی را در زندگی  اجتماعــی، رویدادهای 
ــا  کــرده ام. ارتبــاط منســجم دانشــگاه ب هنــری، اتمســفر شــهری و فضــای معمــاری تجربــه 
کــه  کــرده و باعــث شــده  کمــک  شــهر در بخش هــای خدماتــی و رفاهــی بــه ایــن امــر بســیار 
مــن و خانــواده ام در جزیــره ی دانشــگاه منــزوی باقــی  نمانیــم و در تعامــل با دانشــگاه و شــهر 

کنیــم.  ســالهای خــوب و پربــاری را ســپری 
که  که عضوی از خانواده ی بزرگ د.آ.آ.د  هســتم، خانواده ای پذیرا   در پایان، بســیار خرســندم 

همــواره و حتــی پــس از پایــان تحصیل حامی  رشــد و پیشــرفت تــک  تک اعضای خود اســت.
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ــد.  ــیار برخوردارن ــی از آوازه ی بس ــطح جهان ــان در س ــی در آلم ــوزش عال ــات آم مؤسس
دانشــگاه ها  ایــن  از  بین المللــی  و  مهــم  ابداع هــای  و  پژوهش هــا  از  بســیاری 

سرچشــمه می گیرنــد.

کشــور آلمــان مبــداء اختراع هــای پیشــگام اســت. تعــداد بســیاری از برنــدگان جایــزه ی 
نوبــل به ویــژه در زمینــه ی علــوم طبیعــی و پزشــکی آلمانــی   هســتند. از میــان آن هــا، 
کــس پالنــک، آلبــرت اینشــتاین،  کــخ، ما کنرادرونتگــن، روبــرت  می تــوان از ویلهلــم 
کــه  کریســتیانه نوســالین فولهــارد و هارالــد تســور هاوســن نــام بــرد. بی دلیــل نیســت 
آلمــان  بــه ســرزمین شــعرا و متفکــران معــروف اســت؛ ســرزمین شــخصیت هایی چــون 

گوتــه، هاینــه، برشــت و همچنیــن بــاخ، بتهــوون و برامــس. کانــت، هــگل، آدورنــو، 

برخــوردار اســت و پیشــینه ای دراز دارد.  ارزش بســیار  از  آلمــان  علــم و پژوهــش در 
کشــور در ســال 1386 میــالدی در هایدلبــرگ تأســیس  قدیمی تریــن دانشــگاه ایــن 
وجــود  آلمــان  در  دولتــی  عالــی  آمــوزش  مؤسســه ی   400 از  بیــش  امــروز،  شــد. 
شــود(. رجــوع   31 صفحــه ی  )بــه  کنده انــد  پرا کشــور  ایــن  شــهر   170 در  کــه   دارد 

مؤسســات آمــوزش عالــی فرصت هایــی متنــوع بــرای تحصیــل و پژوهــش ارائــه می کنند. 
کــه از میــان آن هــا، بیــش از  در مجمــوع، بیــش از 19  هــزار رشــته ی تحصیلــی ارائــه شــده 

1700 دوره  بین المللــی اســت. 

بهره منــده  بــرای تحصیلــی موفــق  بســیار خوبــی  از شــرایط  آلمــان  فرزنــد شــما در 
خواهد شــد. مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی بســیار مجهز هســتند، دانشــجویان 
بــه  بــه آن هــا  از مشــاوره ها و راهنمایی هــای علمــی بهره منــد می شــوند و  همــواره 

چشــم پژوهشــگران آینــده نگریســته می شــود. 

زبــان آلمانــی از مهم تریــن زبان هــای علــم در دنیــا بــه شــمار می آیــد. بیــش از 100 
میلیــون نفــر بــه ایــن زبــان صحبــت می کننــد و 15 میلیــون نفــر نیــز در حــال یادگیــری 
ایــن زبــان جهانی انــد. زبــان انگلیســی امــری ضــروری و آلمانــی یــک امتیــاز اســت. 
ــت  ــی رود، تقوی ــمار م ــی به ش ــری بدیه ــی ام ــان انگلیس ــش زب ــروزه، دان ــه ام در حالی ک
افزایــش  امــروز  دنیــای  در  را  پیشــرفت  فرصــت  می توانــد  دیگــر  خارجــی  زبان هــای 

ــد. ده

یادگیری زبان آلمانی ارزشش را دارد!

2
 تحصیل درآلمان چه مزایایی دارد؟

در  او  اســت.   آرژانتیــن  اهــل   )Dr.-Ing. Emanuel Andrada( آنــدرادا  امانــوال  دکتــر 

دانشــگاه صنعتــی ایلمنــاو در رشــته بیومکاترونیــک موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــری 

پژوهشــگر در  به عنــوان  او در حــال حاضــر،  اســت.  پروفســوری شــده  و ســپس درجــه 

دانشــگاه ینــا، اســتاد خصوصــی در دانشــگاه ایلمنــاو و اســتاد مهمــان در دانشــگاه ســان 

کار اســت. مارتیــن ، مشــغول بــه 

ــن  ــن در آرژانتی ــردم. م ک ــدا  ــت پی ــم دس ــغل ایده آل ــه ش ــان ب ــل در آلم ــق تحصی ــن از طری م
کــردم و آینــده ی شــغلی ام را در یــک شــرکت تصــور  در رشــته ی مهندســی خــودرو تحصیــل 
می کــردم. پــس از آن، بــرای یــک تــرم بــه آلمــان رفتــم - یکــی از قطب هــای اصلــی صنعــت 
کــه دانشــگاه بســیار مجهــزی اســت ابعــاد  خودروســازی! در دانشــگاه صنعتــی ایلمنــاو 
جدیــدی از ایــن رشــته را شــناختم. رشــته ی بیومکاترونیــک، میــان رشــته ای اســت و علــوم 
ــد.  ــط می کن ــر مرتب ــا یکدیگ ــوژی را ب ــکی و بیول ــک، پزش ــک، انفورماتی ــک، الکتروتکنی رباتی

ایــن موضــوع مــرا خیلــی زود تحــت تأثیــر قــرار داد.

