
 شان ارسال گردند. به زبان آلمانی و يا انگليسی مورد قبول هستند. مدارکی که به زبان ديگری باشند بايد همراه با ترجمه آلمانی يا انگليسیمام اسناد ت
 را ارسال کنيد. دداری کرده و تنها کپی برابر اصلشان خورسال اصل مدارک لطفا از ا

 جويان اطالعات برای پناهندگان و پناه
 
 

ديپلم ورود به دانشگاه درخواست پذيرش برای يک دوره کارشناسی (ليسانس) با 
 خارجی

  !انجام شود )UNI-ASSISTاسيست (-توجه: درخواست پذيرش بايد برای يونی
 

 چک ليست

 
 سيست ارسال کنيد:اَ -مدارک زير را برای يونی -سال دومبرای نيمانويه ژ 15سال اول و برای نيم جوالی 15 - ثبت نام تا پايان مهلت درخواست

 
 دانشگاهی و دانشگاه از کشور خود گواهی دبيرستان، کالج/ پيش •

توانيد اطالعات دفتر مرکزی آموزش و پرورش خارجی را در مورد شرايط پذيرش در مراکز آموزش عالی آلمانی مطالعه در وبسايت زير می
 www.anabin.deکنيد: 

. همچنين ارائه مدرک زبان آلمانی الزاميست شوندمی تدريسهايی که به زبان آلمانی درخواست ثبت نام در تمام رشتهبرای  c1مدرک زبان آلمانی سطح  •
مدرک يک ، خود مدارک درخواست ثبت نام به همراه بايدند اهراندذتحصيالت دبيرستان و پيش دانشگاهی خود را خارج از آلمان گشهروندان آلمانی که 

 ورد به وبسايت زير مراجعه نماييد:ين ما ارسال کنند. برای کسب اطالعات بيشتر درنيز  C1زبان آلمانی سطح 
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/deutsch-sprachnachweis/.  

 
. ارائه مدرک زبان انگليسی الزاميست شونده به زبان انگليسی تدريس میهايی کبرای درخواست تحصيل در تمام رشته C1 مدرک زبان انگليسی سطح •

  :فرماييدين مورد به وبسايت زير مراجعه ا برای کسب اطالعات بيشتر در
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/englisch-sprachnachweis/.  

دوره دبيرستان يا دانشگاه را به زبان انگليسی متقاضی و يا  ،انگليسی باشدب کرده متقاضی ديپلم ورود به دانشگاه را درش کساگر زبان رسمی کشوری که 
 . ندارد، نيازی به ارائه مدرک زبان انگليسی پشت سر گذاشته باشد

 
پشت سرگذاشتن  .، متقاضی بايد مدارکی جهت اثبات گذراندن دوره کارورزی ارائه دهدکه برای دوره مورد نظرالزامی باشد، درصورتیتجربه کارورزی •

برای تجربه کارورزی می تواند در آلمان و يا خارج انجام شده باشد. گردد.  ارائهبايد بشکل يک گواهی دقيق و کامل از طرف کارفرما، دوره کارورزی 
  ين مورد به وبسايت زير مراجعه نماييد:ا کسب اطالعات بيشتر در

https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/vorpraktikum/  
 

ثبت نام برای درخواست . متقاضی بايد چنين آزمونی را با موفقيت پشت سر بگذارد که برای دوره مورد نظر الزامی باشددرصورتی :آزمون مهارتی •
 برای کسب اطالعات بيشتر درمحل دانشگاه است.  ارسال شود و مستقل از درخواست پذيرش و مربوطه ين آزمون بايد بطور مستقيم برای کالجا شرکت در

 :فرماييدين مورد به وبسايت زير مراجعه ا
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/eignungspruefung/ 
 

 
 اند:  واحدهای درسی که قبال در دانشگاه ديگری در آلمان گذرانده شدهبرای گواهی  •

مرتبط با بايد بدون استثنا تمام مدارک ِو منتقل گردد -تِ -بال در دانشگاه ديگری در آلمان ثبت نام شده باشد و بخواهد به دانشگاه هاقاضی قاگر مت
ين مدارک د يا خير. بدون انباش مرتبطبه رشته جديد  های تحصيلی قبلیکه رشتهکند، مستقل ازينرا ارائه تحصيل که تا کنون در آلمان دريافت کرده 

 های زير از جمله اين مدارک هستند:گردد. گواهیدرخواست ثبت نام کامل نيست و در فرايند بررسی حذف می
  اين مدارک عبارتند از: 

سطح  در اين کارنامه بايد تمام امتحانات قبولی، امتحانات پيش رو و امتحانات ناموفق گذشته دربا مهر و امضای دانشگاه کنونی.  کارنامهآخرين  •
 ارشد مشخص باشد. يا کارشناسی

 ليست دروس ارائه شده، از اينترنت يا اين اطالعات را خودتواند می درج شده در کارنامه (دانشجوهای ها يا ماژولخالصه محتويات تمام درس •
 آوری کند)جمع

 مندرج در کارنامه. های تعداد واحد و ساعات درسی هفته برای تمام درساطالعات  •
 سال تحصيلی کنونی. نيمگواهی  •
به واحد درسی پشت سرگذاشته نشده باشد و همچنين برای هيچ امتحانی ثبت نام صورت نگرفته باشد، بايد يک گواهی نوشتاری اگر تا کنون هيچ  •

 از دانشگاه قبلی ارسال گردد.  اين مضمون 
 :د در وبسايت زير مطالعه فرماييديتوانين مورد را میا اطالعات بيشتر در •

https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/besondere-faelle/wechsel-von-studiengang-oder-hochschule/ 
 
 

 اند: در دانشگاهی در خارج از آلمان گذرانده شدهگواهی برای واحدهای درسی که قبال  •
حساب کرده و از دوباره  گذرانده شده را جزو واحدهای درسی خودتواند واحدهای درسی دانشگاه رفته باشد، میاگر متقاضی تا به حال تنها خارج از آلمان 

اگر متقاضی بخواهد که واحدهای گذرانده را حساب کند، بايد همچنين تمام مدارکی که در باال نام شان خودداری کند، اما اجباری بر اين کار نيست. گذراندن
 برده شد از دانشگاه خارجی مربوطه جمع آوری کرده و همراه با درخواست ثبت نام خود ارسال کند. 

