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 )HZB(آلمان  ورود به مراکز آموزش عالیشرايط 
 

يک رشته تحصيل در بطور مستقيم برای ، کندرا فراهم میدانشگاه امکان ورود به که در کشور خود می ديپلتوانيد با میدر بعضی موارد 
 کارنامه آخرين سال تحصيل. بيشتری هم ارائه شود، بطور نمونه  اما معموال بايد مدارکدانشگاهی در آلمان درخواست ثبت نام کنيد. 

(پيش  کالجدر  ثبت نامامکان ثبت نام غيرمستقيم يعنی درخواست کافی نباشد، در دانشگاه اگر مدارک تحصيلی جهت درخواست ثبت نام مستقيم 
 دانشگاهی) وجود دارد.

 
 

 برای درخواست ثبت نام مدارک زير مورد نياز است:
 

 از کشور خود، بطور مثال تحصيلی مدرک •
o ديپلم دبيرستان 
o  دانشگاهی که شروع کرده بوديد تحصيالتکارنامه يا ريزنمرات 
o  مدرک پايان تحصيالت تکميلی 

 
 به همراه ترجمه آلمانی يا انگليسيشان مورد قبول هستند.  تنها تمام مدارک

  
توانيد به وبسايت زير آلمان می آموزشیبررسی مدارک تحصيلی خارجی و تعيين سطحشان در سيستم  نحوه تکميلی در مورداطالعات برای 

 مراجعه کنيد.
 /ZAB(,http://www.anabin.de(خارجی  آموزشیبانک اطالعات مراجع 

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

 سوريه برای مثال 
ارائه شود متقاضی پيش از درخواست تحصيل در درصد از سقف نمره  69تا  60با معدل بين  )(علمی يا ادبی دبيرستانديپلم اگر  •

 د.نخود را با موفقيت پشت سربگذرا متناسب با رشته تحصيلی دوره کالجيک دانشگاه بايد 
مستقيم  تواند بطورنيز ارائه شود، متقاضی میپايان موفق يک سال تحصيلی در دانشگاه  اگر عالوه بر ديپلم با معدل ذکر شده، گواهی

 د.ندرخواشت ثبت نام ک (حتی االمکان مرتبط با رشته تحصيلی قبلی) رشته مورد نظر در دانشگاه و برای تحصيل در
ثبت نام در  برایمستقيم تواند بطورمی درصد از سقف نمره ارائه شود، متقاضی 70معدل باالی  با )ديپلم دبيرستان (علمی يا ادبیاگر  •

 د. ارسال کندرخواست  (حتی االمکان مرتبط با رشته تحصيلی قبلی)مطلوب رشته دانشگاه در 
تحصيل  برایمستقيم د بطورنتوانمی انتحصيل در يک دانشگاه شناخته شده ارائه شود، متقاضي چهار سال اگر مدارکی دال بر حداقل •

ا کارشناسی سطح مستر ي درخواست ثبت نام برایامکان ين حالت ا ند. درندر خواست ثبت نام ک انمورد نظرشرشته در دانشگاه در 
 د.ارشد نيز وجود دار

 
 مثال برای عراق  

 تواند برای ثبت نام در کالج درخواست بفرستد.ايان دوره تربيت معلم، متقاضی میمدرک پبا ارائه  •
 شود. تقاضی شامل گذراندن دوره کالج میبا مدرک موسسه هنرهای زيبا نيز م •
 درخواست ثبت نام ارسال کند. (متناسب با رشته تحصيلی) تواند جهت گذراندن دوره کالجارائه ديپلم دبيرستانی متقاضی میبا  •

 تواند بطورنيز ارائه شود متقاضی میپايان موفق يک يا دو سال تحصيلی در دانشگاه  اگر عالوه بر ديپلم دبيرستان مدارکی دال بر
 کان مرتبط با رشته تحصيلی قبلی) درخواست ثبت نام کند.(حتی االم مورد نظررشته دانشگاه در  برای ورود بهمستقيم 

(متناسب با رشته مطلوب رشته دانشگاه و در  جهت تحصيل درمستقيم تواند بطورمتقاضی میمدرک از يک موسسه فنی با ارائه  •
 درخواست ثبت نام کند.  تحصيلی)

 برای تحصيل درمستقيم تواند بطوردر يک دانشگاه معتبر، متقاضی می تحصيل سال 3حداقل  با ارائه مدارکی دال بر پايان موفق •
ود به سطح مستر يا کارشناسی ارشد نيز ور ثبت درخواست امکان ين صورتا مطلوب درخواست ثبت نام کند. دررشته  دانشگاه و در
 وجود دارد. 