از نظــر مــن تعامــل عمیــق میــان اســاتید و دانشــجویان بســیار قابل ســتایش بــود. اســاتید 
ــرای یادگیــری دانشــجویان صــرف می کننــد. پــس از تحصیلــم در ایلمنــاو  وقــت بســیاری ب
گرفتــم در زمینــه ی بیومکاترونیــک بــه پژوهــش بپــردازم.  در حــال حاضــر، ســعی  تصمیــم 

ــم. کن ــتفاده  ــوزه ی رباتیــک اس ــا در ح ــی حیوان ه ــای حرکت ــم از الگوه می کن
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بــرای اینکــه در یــک کشــور خارجــی احســاس خوبــی داشــته باشــید، معمــواًل بایــد دانــش 
کشــورها بــه همیــن صــورت اســت. زبانی تــان خــوب باشــد. در آلمــان نیــز ماننــد دیگــر 

گرفتــه باشــد. فرزنــد شــما  کــه فرزنــد شــما زبــان آلمانــی را فــرا  طبیعتــًا ایــده آل ایــن اســت 
کنــد.  کشــور خــود می توانــد در زمــان و هزینــه صرفه جویــی  بــا یادگیــری زبــان آلمانــی در 
کالس هــای  گوتــه،  دانشــگاه ها یــا   گزینه هــای موجــود عبارتنــد از: مؤسســه ی زبــان 
.www.dw.de یــا    www.deutsch-uni.com از طریــق وب ســایت های  آنالیــن 

کامــاًل  کشــور  بــا ایــن وجــود انتظــار نمــی رود دانشــجویان خارجــی از ابتــدای ورود بــه 
بــه زبــان آلمانــی مســلط باشــند.

اینکــه فرزنــد شــما بــرای تحصیــل در یــک دانشــگاه آلمانــی بــه چــه ســطحی از زبــان 
ــه دوره ی تحصیلــی مــورد نظــر او بســتگی دارد: کامــاًل ب آلمانــی احتیــاج دارد، 

کنــد، در وهلــه ی اول  کــه می خواهــد در دوره  هــای بین المللــی تحصیــل  فــردی   n
بــه دانــش زبــان انگلیســی خــوب احتیــاج دارد. مؤسســات آمــوزش عالــی در آلمــان 
کارشناســی  کارشناســی،  بیش از 1400 دوره به زبان انگلیســی در مقاطع تحصیلی 

ــر را می توانیــد اینجــا بیابیــد: ارشــد و دکتــری ارائــه می کننــد. اطالعــات دقیق ت

www.daad.de/international-programmes

ــد از دانــش  ــان دارد، بای ــه تحصیــل در دوره هــای آلمانی زب کــه تصمیــم ب فــردی   n
زبــان آلمانــی در ســطح مشــخصی برخــوردار باشــد. در ایــن ارتبــاط آزمون هــای 

.TestDaF متفاوتــی وجــود دارنــد، ماننــد

کشــور آلمــان نیــز امــکان یادگیــری زبــان آلمانــی وجــود دارد. دانشــگاه ها در طــول  در 
کشــور آلمــان  کالس هــای آمــوزش زبــان برگــزار می کننــد. عــالوه بــر ایــن در سراســر  تــرم، 
کالس هــای تابســتانی متعــددی برگــزار می شــوند و فرزنــد شــما می توانــد از آن هــا بــرای 
.)www.summerschools.de( یادگیــری زبــان بــرای تحصیــل در آلمــان بهــره بــرد 
ــان  ــری زب ــرای یادگی ــماری ب ــای بی ش ــز فرصت ه ــگاه ها نی ج از دانش ــار ــن، خ همچنی
آموزشــی  کــز  مرا و  آلمــان  کشــور  در  گوتــه  زبــان  مؤسســات  جملــه  از  دارد،  وجــود 

زبــان.  از مدرســه های خصوصــی  بســیاری  و همچنیــن  بزرگســاالن 

3
چه سطح از زبان آلمانی الزم است؟
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کشــور آشــنا  ج از  کــه فرزندتــان بــا شــرایط تحصیــل در خــار شــاید شــما نگــران باشــید 
به صــورت  را  افــراد  کــه  می دهنــد  ارائــه  دوره هایــی  آلمــان  دانشــگاه های  نیســت. 

هدفمنــد بــرای ورود بــه دانشــگاه آمــاده می کننــد. 

ــرای دانشــجویان  ــی ب ــه تعــدادی از دانشــگاه های آلمان ک ــی    ایــن  دوره هــای مقدمات
خارجــی برگــزار می کننــد، بســیار مفیدنــد و متقاضیــان را از لحــاظ زبانــی و تخصصــی 
می تواننــد  دوره هــا  ایــن  همچنیــن،  می کننــد.   آمــاده  آلمــان  در  تحصیــل  بــرای 
مقدمــه ای بــرای آشــنایی بــا نظــام آموزشــی آلمــان و فناوری هــای علمــی باشــند. 
ــر به دســت  اطالعــات بیشــتر پیرامــون ایــن برنامه هــا را می توانیــد از طریــق لینــک زی

بیاوریــد: 

www.daad.de/international-programmes

کــه بــرای آشــنایی بــا شــرایط تحصیــل در آلمــان وجــود دارد، شــرکت در  فرصــت دیگــری 
کالس هــا در فصــل تابســتان در دانشــگاه های سراســر  کالس هــای تابســتانی اســت. ایــن 
آلمــان برگــزار می شــوند. اطالعــات دقیق تــر در "بخــش 6،  فرزنــدم بایــد چــه مــدت در 

آلمــان اقامــت داشــته باشــد؟" و در لینــک زیــر در اختیــار شــما قــرار می گیــرد:

www.summerschools.de

4
آیا در آلمان دوره های

آمادگی برای ورود به دانشگاه وجود دارد؟

کنــون عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هــای وورتزبــورگ آلمــان و  دکتــر هومــن لطیفــی هــم ا

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی اســت.

کــه در آغــاز اســفند مــاه ســال 1386 و 6 مــاه پــس از تســلیم مــدارک خــود بــه دفتــر  هنگامــی 
کوتــاه بــرای دریافــت بــورس دوره  کارم و طــی یــک ایمیــل  د.آ.آ.د در تهــران در شــرکت محــل 
ــه تریــن حالــت ممکــن در چنــد ســاعت ابتدایــی حــس  دکتــری پذیرفتــه شــدم، در صادقان
معیــن و قابــل توصیفــی جــز ترکیــب غریبــی از مجموعــه احساســات غیــر قابــل توصیــف 
ــد بســیار بســیار مــی  ــوز بای ــود، هن کنجــکاوی« امــا همــراه همیشــگی ام ب نداشــتم. حــس » 

دیــدم، تجربــه می کــردم و می آموختــم.
ــی تریــن برش هــای  ــد یکــی از بیــاد ماندن ــی تردی گوتینگــن را ب ــی در  ــان آلمان دوران آمــوزش زب
گــون  گونا زندگیــم مــی دانــم: سرشــار از رنــگ، مثــل برخوردهــای دائمــی بــا فرهنگ هــای 
همســاالن همکالســی، آموزنده و سرشــار از دانســتنی ها نظیر روش ها و مواد درســی معلمانم، 
لــذت بخــش مثــل هــوا و غــذا و ســنت های جدیــد و در یــک کالم کوتــاه، کوچــک و جــذاب مثــل 