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

http://www.anabin.de/
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/englisch-sprachnachweis/
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/besondere-faelle/wechsel-von-studiengang-oder-hochschule/


 سيشان ارسال گردند. انگلي تمام اسنادی که به زبان آلمانی و يا انگليسی باشند مورد قبول هستند. مدارکی که به زبان ديگری باشند بايد همراه با ترجمه آلمانی يا
 لطفا از ارسال اصل مدارک خود خودداری کرده و تنها کپی برابر اصل مدارک را ارسال کنيد. 

 
 

) برلين WHTِو(-تِ -هامدارک زير را برای دانشگاه  ،سال دومبرای نيم اول آپريلاول و سال برای نيم اول اکتبر ترم تحصيلی يعنیتا آغاز 
 ارسال کنيد: 

 
-می يط استفاده از وسايل نقليه عمومی با تخفيف دانشجويی)(بل بليط دانشجويی در موردبطور کامل پرداخته شوند.  ی ترمها بايد در ابتداهزينه هزينه ترم: •

اين باز ميزان . و بخشی از هزينه بليط را بازپس گرفت کردصندوق اجتماعی محل از  درخواست حمايت مالی در دانشگاه ز دفتر بليط دانشجويیتوان ا
توانيد برای هميشه از است "وضعيت خاص" به انجمن دانشجويی، میهمچنين با ارائه يک درخوشود. سط  دفتر بليط  دانشجويی تعيين میتو پرداخت

 های مربوط به اين انجمن معاف شويد.پرداخت هزينه
 

 
 ) برای ورود به دانشگاهDSH-2مدرک زبان آلمانی (بطور مثال، سطح  •

مورد  شوندآلمانی تدريس می زبان هايی که بهبه رشتهديگر زبان آلمانی هم ارزش با اين مدرک، برای ورود هر مدرک  ها سطح دو،-اِس-در کنار مدرک دِ 
 : نماييدتوانيد در وبسايت زير مطالعه ين زمينه را میا . اطالعات بيشتر درقبول است

https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/deutsch-sprachnachweis/. 
اند، بايد شواهد دانش زبان آلمانی خود را از طريق همچنين شهروندان آلمانی که ديپلم دبيرستان و يا مدرک کارشناسی خود را خارج از آلمان کسب کرده

 به همراه درخواست ثبت نام خود ارسال کنند.  ارائه مدرک يک امتحان شناخته شده زبان آلمانی
 مدرک بيمه درمانی •

در صورت عضويت در يک . هستند EHICارائه کپی از  درمانی دولتی آلمان و خدمات سال موظف به عضويت در يک بيمه 30تمام دانشجويان زير 
آلمان نيز همراه ديگر مدارک برای درخواست ثبت نام ارسال گردد.  بيمه خصوصی و يا بيمه درمانی خارجی، بايد گواهی معافيت از بيمه درمانی دولتی

های های تماس با نمايندگان شرکتم مانند راهاندکی پيش از شروع ترم، تمام اطالعات الز شجويان خارجی در دفتر بين المللیمد گويی به دانآدر روز خوش
 ين مورد به سايت زير مراجعه فرماييد. ا برای اطالعات بيشتر درگيرد. میبزرگ دولتی در اختيار دانشجويان قرار خدمات درمانی  بيمه

http://www.htw-berlin.de/internationales/internationale-htw-studierende/getting-started/krankenversicherung/ 
ماه امکان دريافت حمايت  15مثال پس از گذشت  .برخوردار هستندجويان از مزايايی در ايالت برلين پناهندگان دانشجو براساس قانون حمايت از پناه

-جويان تحت بيمه درمانی قرار میده براساس قانون حمايت از پناهيک پناهن ) وجود دارد. بدين ترتيبBAföGبافوگ يا قانون حمايت از تحصيل فدرال (
 باشد. بيمه درمانی برای ثبت نام نياز نمیارائه گواهی ين شرايط ا گيرد. در

 
 

 کپی از مدارک شناسايی  •
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ) برلين ارسال گردد:HTWِو (-تِ -تا پايان نيم سال اول مدارک زير بايد برای دانشگاه ها
 

 . وِ -تِ -اجازه اقامت معتبر در ايالت برلين و برای تحصيل در دانشگاه ها •
 تحت نظردر اداره اتباع خارجی فته شود. تواند ناديده گرحتی اگر در اجازه اقامتتان درج شده باشد "حق تحصيل ندارد" نگران نباشيد، چرا که اين جمله می

 اداره ايالتی امور شهروندان حق تحصيل نبايد بطور جداگانه درخواست شود. 
 

 
 

 
 
 

https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/auslaendische-zeugnisse/deutsch-sprachnachweis/
http://www.htw-berlin.de/internationales/internationale-htw-studierende/getting-started/krankenversicherung/