 
 مثال برای افغانستان  

متناسب با رشته ای مجاز به ارسال درخواست ثبت نام در کالج در رشتهاغلب  متقاضیهای مختلف ديپلم دبيرستانی در رشتهبا ارائه  •
 .باشدمیتحصيلی 

مستقيم تواند بطورمی نيز ارائه شود، متقاضیپايان موفق يک يا دو سال تحصيلی در دانشگاه رکی دال بر امد ،اگر عالوه بر ديپلم
   مکان مرتبط با رشته تحصيلی قبلی درخواست ثبت نام کند.حتی االمطلوب،  رشته دانشگاهی رای تحصيل در دانشگاه و درب

 برای ثبت نام در دانشگاه و درمستقيم تواند بطورمی سال در يک دانشگاه معتبر متقاضی 3حداقل تحصيل با ارائه مدارکی دال بر  •
ود به سطح مستر يا کارشناسی ارشد ورثبت درخواست امکان  ين صورتا خود درخواست ثبت نام ارسال نمايد. در مورد نظررشته 

 نيز وجود دارد.
 

 مثال برای آلبانی  
 .باشدمی(متناسب با رشته تحصيلی)  مجاز به ارسال درخواست ثبت نام درکالج دبيرستان متقاضی ديپلمبا ارائه  •
 د مستقيما برای ثبت نام در دانشگاه و درتوانمی سطح دو متقاضی -همراه با مدرک زبان آلمانی ديپلم دبيرستان "سامی فراشری"با  •

 درخواست ثبت نام کند.  خود مورد نظررشته 

  جويانو پناه اطالعات برای پناهندگان
 

 ) برلينHTWِو (-تِ -دانشگاه هايک رشته در  تحصيل در خواهند برایاند و میکردهتحصيل  خارج از کشورورود به دانشگاه که  متقاضيانتمام 
ديپلم دبيرستانشان که  امر برای شهروندان آلمانیاين ) بررسی اوليه شود. uni-assistتوسط يونی اسيست (بايد درخواست ثبت نام کنند، مدارکشان 

 . کنداند نيز صدق میکرده را خارج از آلمان کسب
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 تواند بطور، متقاضی میهای علمی روشنيک دانشگاه شناخته شده با ويژگی تحصيل حداقل سه سال دربا ارائه مدارکی دال بر  •
ثبت درخواست ورود به سطح مکان ين صورت اا مطلوب درخواست ثبت نام کند. دررشته جهت تحصيل در دانشگاه و در مستقيم 

 مستر يا کارشناسی ارشد نيز وجود دارد. 
 

 مثال برای اريتره  
تواند جهت ثبت نام در دوره کالج درخواست ثبت نام متقاضی می 2003تا  1993صادره از سال با ارائه ديپلم دبيرستانی اريتره  •

  بفرستد. 
جهت ورود به کالج ، شرايط باقیاحراز شروط به متواند می به بعد متقاضی 2003با ارائه ديپلم دبيرستانی اريتره صادره از سال  •

 (متناسب با رشته تحصيلی) درخواست ثبت نام ارسال کند.
برای ثبت نام در مستقيم تواند بطوريک يا دو سال تحصيلی در دانشگاه نيز ارائه شود، متقاضی می پايان موفقاگر مدارکی دال بر 

 مورد نظر (مرتبط با رشته تحصيلی قبلی) درخواست ارسال کند. رشته در  دانشگاه و
جهت تحصيل در دانشگاه و مستقيم  تواند بطوردال بر تحصيل حداقل چهار سال در دانشگاه ارائه شود، متقاضی میاگر مدارکی  •

ين صورت امکان ثبت درخواست ورود به سطح مستر يا کارشناسی ارشد نيز وجود ا دررشته مورد نظر درخواست ثبت نام کند. 
 دارد. 

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

 ) (سازمان کار و خدمات برای درخواست تحصيل بين المللی)assist-Uniاسيست (-يونی
 

تمام مدارک مورد نياز برای درخواست ثبت نام   )www.uni-assist.deگيرد. (اسيست انجام می-های ثبت نام از طريق يونیدرخواست
 جوالی به آدرس زير پست شده و رسيده باشد.  15تا دوم  سالنيمژانويه و برای درخواست ثبت نام  15بايد تا اول  سالنيم

HTW Berlin 
c/o uni-assist e.V. 
Geneststraße 52 - 9 
D-10829 Berlin 

 
 های ديگر عضو شبکهرو پرداخت شود. اگر برای دانشگاهيو 75اسيست بايد هزينه ای بالغ بر -درخواست ثبت نام در يونیاولين برای بررسی 

برای ثبت نام  الزممدارک  همهاگر يورو پرداخت شود.  15بايد  اضافه، به ازای هر درخواست اسيست هم درخواست ثبت نام فرستاده شود-يونی
اسيست درخواست -که پناهندگی فرد توسط ارائه يک کپی از اجازه اقامت در آلمان اثبات شود، يونیدر دسترس و قابل ارائه نباشند، درصورتی