گوتینگــن. خــود 
کارشناســانه  در فرایبورگ و در طی دوران پژوهشــی دکتری ارزش حمایت ها و مشــاوره های 
کنــون و پــس از 11 ســال، مــن دارای پیوندهــای عمیــق  کــردم. ا د.آ.آ.د را بیــش از پیــش لمــس 
کادمیــک و ســازمانی بــا آلمــان شــده ام. اماپــس از ایــن راه طوالنــی  از دیــن مــن بــه  شــخصی، آ
کاربــردی  گشــاینده ایــن راه تعالــی و همچنیــن از تعهــدم بــه دانــش اخالقــی،  د.آ.آ.د بعنــوان 
کاســته نشــده اســت. این هــا همــه محصــول یــک تغییــر  کــه آموختــم ذره ای  و جهانشــمولی 

پارادایمــی عظیــم در مــن بــود : تغییــر از مســیر تبــادل افــکار.    
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5
کدام دانشگاه و رشته ی تحصیلی مناسب است؟

ــه  ــرای همــه ی دانشــجویان مقاطــع تحصیلــی متناســبی را ارائ دانشــگاه های آلمــان ب
ــوان:  ــرای مثــال مــی ت می دهنــد. ب

کرد. کشــور آلمان از پایه شــروع  تحصیل خود را در   n

کســب تجربیــات بیشــتر در دوره هایــی  کشــور، بــرای  در حیــن تحصیــل در داخــل   n
درکشــور آلمــان شــرکت نمــود.

غ التحصیلــی در مقاطــع باالتر به ادامه تحصیل پرداخت. بعــد از فار  n

بــا وجــود بیــش از 400 مؤسســه  ی آمــوزش عالــی دولتــی و 19 هــزار رشــته ی تحصیلــی 
گــر فــرد در  ممکــن اســت انتخــاب دانشــگاه و رشــته ی مناســب مشــکل به نظــر برســد. ا
کنــد، تصمیم گیــری  ابتــدا یکــی از ســه نــوع مؤسســه ی آمــوزش عالــی آلمــان را انتخــاب 

به مراتــب راحت تــر خواهدشــد:

دانشــگاه ها )تحصیالت علم محور(  n

مؤسســات آموزش عالی حرفه ای ) تحصیالت حرفه محور(  n

دانشــگاه های هنر، فیلم و موســیقی )تحصیالت هنری(  n

تنهــا حــدود 7/5  از ســوی دولــت حمایــت می شــوند.  آلمــان  کثــر دانشــگاه ها در  ا
ــد و  ــل می کنن ــان تحصی ــی آلم ــگاه خصوص ــی از 120 دانش ــجویان در یک ــد از دانش درص
کــه تحصیــل در  ســایرین در دانشــگاه های دولتــی مشــغول بــه تحصیل  انــد؛ بــا ایــن 
کیفیــت تحصیــل  دانشــگاه های خصوصــی مســتلزم پرداخــت شــهریه ی باالســت، امــا 

ــدازه خــوب اســت.  ــه یــک ان ــوع دانشــگاه ب در هــر دو ن

  www.studienwahl.de و   www.daad.de/deutschland وب ســایت های 
می تواننــد بــرای یافتــن دوره و رشــته ی مناســب بســیار مفیــد باشــند. عــالوه بــر ایــن، 
کــز اطالعاتــی د.آ.آ.د عالقمنــدان بــه تحصیــل در  مشــاوران تحصیلــی در نمایندگی هــا و مرا

آلمــان را راهنمایــی می کننــد.

بسیاری از دانشگاه های آلمان و همچنین د.آ.آ.د در نمایشگاه های بین المللی به معرفی 
کــه می شــود   خــود می پردازنــد. بازدیــد از ایــن نمایشــگاه ها بســیار مفیــد خواهــد بــود، چــرا 
www.study-in-germany.de/events اطالعاتی دقیق به دست آورد. از طریق لینک 
کــه دانشــگاه  کنیــد. ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد  می توانیــد ایــن رویدادهــا را دنبــال 
کشــور برنامه هایــی در قالــب تبــادل دانشــجو بــا دانشــگاه های  فرزندتــان در داخــل 
آلمــان داشــته باشــد؛ چنیــن تبادالتــی می تواننــد برنامه ریزی هــای مربــوط بــه اقامــت 

ــد. کنن ــهیل  ــور را تس کش ج از  ــار ــی در خ تحصیل
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تصمیــم بــه تحصیــل در آلمــان مــی توانــد انتخابــی مفیــد و ســودمند باشــد. احتمــااًل 
فرزندتــان  بــرای  بلند مــدت  تحصیلــی  اقامــت  آیــا  نیســتید  مطمئــن  کامــل  به طــور 
کنــون جزئــی از برنامه هــای  انتخــاب درســتی اســت و ممکــن اســت ایــن تصمیــم تــا 

تحصیلــی و زندگــی فرزندتــان نبــوده باشــد.

ــدت در  ــی طوالنی م ــای اقامت ــه معن ــًا ب ــان الزام ــل در آلم ــت: تحصی ــی نیس ــای نگران ج
کوتاه مــدت هــم موقعیت هــای بســیاری در  کشــور نیســت. بــرای اقامت هــای  ایــن 
کشــور خودتــان اســت، نکتــه ای مثبــت در  کــه مکمــل تحصیــل در  آلمــان وجــود دارد 
رزومــه ی فــرد بــه حســاب می آیــد و باعــث می شــود انگیــزه  ای قــوی در فرزندتــان ایجــاد 

شــود.

