
 

 

 

  سؤاالت متداول برای دانشجویان عالقمند به تحصیل

   

 ؟کنمآلمان تحصیل  ایدانشگاهمن می توانم به عنوان یک پناهنده در آیا -

 .  میشوند تلقی  متقاضیان بین المللی ، مانند درصورت پذیرش را دارند و در اصل پناهندگان امکان تحصیل 

  

  ؟باید برای تحصیل در دانشگاه صنعتی براندنبورگ برآورده شود یچه شرایط و الزامات-

 : زبان مدرک

)چارچوب  C1 برای متقاضیان بین المللی یا کسانی که عالقه مند به تحصیل هستند ، باید مدرک زبان آلمانی در سطح

  .اروپایی( ارائه شودمرجع مشترک زبانهای 

 :شما باید یکی از گواهی های زبان زیر را ارائه دهید 

                                                                                                            -DSH2  

   - min. 16 Punkte ( TestDaf)   

   -Goethe-Zertifikat C1   

   -Deutsches Sprachdiplom (DSD)  

   -Telc Deutsch C1- Hochschule أو -Telc Deutsch C1    

 الزامات ویژه:

( Abiturمدارک تحصیلی شما  )مدرسه و احتماالً دانشگاه( باید با مدرک پایان تحصیالت دوره متوسطه آلمانی )دیپلم/ 

 مطابقت داشته باشند.

)شناخت مدارک تحصیلی خارجی( می توانید بررسی کنید که آیا مدارک و پبرو آن صالحیت  Anabinدر پایگاه داده 

      kmk.org..تحصیلی شما در آلمان شناخته شده است یا خیر

 

 درصورتیکهو  ام ؟ رساندهتمام نبه ا، اما تحصیالتم را در آنجا  هچه باید بکنم، اگر در کشورم دانشجو بود-

 ؟شده ام (ناسیموفق به اخذ مدرک تحصیلی خود )برای مثال کارش

         ، در دانشگاه شده باشید مدرک تحصیلیموفق به اخذ سال در کشور خود تحصیل کرده باشید و یا  2اگر حداقل 

پایگاه داده طربق می توانید در همان رشته  یا رشته های تحصیلی مشابه تحصیل کنید. همچنین شما می توانید از 

Anabin (Anabin.kmk.org بررسی کنید که آیا مدت زمان تحصیل در کشور شما برای دسترسی مستقیم به )

 رشته تحصیلی مورد نظرشما کافی است یا خیر. 

در کلیه  مقطع کارشناسیدر میتوانید اگر تحصیالت خود را به اتمام رسانده اید و دارای مدرک دانشگاهی هستید  

 .تحصیل کنیدرشته تخصصی خود مقطع کارشناسی ارشد و یا در ها گرایش 



 

 

 

 آیا نیاز به زبان انگلیسی دارم؟ -

 . B1 داشتن مدرک سطح کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی  در مقطع

 مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری ، مدیریت امنیت گواهینامه سطح

B2 / C1  مورد نیاز می باشد. 

 

 ؟اقدام کنم Studienkollegدر چه صورتی باید برای -

 Studienkolleg درآمادگی تحصیل  دورهیک ابتدا  باید د ،را نداشته باشی در تحصیلمستقیم و ورود  شرایطاگر 

 .بگذرانید

مستقیم  ی که امکان ورودمتقاضیانبرای ،  (Potsdam) به همراه دانشگاه پوتسدام )دانشگاه صنعتی براندنبورگ(ما 

) صرفا برای متقاضیان تحصیل دردانشگاه براندبورگ( را آمادگی تحصیل یک ساله یک دوره ،  را ندارند به دانشگاه

 .میباشد 15.7 و مهلت درخواست تا تاریخ  Uni-Assistثبت از طریق ارائه می دهیم. 

در آلمان را می توانید در اینجا مشاهده  Studienkollegs حصیلیدوره آمادگی ت مراکز اطالعات مربوط به سایر

    www.studienkollegs.deکنید:

 

  - TestAS چیست ؟  

. برای می باشدارزیابی اسنعداد و توانایی مطالعه متقاضیان خارجی  شده سراسری که برای استانداردآزمون یک 

انجام این آزمون در آلمان چندین مرکز وجود دارد. این آزمون به زبان های آلمانی ، انگلیسی و عربی ارائه می 

 :انجام می شود اینترنتی زیر از طریق درگاهرای پناهندگان ب TestAS رایگانشود. درخواست شرکت در آزمون 

)./http://refugees.testas.de( 

 

 ؟چه کنم  باید تحصیلی در صورت نقص مدارک-

ناقص باشد ، دانشگاه فنی براندنبورگ براساس تصمیم کنفرانس  تحصیلیو مدارک  اگر به دلیل فرار گواهینامه ها

عمل می می کند. 03.12.2015وزیران فرهنگ در تاریخ   

مورد صالحیت حرفه ای متقاضی تصمیم می گیرد. توصیه می کنیم  در مورد نقص مدارک تحصیلی ، دانشگاه در

 . )brandenburg.de-nadin.meyer@th(کنید  مشاوره  قبل ازهر گونه اقدام با خانم مایر

 

 چگونه می توانم حمایت مالی دریافت کنم؟

در شان  زمان حضوردگانی آنها به رسمیت شناخته  شده می توانید بدون توجه به مدت پناهندگانی که درخواست پناهن

 ( درخواست نمایند. Bafögآلمان برای کمک هزینه تحصیلی )

 

http://refugees.testas.de/
mailto:nadin.meyer@th-brandenburg.de


 

 

 

 

را دارند، در  Duldung برای کسانی که برخی از اقامتهای بشردوستانه و یا  01.01.2016همین امر از تاریخ 

   ماه در آلمان بوده اند ، صدق می کند. 15صورتی که قبالً 

کمک هزینه تحصیلی پناهجویان که درخواست پناهندگی آنها هنوز به رسمیت شناخته  نشده ، نمی توانند برای 

(Bafög ).اقدام کنند 

 (Bafögکمک هزینه تحصیلی ) آلمانی زبان یا دوره مقدماتی( Studienkollegs)ی آمادگی تحصیل دوره برای

   دریافت نخواهید کرد.

 

     ؟وجود دارد ، از کجا می توانم آن را دریافت کنم؟ دانشجویی آیا بلیط -

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی  برای دانشجویی درصورتیکه دانشجوی دانشگاه صنعتی براندنبورگ شوید ، بلیط

 .بخشی از کارت دانشجویی شماست که شما آن را به صورت خودکار دریافت می کنید

 

   مجاز استفاده از بلیط دانشجویی ؟ محدوده-

در ایالت های فدرال برلین و براندنبورگ در همه وسایل حمل و نقل عمومی معتبر استدانشجویی بلیط   

 

   -آیا سوالی دارید؟ 

 هماهنگ کننده امور پناهندگان

 نادین مایر

T +49 3381 355-125 

nadin.meyer@th-brandenburg.de 

    

    

    

    