  گيرد. د وضعيت درخواست مربوطه تصميم میموردر دانشگاه  کند وِو ارسال می-تِ -دانشگاه هاکند و برای رد نمیثبت نام را 
 
 

 برای تحصيل در دانشگاهالزم  آلمانی سطح زبان
 

 پيش از پذيرش در دانشگاه بايد دانش کافی متقاضی از زبان آلمانی اثبات گردد. 
 ورود به دانشگاه است. با داشتن يک مدرکلمانی برای های زبان آترين امتحانشناخته شده  ازيکی ) DSHها (-ساِ -دِ : در دانشگاه تحصيلبرای 

 شود. اثبات میی تحصيل به زبان آلمانی توانايی شما برا) DSH-2( سطح دودر  اه-اس-دِ 
 ) مدارک زير نيز برای تحصيل در دانشگاه مورد قبول هستند:DSH-2ها سطح دو (-اس-در کنار دِ 
 سطح دو  -مدرک زبان آلمانی از کنفرانس وزارت فرهنگ •
 از موسسه گوته  C2مدرک سطح  •
 های امتحانسطح چهار در تمام بخش -)DaFآزمون داف ( •
 تعيين سطح از کالجمدرک  •

 
 باشد.  نمی مورد قبولزبان آلمانی از موسسات خارجی  و امتحان آموزشیهای مدارک دوره

 
کافی يک موسسه زبان  C1موفقيت در آزمون سطح ِو برلين مدرک -تِ -برای درخواست ثبت نام در دانشگاه ها: برای ارسال درخواست ثبت نام

 است.  
 

   موفقيت در آزمون مهارتی هستنديا  ورزیتجربه کارکه مستلزم داشتن هايی م برای رشتهدرخواست ثبت نا
 

موفقيت در يک آزمون مهارتی جداگانه و يا  کارورزی يا دوره يکتجربه موفق  ِو برلين-تِ -در دانشگاه هاها ز رشتهبرخی ا تحصيل در برای
همچنين چگونگی درخواست شرکت در مورد قبول و و محتوای کارورزی  لطفا برای کسب اطالعات در مورد مدتمورد نياز است.  ،هردو

 صيلی مراجعه کنيد: حهای تبه صفحه رشته يک آزمون مهارتی
https://www.htw-berlin.de/studium/studiengaenge/?no_cache=1 

حرفه ای خارجی که در آلمان فنی و های گاهبرخی از آموزش مدرک شود.می درنظر گرفتهساعت کار در هفته  40رای کارورزی معموال ب
  درنظر گرفته شوند.  تجربه کارورزی بعنوان توانند، میهستندمورد قبول 

تجربه کارورزی بايد توسط يک مدرک اثبات شود. در اين مدرک بايد نوع فعاليت، طول مدت آن و ميانگين زمان کاری روزانه يا هفتگی درج 
 مدارک کارورزی به زبان خارجی (بجز انگليسی) تنها با همراه داشتن ترجمه آلمانی تاييد شده، مورد قبول هستند. شده باشد. 

 
   يک دانشجوی مهمانای درخواست ثبت نام بر

 
 .  درخواست ثبت نام کنند بعنوان دانشجوی مهمانکند که دعوت میجويان را ِو برلين پناهندگان و پناه-تِ -دانشگاه ها

 
 دستورالعمل: 

 فرم درخواست را از لينک زير دانلود کنيد: .1
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http://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZHV_IIIB_-
_Zulassung_und_Immatrikulation/Gasthoererantrag.pdf 

 . دريافت کنيدِو -تِ -ی هايمات دانشجوا بطور حضوری از مرکز خدي
 کنيد.  با خط خوانا پر  لطفا فرم درخواست را بدرستی و .2
  کسب شود. بطور کتبی ددهموافقت استادی که دوره را ارائه میبايد  .3
پذيرش بعنوان دانشجوی گواهی تا  شودارائه گروه پذيرش و ثبت نام  دفتربايد به ، امضا شده است توسط استادکامل پرشده و  ی کهفرم .4

  . گرددمهمان صادر 
 ارائه شود.  های گرفته شدهبه استاد درسپذيرش دانشجوی مهمان بايد بالفاصله تاييد  .5

 
کننده مهمان و شنونده آزاد گواهی شرکتد، ايثبت نام کردههايی که کالس برایتوانيد میشما ِو برلين -تِ -بعنوان دانشجوی مهمان در دانشگاه ها

و بدين  کردهتوانيد هنگام درخواست ثبت نام برای رشته دانشگاهی در آينده، ارائه واحدهای درسی ارزيابی شده ازين طريق را میدريافت کنيد. 
 ها معاف شويد. ترتيب از گذراندن مجدد آن

  
 ثبت نام شما بعنوان دانشجوی مهمان کامال رايگان است! 