کالس هــا  ــه می کننــد. ایــن  کالس هــای تابســتانی ارائ هــر ســاله، دانشــگاه های آلمــان 
کالس هــای ارائه شــده از  معمــواًل بیــن ماه هــای ژوئــن تــا ســپتامبر برگــزار می شــوند. 
کالس هــای تخصصــی  ــان،  کالس هــای زب کنــار  ــد. در  تنــوع و تعــداد باالیــی برخوردارن
کالس هــای تابســتانی فرصتــی مناســب  در رشــته های مختلــف نیــز ارائــه می شــوند. 
ــر  ــایت زی ــان اســت. در وب س ــگاه های آلم ــز دانش ــور، مــردم، و نی کش ــا  ــنایی ب ــرای آش ب

ــد:  ــا بیندازی ــن دوره ه ــه ای ــی ب ــد نگاه می توانی

www.summerschools.de

کــه  کوتاه مــدت در آلمــان برنامه هــای تبــادل دانشــجو اســت  راهــی دیگــر بــرای اقامــت 
کنــد. در چارچــوب ایــن  کشــور آن را ارائــه  امــکان دارد دانشــگاه فرزنــد شــما در داخــل 
برنامه هــا دانشــجوها اغلــب می تواننــد بــرای یــک تــرم بــه آلمــان برونــد. همچنیــن فرزنــد 
کارآمــوزی،  کوتاه مــدت بــه منظــور شــرکت در یــک دوره ی  شــما می توانــد بــا اقامتــی 

کنــد. کار شــناخت پیــدا  نســبت بــه دنیــای 

کارآموزی  گذرانــدن یــک تــرم در آلمــان یا شــرکت در یــک دوره ی  کالس هــای تابســتانی، 
می تواننــد مقدمــه ای بــر اقامــت تحصیلــی بلند مــدت در آلمــان باشــند. اقامت هایــی از 
ایــن قبیــل بــه فرزنــد شــما  امــکان می دهــد تــا موفــق بــه دریافــت یــک مــدرک تحصیلــی 
ــر  ــر آن، فــرد در ایــن مــدت طوالنی ت کشــور آلمــان شــود. عــالوه ب معتبــر بین المللــی در 

کشــور آلمــان را  بهتــر بشناســد و ســطح زبانــی خــود را نیــز بهبــود بخشــد. می توانــد 
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در آلمان اقامت داشته باشد؟

دکتــر فریــور فاضــل پــور دانش آموختــه مقطــع دکتــری از کشــور آلمــان اســت و در حــال حاضــر 

مدیریــت دفتــر امــور بیــن الملــل دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب را بر عهــده دارد.

زمینه هــا  دیگــر  و  ورزش  فرهنــگ،  هنــر،  فنــاوری،  علــم،  زمینه هــای  در  آلمــان  کشــور 
دارد. غنــی  پیشــینه ای 

کشــور آلمــان فرصت هــای برابــری را بــرای همــگان فراهــم می کنــد، تــالش میکنــد فرصت هــای 
کنــد. کافــی را ارائــه  متناســب بــا هــر فــرد را پیــش رویــش قــرار دهــد و تــا حــد امــکان حمایت هــای 

در اینجا مایلم تجربه ی شخصی ام را بیان کنم:
کارگــر و معلــم  بــه دنیــا آمــدم، در ســن 19 ســالگی انگیــزه  مــن بــه عنــوان فرزنــد پــدر و مــادری 
کشــور در من ایجاد شــد. بنابراین در دانشــگاه صنعتی آخن در رشــته ی  تحصیل در خارج از 

ماشین ســازی مشــغول بــه تحصیــل شــدم.
ــاظ  ــه لح ــتند، و ب ــزایی داش ــت بس ــر مثب ــن تاثی ــخصیت م ــر روی ش ــگاه ب ــن دانش ــاتید ای اس

ــدند. ــی ام ش ــغلی و تحصیل ــرفت ش ــث پیش ــی باع علم
بــا وجــود اینکــه در گذشــته و پیــش از انقــالب ایــران در دانشــگاه برتــر صنعتــی آریامهر دانشــجو 
کــه مــی توانســتم و بهتــر بــود زودتــر در ســن 18 ســالگی بــه آلمــان مــی  بــودم، متوجــه شــدم 

کــردم. آمــدم و در آنجــا از فرصــت هایــم اســتفاده مــی 
کرد و زمینه علمی متمایزی  کمک  کشور آلمان به من در مسیر موفقیتم بسیار  تحصیل در 
کنــم و  کارم  می توانــم بــه بهتریــن نحــو از آن اســتفاده  کنــون در  کــه ا بــرای مــن بــه ارمغــان آورد 

این اســاس بســیار خوبی برای پیشــرفت شــغلی ام به حســاب می آید.
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ــی در آلمــان  ــاه مــدت تحصیل کوت ــا  ــرای اقامت هــای بلنــد و ی  بورســیه های متنوعــی ب
وجــود دارنــد و دانشــجویان خارجــی نیــز می تواننــد از ایــن حمایت هــا بهره منــد شــوند. 
بــرای اطــالع از فرصت هــای حمایتــی مــی توانیــد بــه مؤسســه د.آ.آ.د و یــا دانشــگاه 

کنیــد.  کشــور خودتــان مراجعــه  محــل تحصیــل در 

تمــام  می توانیــد   )www.funding-guide.de( د.آ.آ.د  اطالعاتــی  بانــک  در 
برنامه هــای حمایتــی مؤسســه ی د.آ.آ.د و نیــز دیگــر مؤسســات حمایتــی موجــود در 
کنیــد. در نظــر داشــته باشــید برنامه هــای مؤسســات حمایتــی اغلــب  آلمــان را مشــاهده 
کامــل و نیــز تحصیــل در مقاطــع  ممکــن اســت هزینه هــای یــک دوره ی تحصیلــی 

کارشناســی را پوشــش ندهنــد.

همچنیــن، دانشــگاه های آلمــان نیــز بورســیه هایی بــرای دانشــجویان در نظــر می گیرنــد 
کــه  کشــورها زیــاد نیســت. از آنجــا  ــا برخــی دیگــر از  کــه البتــه تعــداد آن هــا در مقایســه ب
کننــد بهتــر اســت در مورد بورســیه با دانشــگاه  امــکان دارد ایــن برنامه هــا ســالیانه تغییــر 

کنیــد. مــورد نظــر فرزندتــان در آلمــان مکاتبــه 
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کشــورهای اروپایــی زندگــی در آلمــان مقــرون به صرفــه اســت.  در مقایســه بــا دیگــر 
ک، برنامه هــای فرهنگــی و غیــره متناســب  ک، اقامــت، پوشــا هزینه هــای خــورد و خــورا

