
 بايد همراه با ترجمه آلمانی يا انگليسيشان ارسال گردند.  هستنداسنادی که به زبان آلمانی و يا انگليسی باشند مورد قبول هستند. مدارکی که به زبان ديگری  تنها
 . نماييدلطفا از ارسال اصل مدارک خودداری کرده و تنها کپی برابر اصل مدارک را ارسال 

 جوياناطالعات برای پناهندگان و پناه
 

 (يا پيش دانشگاهی)کالج 
 

را از کشورهايی کسب کردند که معادل با  انشگاه که ديپلم ورود به دانشگاه خودمتقاضيان تحصيل در دآن دسته از ا هآموزشی هستند که در آن موسسات هاکالج
دولتی  موسساتبه عنوان در بيشتر اياالت آلمان  هاکالج شوند.آماده می علمی در مراکز آموزش عالی آلمان ديپلم آلمانی نيست، برای تحصيل در يک رشته

 . باشندموجود می
 در صورت بدين ترتيب .کنندشرکت می) نيز DSH 2امتحان زبان آلمانی سطح دو (يک در بطور همزمان  کالجدانشجويان  ،آزمون نهايی هنگام کامل کردن

 مراکز آموزش عالی آلمان مدرک زبان الزم برای تحصيل در دانشگاه را نيز بدست می آورند.  در کنار ديپلم ورود بهشرکت کنندگان موفقيت در آزمون نهايی، 
 تعيين سطح زبان آلمانی و علوم رياضيات شرکت کنند.  پيش از پذيرش در کالج، متقاضيان بايد در آزمون

 دهد. های فنی ارائه میيا دوره پيش دانشگاهی برای رشته کالج) برلين يک TU) برلين با همکاری دانشگاه فنی (HTWِو (-تِ -دانشگاه ها
 
  

 چک ليست

        
 )متقاضيان بين المللیتحصيل  برای درخواست ارائه خدماتکار و محل ( )assist-uniاسيست (-درخواست از طريق يونی

 
 گيرد:آدرس زير انجام می به پستیبطور  همچنين اسيست و-ثبت درخواست بصورت آنالين و از طريق پروفايل شخصی شما در سايت يونی

 
 مدرسه عالی علوم و تحقيقات
Hochschule für Technik und Wirtschaft  
c/o uni-assist e.V.  
Geneststraße 5 
D-10829 Berlin  
 

برای  بايدمدارک زير  -سال دومبرای نيم )30.11پايان نوامبر (يا سال اول برای نيم) 30.06پايان ژوئيه ( –نامثبت  درخواست تا پايان مهلت
 :سيست ارسال گردنداَ -يونی

 
 دبيرستان، پيش دانشگاهی و دانشگاه از کشور خود: هایگواهی •

: کنيدخارجی را در مورد شرايط پذيرش در مراکز آموزش عالی آلمان مطالعه  موسسات آموزشیدفتر مرکزی توانيد اطالعات زير میدر وبسايت 
www.anabin.de 

، دوره کالج تنها به زبان آلمانی مورد نظر باشدانگليسی  تحصيل به زبانحتی اگر بعدها فقط آلمانيست. الج زبان تدريس در ک مدرک زبان آلمانی: •
 . شودمی برگزار

  ارسال گردد. B2مدرک زبان آلمانی سطح  همراه با درخواست پذيرش بايد يک
توسط ارسال کپی  متقاضی که وضعيت پناهندگیدرصورتی، نشده باشدارسال  اسيست-متقاضيان برای يونیهای الزم از کشور گواهی همهاگر 

 .گرددارسال میِو برلين -تِ -برای دانشگاه هاجهت تصميم گيری درخواست پذيرش مربوطه  اسيست روشن شود،-وی برای يونیاجازه اقامت 
 گيرد که آيا درخواست پذيرش درنظر گرفته شود يا خير. ِو برلين تصميم می-تِ -دانشگاه ها

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

) HTWِو(-تِ -مدارک زير را برای دانشگاه هاسال دوم برای نيم )01.04اول آپريل (سال اول و برای نيم) 01.10تا زمان شروع کالج اول اکتبر(
 برلين ارسال کنيد:

 
اگر يک گواهی از بيمه خدمات د. قرار دهنيک بيمه خصوصی  تنها تحت پوششتوانند خود را دانشجويان دوره کالج می خدمات درمانی.گواهی بيمه  •

 نداريد. دولتی  معافيت از بيمه خدمات درمانیاضافی نامه ، نياز به کنيدارسال  درمانی خصوصی
 

 ين مورد پيدا کنيد ا توانيد اطالعات بيشتری دردر وبسايت زير می
http://www.htw-berlin.de/internationales/internationale-htw-studierende/getting-
started/krankenversicherung/ 
 

 کپی مدرک شناسايی  •
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 در ادارهتواند ناديده گرفته شود. نگران نباشيد چرا که اين جمله میشده باشد "اجازه تحصيل ندارد"  درجحتی اگر روی برگه اقامتتان اجازه اقامت: 
 بطور جداگانه درخواست شود. دينبا ليامور شهروندان حق تحص یالتياداره ا تحت نظر یاتباع خارج
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Alle Unterlagen werden in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Unterlagen in anderen Sprachen 
müssen mit  deutscher oder  englischer Übersetzung eingereicht werden. 
Bitte reichen Sie keine Originale ein, sondern amtlich beglaubigte Kopien Ihrer Dokumente. 
 

 اطالعات بيشتر
 

 )HTW Berlinِو برلين (-تِ -وبسايت دانشگاه ها
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/besondere-faelle/studienkolleg/ 
 

 )TU Berlinاو برلين (-وبسايت دانشگاه تِ 
https://www.studienkolleg.tu-berlin.de/menue/ic_studienkolleg/ 
 

 )Uni-assistاسيست (-وبسايت يونی
https://www.uni-assist.de/vorbereitende-kurse.html 
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