 
 

 اقامت امور
 

 هر کدامارائه شوند.  مدارک مربوط به وضعيت پناهندگی بايد همراه با درخواست دانشجويی مهمان و/يا درخواست ثبت نام در يک رشته دانشگاهی
 : از مدارک زير جهت اثبات وضعيت پناهندگی کافی است

 و يا )BÜMAجويی (يک کپی از گواهی ثبت پناه •
 AsylVfG از قانون 63 و 55پاراگراف  براساساجازه اقامت موقت يک کپی از  •
  AufenthG 26قانون 26تا  22پاراگراف يک کپی از اجازه اقامت براساس داليل حقوق بشری، انسان دوستانه و يا سياسی طبق  •
 و يا GFK 28گذرنامه پناهندگی، براساس قانون يک کپی از  •
 60aبراساس پاراگراف  کپی از تعليق موقت اخراج از کشوريک  •

 
 چيست؟آز) -(تست  TestASآزمون 

 
مراکز آموزش عالی آلمان برای آيا يک رشته تحصيلی در  دريابيد تاکند از طريق يک ارزيابی واقع گرايانه به شما کمک می  TestASآزمون 

 برد. باال میرا ِو -تِ -دانشگاه ها پذيرش از کسببرای  آزمون شانس شما اين نتيجه خوب در کسبشما مناسبت است يا خير. بعالوه 
http://www.testas.de/ 

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

 
 

 )HTW Berlinِو برلين (-تِ -اطالعات در مورد ثبت نام در دانشگاه ها
 

بايد حداکثر تا پايان ترم اول برای دانشگاه ارسال شود. اما دانشجويان پناهنده بايد  بطور معمولمدارک اجازه اقامت  اجازه اقامت موقت: •
نگران  حتی اگر در مدارک اقامتتان درج شده باشد که "اجازه تحصيل ندارد" اين مدارک را همزمان با درخواست ثبت نام تحويل دهند.

تحصيل نبايد بطور  حقاداره ايالتی امور شهروندان  تحت نظر . در اداره اتباع خارجیتواند ناديده گرفته شودمیاين جمله  چرا که .نباشيد
 جداگانه درخواست شود. 

گواهی يک  ارائهِو -تِ -باشند. يعنی برای ثبت نام در دانشگاه هاتمام دانشجويان بايد بيمه درمانی داشته  اصوال در آلمان بيمه درمانی: •
پس از مثال مند می شوند. بهره یمزاياي از جويانهپنا حمايت ازدر ايالت برلين پناهندگان دانشجو براساس قانون . ستالزاميبيمه درمانی 

يک پناهنده براساس  بدين ترتيب) وجود دارد. BAföGفدرال ( تحصيل از قانون حمايتبافوگ يا حمايت دريافت ماه امکان  15گذشت 
 باشد. بيمه درمانی برای ثبت نام نياز نمیارائه گواهی ين شرايط ا در .گيردتحت بيمه درمانی قرار می جويانحمايت از پناهقانون 

(بليط وسايل نقليه عمومی با تخفيف دانشجويی)  بخشی از هزينه بليط دانشجويیبطور کامل پرداخته شوند.  در ابتداها بايد هزينه :هاهزينه •
توسط دفتر  بازپرداختميزان . بازپس بگيريداجتماعی  هایکمک هزينه دانشگاه از محلدفتر بليط دانشجويی  با مراجعه بهتوانيد میرا 

توانيد برای هميشه از پرداخت همچنين با ارائه يک درخواست "وضعيت خاص" به انجمن دانشجويی، میشود. دانشجويی تعيين می بليط 
 های مربوط به اين انجمن معاف شويد.هزينه

د توانيمی شما. بدين ترتيب ه استداد گسترش دانشجويان پناهنده برایخود را  های حمايتیرنامهباتحاديه دانشجويی برلين نيز دو عدد از  •
 . کنيديورو دريافت  1000به مبلغ هر بار کمک مالی  مرتبه)يعنی دو ( تحصيل پايان و آغاز مراحل مهم در

 
 

 قانون فدرال حمايت از آموزش – )BAföGبافوگ (
 بدهند.  (قانون فدرال حمايت از آموزش) ماه در خواست حمايت بافوگ 15توانند پس از ، پناهندگان می2016اول ژانويه سال  از

 
 
 

 :نماييد مطالعههای تماس با ما را در وبسايتمان اطالعات بيشتر و راه
 
http://www.htw-berlin.de/international/unterstuetzung-fuer-gefluechtete/ 
 

 

http://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZHV_IIIB_-_Zulassung_und_Immatrikulation/Gasthoererantrag.pdf
http://www.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Zentral/ZHV_IIIB_-_Zulassung_und_Immatrikulation/Gasthoererantrag.pdf
http://www.htw-berlin.de/international/unterstuetzung-fuer-gefluechtete/