ــا اســت. ــه  ی اروپ ــا میانگیــن آن در اتحادی ب

در حیــن اقامــت تحصیلــی، عــالوه بــر هزینه هــای زندگــی الزم اســت هزینه هایــی را نیــز 
کارت دانشــجویی در هــر تــرم و در صــورت لزوم شــهریه ی  بــرای بیمــه ی درمانــی، صــدور 
دانشــگاه در نظــر بگیریــد. در آلمــان، بیشــتر دانشــجویان در دانشــگاه های دولتــی 
کارشناســی و همچنین  تحصیــل می کننــد. دانشــگاه های دولتــی معمــواًل بــرای مقطــع 
کارشناســی ارشــد شــهریه ای درخواســت نمی کنند یا شــما  دوره هــای متعــدد در مقطــع 
ــا ایــن وجــود، ممکــن اســت تعــدادی  کمــی خواهیــد شــد. ب ملــزم بــه پرداخــت مبلــغ 
دانشــگاه های  باشــند.  داشــته  بیشــتری  شــهریه ی  ارشــد  کارشناســی  دوره هــای  از 
خصوصــی نیــز شــهریه های نســبتًا بــاال دریافــت می کننــد. همــه ی دانشــجویان عــالوه 
کارت دانشــجویی در هر تــرم پرداخت  بــر شــهریه ی احتمالــی، مبلغــی نیــز جهــت صــدور 
کــه بــا آن  کارت بلیــط نیــز می شــود  می کننــد. اغلــب ایــن مبلــغ شــامل هزینه هــای 
کننــد.  دانشــجویان می تواننــد از وســایل نقلیــه ی عمومــی به صــورت رایــگان اســتفاده 

ایــن مبلــغ بســته بــه دانشــگاه متفــاوت و بیــن 150 تــا 350 یــورو در هــر تــرم اســت. 

اســت.  دشــوار  حــدی  تــا  مــاه،  در  دانشــجو  یــک  هزینه هــای  دربــاره ی  نظــر  اظهــار 
کمتــر  زندگــی  هزینه هــای  کوچــک  شــهرهای  در  گفــت  می تــوان  کلــی  به صــورت 
بــه  ماهانــه  متوســط  به طــور  دانشــجویان  می گوینــد:  آمارهــا  کالن شهرهاســت.  از 
کــه میــزان  مبلغــی برابــر بــا 920 یــورو بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی احتیــاج دارنــد 

اســت. مســکن  هزینه هــای  بــه  مربــوط  آن  از  قابل توجهــی 

بــه عــالوه، از ســال 2020 تمامــی دانشــجویان خارجــی ملــزم بــه ارائــه ی تمکــن مالــی 
بــه ارزش 10.236 یــورو بــرای هزینــه هــای یــک ســال اند. اطالعــات دقیق تــر در ایــن 

کشــور خودتــان به دســت آوریــد. خصــوص را بایــد از ســفارت آلمــان در 

کار جانبــی  کار دارنــد. یــک  دانشــجویان خارجــی تنهــا بــه صــورت محــدود اجــازه ی 
کل هزینه هــای  می توانــد میــزان درآمــد را بهبــود بخشــد، بــا ایــن وجــود معمــواًل تأمیــن 

کنــار تحصیــل غیر ممکــن به نظــر می رســد. کار در  زندگــی از طریــق 
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اینکــه فرزنــد شــما بــه عنــوان یــک دانشــجوی خارجــی نیــاز بــه ویــزا بــرای ورود بــه 
کشــور مبــدأ و طــول مــدت اقامــت او دارد. شــهروندان  آلمــان دارد یــا خیــر، بســتگی بــه 
کشــورهای ایســلند، لیختن اشــتاین، نــروژ و ســوئیس نیــازی بــه ویــزا  اتحادیــه ی اروپــا و 

کافــی اســت. کارت شناســایی معتبــر  ندارنــد و تنهــا ارائــه ی 

کشــور آلمــان و اقامــت بــاالی 90 روز بــه ویــزا  کشــورهای دیگــر بــرای ورود بــه  شــهروندان 
کشــورهای  کننــد. شــهروندان  نیــاز دارنــد و بایــد قبــل از ســفر بــرای اخــذ ویــزا اقــدام 
کــو،  کانــادا، مونا آنــدورا، اســترالیا، برزیــل، ِالســالوادور، هنــدوراس، اســرائیل، ژاپــن، 
کــره ی جنوبــی و آمریــکا می تواننــد بــدون داشــتن ویــزا بــه آلمــان  نیوزلنــد، ســان مارینو، 
کمتــر  کننــد، امــا بایــد مجــوز اقامــت در آلمــان دریافــت نماینــد. بــرای اقامت هــای  ســفر 
کشــورهایی ماننــد آنتیگــوا  بــرای مثــال،  از 90 روز قوانیــن مشــخصی وجــود دارنــد؛ 
گواتمــاال،  کاســتاریکا،  شــیلی،  برونــی،  باربــادوس،  باهامــاس،  آرژانتیــن،  باربــودا،  و 
گوئــه، پــرو،  گانامــا، پارا گوئــه، پــاالو، پانامــا،  کلمبیــا، مالــزی، مکزیــک، نیکارا کرواســی، 

ــد. ــزا ندارن ــه دریافــت وی ــی نیــازی ب ــال و امــارات متحــده ی عرب ســاموآ، ســنگاپور، نزوئ

کشــورهای آلبانــی، بوســنی و هرزگویــن، ماســادون، مولــداو، تایــوان،  بــرای شــهروندان 
کســب اطالعــات بیشــتر در  مونته نگــرو و صربســتان قوانیــن خاصــی وجــود دارد. بــرای 

کنیــد. ایــن خصــوص الزم اســت بــه وب ســایت وزارت امــور خارجــه آلمــان مراجعــه 

کشــور  کنســولگری آلمان در  بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره ی قوانیــن ویــزا  بــه ســفارت یا 
کنید.  خــود مراجعــه 
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کشور آلمان به ویزا نیاز داریم؟ به 

دانــش زبــان آلمانــی نــه تنهــا بــرای ادامــه ی تحصیــل مهم اســت، بلکه کمک شــایانی اســت 
کنند.  کــه دانشــجویان بتواننــد راحت تــر در جامعــه ارتباط برقــرار 

کیفیــت  بــر  همــواره  همکارانــم  و  مــن  موضــوع  ایــن  بــاالی  بســیار  اهمیــت  دلیــل  بــه 
کــه افــراد  کــه در مــدارس برگــزار می شــوند، نظــارت داریــم و خوشــحالیم  کالس هــای زبانــی 
بــه دریافــت مــدرک دیپلــم زبــان  کالس هــا شــرکت می کننــد و موفــق  بســیاری در ایــن 
آلمانــی می شــوند؛ آن هــا بــا ایــن ســطح از دانــش زبانــی می تواننــد به راحتــی در دانشــگاه ها 
کننــد. بــه دلیــل اینکــه در آلمــان فرصت هــای تحصیلــی متنوعــی وجــود دارد،  تحصیــل 
ــه دانش آمــوزان  یافتــن فرصــت تحصیلــی مناســب آســان نیســت؛ بنابرایــن، مــا معمــواًل ب
کادمیــک آلمــان، د.آ.آ.د، مراجعــه و  پیشــنهاد می کنیــم به موقــع بــه مؤسســه ی تبــادالت آ

کســب نماینــد.  راهنمایی هــای الزم را 

کــه تحصیــل در آلمــان برایــش ســودمند نبــوده باشــد.  کســی را نمی شناســم  مــن شــخصًا 
بنابرایــن، بــه همــه ی جوانــان توصیــه می کنــم در مــورد فرصت هــای تحصیلــی در آلمــان، 
کشــور، نقــش بســیار مؤثری در زندگی من داشــتند  ج از  کننــد.  تجربیاتــم در خــار بیشــتر فکــر 

و از ایــن بابــت بســیار خرســندم.

