ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ :ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺮﯾﺶ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اﺗﺮﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
اﺗﺮﯾﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ی اﯾﺎﻟﺖ  Maineاﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﺬﯾﺮای
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز و ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺮزﻧﺪه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از روی اﻧﺪازه اش ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار داد.
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ
آﻣﺎدﺋﻮس ﻣﻮﺗﺰارت و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﻮآوری ﻫﻤﭽﻮن زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ و ﻟﻮدوﯾﮓ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ را در ﺧﻮد
ﭘﺮورش داده اﺳﺖ؛ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻮن اﺷﮏ ﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﻤﭽﻮن آرﻟﻮﻧﺪ ﺷﻮارﺗﺰﯾﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی اﺗﺮﯾﺶ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻬﺮ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آن و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ
 ۷داﻧﺸﮕﺎه اﺗﺮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵-۱۶ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻧﻬﺎ ۴ ،داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﯿﺎن  ۵۰۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی  ۱۵۳ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺗﺮﯾﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ،اﻣﺴﺎل  ۶۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎﺳﺖ و ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۹۳ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد.
ﻃﯿﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آن ﮔﺴﺘﺮه ی وﺳﯿﻌﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب آن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۵ﺑﺮﻧﺪه ی ﻧﻮﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪه ی
ﺟﺎﯾﺰه ی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺳﺎل  .۲۰۱۴داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ در ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻧﻘﻄﻪ ی

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺗﺮﯾﺶ

دوﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﺗﺮﯾﺶ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ی  ۱۹۷را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده.
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺑﻪ  ۱۸۱۵ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮش آوازه ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻨﯽ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۲۸ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺳﺖ و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی  ۱۰۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ

ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﯾﺒﺎی اﺗﺮﯾﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺮزﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۸۸از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ را
ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد
در ﻣﯿﺎن  ۹۵داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه  ۲۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ان را ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اﯾﻨﺴﺒﺮوک واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺗﺮﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺒﺮوک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن،
ﻗﺮار داﺷﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد.

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﺗﺲ
داﻧﺸﮕﺎه  Karl-Franzensﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﺗﺲ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺰو  ۴۵۰ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺑﺮﺗﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  ۱۵۸۵ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

آن را ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۲ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ،
دوﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﮑﺪه ی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﺗﺲ ﻧﯿﺰ
ً
اﺧﯿﺮا از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮاﺗﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه  Karl-Franzensﮔﺮاﺗﺲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮاﺗﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺗﺮﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﮐﭙﻠﺮ ﻟﯿﻨﺘﺰ ،آﻟﭙﻦ آدرﯾﺎ ،و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻟﻮدران ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرگ
اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺷﻬﺮ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺗﺮﯾﺶ
ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ،

اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻗﺎره ی اروﭘﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ از آن ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن
ﺷﺮق و ﻏﺮب اﯾﻦ ﻗﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﺮﯾﺶ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰ در ﻣﺤﺎﺻﺮه

ی ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ و رودﺧﺎﻧﻪ ی داﻧﻮب ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ از آن در ﻣﺮز ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ وﯾﻦ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،وﯾﻦ از
ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻬﺮ وﯾﻦ
ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺮﯾﺶ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺬاب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

وﯾﻦ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺗﺮﯾﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد ،و از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ و ﺳﺮﺷﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻦ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
آن ﺑﻪ  ۲۰ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ از دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اش ﺷﻬﺮه ی ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ

ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺬاب ﺑﺎروک ،ﻗﺼﺮ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻓﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ی ﻫﻨﺮی و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی دارد و ﺗﻌﺪادی از آﮐﺎدﻣﯽ
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی ﻫﻨﺮ ﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ وﯾﻦ

ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﻣﺰ ،ﺑﺘﻬﻮون ،ﻣﻮﺗﺰارت ،ﮐﻠﯿﻤﺖ ،ﻟﻮس و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی  ۲داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ی ارﺗﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ :داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ ،و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﻦ ﮐﻪ

در ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی  ۱۵۳و  ۱۹۷را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻨﺴﺒﺮوک

ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻨﺴﺒﺮوک ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۲ﺑﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ ﮐﻪ
در اﺗﺮﯾﺶ ﻗﺮار دارد را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻨﺴﺒﺮوک دﯾﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از

ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ

اﺳﮑﯽ و اﺳﻨﻮﺑﻮردﯾﻨﮓ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻨﺴﺒﺮوک
و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻨﺴﺒﺮوک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ آوازه ی ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﭘﺬﯾﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ

آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺴﺒﺮوک اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در رده
ی  ۳۰۰ﻗﺮار دارد.

ﮔﺮاﺗﺲ

دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺗﺮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﺗﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ان را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ۴داﻧﺸﮕﺎه آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﺮاﺗﺲ را داﻧﺸﮕﺎه  Karl-Franzensﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﺗﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﯿﺎن  ۵۰۰داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۵-۱۶ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺰرگ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ی آن ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮاﺗﺲ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﯾﺎﻟﺖ اﺷﺘﺎﯾﺮﻣﺎرک ،در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺗﺮﯾﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺷﭙﺰی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﯿﻨﺘﺲ

ﺟﺪا از ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺳﻨﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب اﺗﺮﯾﺶ ،ﻟﯿﻨﺘﺲ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن ﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﺘﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﯿﮏ ،زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ از
ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺪرن و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﭘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن

ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮوﮐﻨﺮﻫﺎوس و ﻣﻮزه ی ﻫﻨﺮ ﻟﻨﺘﻮس در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ﮐﭙﻠﺮ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻨﺘﺲ ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن  ۶۰۰داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.

زاﻟﺘﺴﺒﻮرگ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زاﻟﺘﺴﺒﻮرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده .ﻣﺤﺪوده ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺰو ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﯾﮏ
ﻗﻠﻌﻪ ی ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺮدﻫﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﺮن

ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ زاﻟﺘﺴﺒﻮرگ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ورزش ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اش ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی

ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮا ﺗﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی زاﻟﺘﺴﺒﻮرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻻدرون اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه زاﻟﺘﺴﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺎن  ۸۰۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۵-۱۶
ﻗﺮار دارد.

اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اﺗﺮﯾﺶ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺴﻠﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺗﺮﯾﺶ و ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ دال ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در

ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۶ﻣﺎه

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺄﺪ آن از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ

ﺑﻤﺎﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﻧﻮع  Dﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای D

دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ای
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺎﻣﺖ(

ﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺬﯾﺮش از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ )ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺗﺄﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی
آﺗﯽ(
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﻀﺮی از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﻠﯿﻂ
از ﮐﻠﯿﻪ ی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد داده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )اﺛﺮ ﻫﺮ  ۱۰اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ(
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﺗﺮﯾﺶ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺮﯾﺸﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ  ۲ﺗﺮم
داﺷﺖ ﭼﻮن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل درازا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﺮم ﻣﻌﺎدل  ۳۹۰دﻻر ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺨﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۷۸۰دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺗﺮم ﻣﺒﻠﻎ  ۱۹دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