تومــاس بلومنــرات )Thomas Blumenrath( مشــاور تخصصــی امــور مــدارس خارجــی در 

کشــور ارمنستان،شــهر  ایــروان اســت.
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ــرای  ــد و دلیلــی ب کشــوری امــن به حســاب می آی کشــورها، آلمــان  ــا ســایر  در مقایســه ب
نگرانــی وجــود نــدارد. شــهروندان بــدون اندیشــیدن بــه مــوارد امنیتــی در شــهرهای 

کوچــک در طــول روز و شــب رفت و آمــد دارنــد. بــزرگ و 

کمــک اســت. از هــر تلفنــی در آلمــان  پلیــس آلمــان قابــل اعتمــاد و همــواره آمــاده ی 
گرفــت.  می تــوان رایــگان بــا شــماره گیری 110 بــا اداره ی پلیــس تمــاس 

بــروز  هنــگام  در  دارنــد.  آلمــان  در  کنســولگری  یــا  ســفارت  یــک  کشــورها  عمــده ی 
کشــور خودتــان دسترســی  مشــکالت، فرزنــد شــما می توانــد بــه شــخص مســئولی از 

باشــد.  داشــته 

عــالوه بــر آن، فرزنــد شــما می توانــد در صــورت وجــود ســوال هایی پیرامــون امنیــت 
فــردی یــا همچنیــن مشــکالت احتمالــی بــا بخــش امــور بین الملــل دانشــگاه در ارتبــاط 

باشــد.
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کــرد، بلکه همــواره از حمایت هــای الزم برخوردار  فرزنــد شــما احســاس تنهایــی نخواهد 
خواهــد شــد. در تمامــی دانشــگاه ها، دفتــر امــور بین الملــل اولیــن و مهم تریــن راهنمــا 
بــرای اقامــت در آلمــان اســت و همــکاران ایــن بخــش پاســخگوی ســواالت دانشــجویان 
کامــل در  ــا مراجعــه  بــه ایــن  دفتــر اطالعاتــی  خارجــی هســتند. فرزنــد شــما می توانــد ب
ــی،  ــای آمادگ کالس ه ــرش،  ــرای پذی ــدارک الزم ب ــرایط و م ــی، ش ــع تحصیل ــورد مقاط م
کارآمــوزی، تأمیــن هزینه هــای تحصیــل و همچنیــن برنامــه ی  امتحانــات، دوره هــای 
کنــد. بعــد از ورود بــه آلمــان نیــز دانشــجویان می تواننــد بــا مراجعــه ی  کســب  تحصیلــی 

حضــوری بــه ایــن مرکــز اطالعــات الزم را به دســت آورنــد. 

ــد. در ایــن برنامه هــا،  ــژه دارن برخــی از دانشــگاه های آلمــان برنامه هــای پشــتیبانی وی
کــه اغلــب از دانشــجویان  دانشــجویان خارجــی پشــتیبان مخصــوص بــه خــود را دارنــد 
کارهــای اداری،  باتجربــه ی آلمانی انــد. آن هــا بــه دانشــجویان در مــواردی ماننــد انجــام 
کمــک  مشــکالت روزمــره و ســوال های پیرامــون تحصیــل و مــواردی از ایــن دســت 
اغلــب دانشــگاه ها حضــور فعــال دارنــد  کــه در  می کننــد. انجمن هــای دانشــجویی 
کاربــردی زیــادی از قبیــل  تهیــه بیمــه ی درمانــی، محــل  نیــز بــه دانشــجویان خدمــات 
ک ارائــه می کننــد و بدیــن ترتیــب، شــروع زندگــی در آلمــان را  اقامــت و خــورد و خــورا

بــرای دانشــجویان جدیــد راحت تــر می کننــد.

ســواالت  پاســخگوی  و  راهنمــا  نیــز  دانشــجویی  شــوراهای  دانشــگاه ها  همــه ی  در 
دانشــجویان پیرامــون تحصیــل و زندگــی روزمــره هســتند و اغلــب جلســه هایی را بــرای 
راهنمایی هــای بیشــتر تشــکیل می دهنــد. بــرای یافتــن پاســخ بــه ســواالت  تخصصــی 

ــرد. ک ــوط مراجعــه  ــه اســاتید مرب ــوان در ســاعات مشــاوره ب ــز می ت نی

کــز آمــوزش عالــی از دانشــجویان انتظــار  کــه در مرا نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کافــی داشــته باشــند و بتواننــد مســئولیت رونــد تحصیلــی خــود  مــی رود اســتقالل 
کــز پشــتیبانی متعــددی وجــود دارنــد ولــی  کــه مرا را بــر عهــده بگیرنــد؛ بــه ایــن معنــا 

گیرنــد. کمک هــا بهــره  دانشــجویان بایــد خــود از خدمــات و 
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از راهنمایی و پشتیبانی الزم برخوردار است؟

در آلمــان مراقبت هــای درمانــی خوبــی ارائــه می شــود. نظــام بهداشــت و درمــان در 
کــز درمانــی جهــان قــرار دارد.  آلمــان بــا  داشــتن پزشــکانی مجــرب در میــاِن بهتریــن مرا
کنــد، بهتــر از هــر  ــی نیــاز پیــدا  ــه خدمــات درمان ــد شــما ب ــه فرزن ک ــی  بنابرایــن در صورت

جــای دیگــری از او مراقبــت خواهــد شــد. 

کــه تمایــل بــه تحصیــل در آلمــان دارنــد، بایــد تحــت بیمــه ی درمانــی قــرار  کســانی 
کــه فرزنــد شــما قبــل از ســفر بــه آلمــان  بگیرنــد. مســئله ی حائــز اهمیــت ایــن اســت 
ــان تحــت  کشــور خودت کــه در  بیمــه ی درمانــی داشــته باشــد. ممکــن اســت بیمــه ای 
کارت هــای  ــدگان  ــرای مثــال، دارن ــر باشــد؛ ب ــز معتب ــد، در آلمــان نی ــت آن بوده ای حمای
کننــد.  بیمــه  ی درمانــی اروپــا می تواننــد در آلمــان نیــز از خدمــات بیمه شــان اســتفاده 
ــرای دریافــت  کــه بیمــه ی فرزنــد شــما در آلمــان فاقــد اعتبــار باشــد، بایــد ب در صورتــی 
ــرای دانشــجویان  کنــد. هزینــه ی بیمه هــای دولتــی ب بیمــه ی معتبــر در آلمــان اقــدام 

ــت. ــورو اس ــه 85 ی ــواًل ماهیان معم

بخــش امــور بین الملــل دانشــگاه شــما را در مــورد امــور بیمــه راهنمایــی می کنــد و 
ــر  ــز دانشــگاهی دفات ک ــود. معمــواًل در نزدیکــی مرا پاســخگوی ســواالت شــما خواهــد ب
کوتــاه و بــه آســانی بــرای  بیمــه وجــود دارنــد و دانشــجویان می تواننــد در مدت زمــان 

ــد. کنن ــدام  ــود اق ــه ی خ بیم

کــز اورژانــس مســتقر  بــا داشــتن بیمــه می تــوان بــه پزشــک و در مــوارد اورژانســی، بــه مرا
کــز بــرای دارنــدگان بیمــه رایــگان  کــرد. خدمــات ایــن مرا در بیمارســتان ها مراجعــه 
و  زمــان  هــر  در   112 شــماره ی  بــا  می تــوان  اورژانســی  مــوارد  بــروز  هنــگام  در  اســت. 

گرفــت.  به صــورت رایــگان تمــاس 

کشــور آلمــان داروهــا را تنهــا می تــوان از داروخانــه هــا تهیــه  بهتــر اســت بدانیــد: در 
کــرد؛ قوانیــن توزیــع دارو در آلمــان ســخت گیرانه اســت. فــروش برخــی داروهــا ماننــد 
کشــور شــما آزاد باشــد، در آلمــان تنهــا بــا ارائــه ی  کــه ممکــن اســت در  آنتی بیوتیک هــا 

نســخه ی پزشــک امکان پذیــر اســت.

11
کیفیت مراقبت های درمانی

به چه میزانی است؟
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دانشــجویان در آلمــان در خوابگاه هــای دانشــجویی یــا خانه هــای شــخصی زندگــی 
می کننــد.

کشــورها، پذیــرش در دانشــگاه لزومــا به معنــای دریافــت خوابــگاه  در مقایســه بــا دیگــر 
کمتــر دانشــگاهی در آلمــان دارای محوطــه ی دانشــگاهی  از ســوی دانشــگاه نیســت. 
بــزرگ شــامل خوابــگاه اســت، البتــه در همــه ی شــهرهای دانشــگاهی خوابگاه هــای 

دانشــجویی وجــود دارنــد.

گرفتــن درخوابــگاه معمــواًل بســیار مقــرون به صرفــه اســت، تنهــا بایــد به موقــع  اتــاق 
کــه از  گزینــه ی دیگــر نیــز یافتــن خانه هــای شــخصی اســت  کــرد.  گرفتــن آن اقــدام  بــرای 
گزینه های اقامتی  تنــوع باالیــی برخوردارنــد؛ از یــک اتــاق خالــی تــا یــک آپارتمان مبلــه از 
در ســطح شــهر هســتند. بیــن دانشــجویان خانه هــای مشــترک بســیار پرطرفدارنــد. در 
ــا هــم زندگــی می کننــد، هــر فــرد اتــاق مخصــوص بــه خــود را  ایــن خانه هــا، چنــد فــرد ب
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــترک اس ــورت مش ــپزخانه به ص ــتی و آش ــرویس بهداش ــی از س دارد ول
مزایــای ایــن خانه هــا در ابتــدا قیمــت مناســب آن هــا، آشــنایی بــا دیگــران و در نتیجــه 

گرفتــن بهتــر و ســریع تر زبــان آلمانــی اســت. یــاد 

دفتــر امــور بین الملــل دانشــگاه ها، اطالعــات جامــع و مفیــدی پیرامــون یافتــن محــل 
اقامــت ارائــه می کننــد.

13
کند؟ کجا می تواند زندگی  فرزندم 
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کنیــد، فکــر بســیار خوبــی اســت، چــرا  گــر تمایــل داریــد فرزنــد خــود را در آلمــان مالقــات  ا
گردشــگری بســیاری دارد. کــه آلمــان جاذبه هــای 

کشــور را ســواحل و  مناظــر طبیعــی آلمــان بســیار متنــوع و جذاب انــد. شــمال ایــن 
ــا  ــم اندازی زیب ــپ چش ــای آل کوه ه ــز  ــش نی ــانده اند و در جنوب ــبز پوش ــه های سرس بیش

کرده انــد.  خلــق 

نــه تنهــا شــهرهای بــزرگ ماننــد برلیــن، هامبــورگ و مونیــخ ارزش بازدیــد دارنــد، بلکــه 
ــگاه ها،  ــن ها، نمایش ــرت ها، جش کنس ــال  ــول س ــام ط ــز در تم ــک نی کوچ ــهرهای  در ش

فســتیوال ها و مســابقه های ورزشــی متعــدد بــر پــا می شــوند.

کــرد؛ هــر ســاله جشــن های محلــی متنوعی  جشــن ها و مراســم آلمانــی را نبایــد فرامــوش 
کــه از جذابیــت ویــژه ای برخوردارنــد. از میــان  کشــور بــر پــا می شــوند  در شــهرهای ایــن 

کــرد.  کتبرِفســت در مونیــخ اشــاره  کارنــوال، و ا ایــن جشــن ها می شــود بــه راینیشــه 

کشــور آلمــان از نظــر غذایــی تنوعــی بســیار بــاال دارد. همین طــور در سراســر آلمــان 
می خورنــد. چشــم  بــه  نیــز  مختلــف  کشــور های  ملــی  رســتوران های 

ــوس، قطــار و  ــا اتوب سیســتم حمل ونقــل آلمــان بســیار قــوی اســت؛ شــما می توانیــد ب
کنیــد.  کــه می خواهیــد، آســان و راحــت ســفر  کجــا  هواپیمــا بــه هــر 

ــه  ــا واقــع شــده و می توانیــد به راحتــی از آلمــان ب ــر این هــا، آلمــان در قلــب اروپ عــالوه ب
کنیــد. سراســر اروپــا ســفر 

14
در سفر به آلمان

با چه جاذبه هایی روبه رو می شویم؟

کشــور ژاپــن و شــهر  میــدوری و آیومــی مارویامــا )Ayumi Maruyama و Midori(  اهــل 

توکیــو هســتند. آیومــی به عنــوان دانشــجوی مهمــان در مدرســه ی بین المللــی طراحــی 

کار می کنــد و در توکیــو شــرکت خــودش را در  گرافیســت  کــرده و امــروز به عنــوان  ُکلــن تحصیــل 

کــرده اســت. زمینــه ی »علــم هنــر« تأســیس 

شــجاعت و اعتماد به نفــس بــرای قــدم برداشــتن در مســیر اهــداف خــود.  ایــن را دختــرم در 
دوره ی تحصیــل خــود در آلمــان آموختــه اســت. 

ُکلن در رشــته ی طراحــی ادامه ی  کند و در دانشــگاه  قبــل از اینکــه آیومــی شــغل خــود را رهــا 
تحصیــل دهــد، نگرانی هــای زیــادی دربــاره ی آینــده ی شــغلی خــود داشــت. او در دانشــگاه 
کــه شــرایط مشــابهی داشــتند و  بــا دانشــجویان خارجــی زیــادی از سراســر جهــان آشــنا شــد 
کاری خــود بــه  کار و فعالیــت، در یــک رشــته ی غیرمرتبــط بــا تجربــه ی  بعــد از چندیــن ســال 

کــرد. تحصیــل می پرداختنــد. ایــن آشــنایی ها او را بــرای رســیدن بــه هدفــش مصمم تــر 

کنــد بــه  کســب  آیومــی می خواســت حتمــًا در زمینــه ی تاریــخ طراحــی دانــش بیشــتری 
کــرد. کشــور هدفــش انتخــاب  همیــن ســبب آلمــان را بــه عنــوان 

مــا هــر هفتــه از طریــق اســکایپ بــا هــم در تمــاس بودیــم و مــن هــر بــار خوشــحالی و اشــتیاق 
کارهــای  کــه او از آلمــان بازگشــته بــا اشــتیاق فــراوان بــر  را در چشــمان او می دیــدم. از زمانــی 
ــه  ــت دارد و ب ــد، فعالی ــد می  دهن ــم پیون ــر را به ه ــی و هن ــه زیست شناس ک ــدی  ــری جدی هن

کــه می خواســت، رســیده اســت. اهدافــی 
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و  بروشــورها  دریافــت  و  زیــر  کــز  مرا بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  خــود  کشــور  در 
در  دانشــجویی  زندگــی  مــورد  در  مشــاوره  و  راهنمایــی  از  مختلــف،  کاتالوگ هــای 

شــوید: بهره منــد  آلمــان 

کادمیــک آلمــان، د.آ.آ.د )آدرس  ــر و نمایندگی هــای مؤسســه ی تبــادالت آ دفات  n
www.daad.de/local بیابیــد(.  ایــن دفاتــر را می توانیــد در 

کشــورهای  کــه بــا حمایــت د.آ.آ.د در دانشــگاه های  مدرســان و اســاتید مهمــان   n
دیگــر فعالیــت دارنــد.

گوته مؤسســه ی آموزش زبان آلمانی   n

کنسولگری ســفارتخانه و   n

همچنیــن، شــما می توانیــد از راهنمایی هــای دفتــر د.آ.آ.د در شــهر ُبــن نیــز اســتفاده 
کنیــد. بی تردیــد می توانیــد ســواالت خــود را از مــا بپرســید.
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کجا می توان از 

اطالعات بیشتری به دست آورد؟

شهرهای دانشگاهی در آلمان

تحصیل در آلمان:

    www.daad.de/deutschland

   	www.study-in-germany.de

دوره های تحصیلی:

   	 www.daad.de/international-
programmes

   	 www.hochschulkompass.de
   	 www.universityranking.de
   	 www.studienwahl.de

ویزا:

    www.auswaertiges-amt.de

بورسیه های تحصیلی:

   	www.funding-guide.de

یادگیری زبان آلمانی:

   	www.goethe.de
   	www.deutsch-uni.com
   	www.dw.de
   	www.testdaf.de
   	www.summerschools.de

-North Rhineدر اینترنت نیز می توانید اطالعاتی جامع به دست آورید:
Westphalia

Lower Saxony

Bremen

Hesse

Hamburg

Schleswig-
Holstein

Mecklenburg-
Western Pomerania

Brandenburg

Saxony-
Anhalt

Saxony
Thuringia

Bavaria

Baden-
Württemberg

Berlin

Rhineland
Palatinate

Saarland

Bad Honnef

St. Augustin
Bonn

Berlin

Brühl
Alfter

Köln
Aachen

Düsseldorf

Bochum
Dortmund

Krefeld

Mülheim/Ruhr

Wuppertal
Hagen

Witten
Iserlohn

Essen

Gelsenkirchen
Kleve Hamm

Paderborn

Bielefeld
Herford

Detmold
LemgoMünster

Aalen

Sigmaringen

Amberg

Köthen

Ansbach

Ascha�enburg

Augsburg

Bad Homburg

Bad Liebenzell

Bamberg
BayreuthBernkastel-Kues

Biberach

Bingen

Brandenburg

Braunschweig

Bremen

Bremerhaven
Buxtehude

Calw

Chemnitz

Clausthal-Zellerfeld

Dietzhölztal

Cottbus

Darmstadt
Pfungstadt

Rüsselsheim

Deggendorf

Dresden

Eberswalde

Eichstätt

Elmshorn

Wustermark

Emden

Erding

Erfurt

Erlangen

Esslingen

Flensburg

Frankfurt a.M.

Frankfurt/O.

Freiberg

Freiburg

Friedensau

Friedrichs-
hafen

Fulda

Fürth

Furtwangen

Geisenheim

Gera

Gießen

Göttingen

Greifswald

Hachenburg

Halle

Hamburg

Hannover

Wernigerode

Heidelberg

Heilbronn

Hermannsburg

Hildesheim

Idstein

Ilmenau

Ingolstadt

Isny

Jena

Kaiserslautern

Karlsruhe

Kassel

Kempten

Kiel

Koblenz

Mainz

Konstanz

Landshut

Leipzig

Lübeck

Ludwigsburg

Ludwigshafen

Lüneburg

Magdeburg

Mannheim

Marburg

Merseburg

Mittweida

Moritzburg

München
Neubiberg

Neubrandenburg

Neuendettelsau

Neuruppin

Neu-Ulm

Nordhausen

Bad Sooden-
Allendorf

Nürnberg

Nürtingen

Oberursel
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