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 اجمالی فنالندمعرفی 

این کشور فنالند کشوری در شمال اروپا و از کشورهای حوزه نوردیک است. 

اسکاندیناوی واقع شده و از غرب با سوئد، از شرق با روسیه، از شمال با نروژ  در منطقۀ

ادیۀ . فنالند عضو اتحو در جنوب هم از طریق خلیج فنالند با کشور استونی همجوار است

  ادی اروپا و واحد پول اروپاست.شنگن، اتحادیۀ اقتص اروپا، حوزۀ

نفر است که بیشتر در نواحی جنوبی و جنوب غربی ساکن هستند. پایتخت  435.734.5جمعیت فنالند 

شامل اسپو، حومۀ آن، ی هاهزار نفر جمعیت دارد و با احتساب شهر 066فنالند شهر هلسینکی است که حدود 

فنالند کشوری دو زبانه است و فنالندی و سوئدی زبان دارد. جمعیت میلیون نفر  630وانتا و کونیانن، بالغ بر 

زبان انگلیسی هم به طور گسترده ای مخصوصاً در جوامع دانشگاهی و  ولیهای رسمی این کشور هستند؛ 

 مردم زبان انگلیسی می دانند. بیشتر تجاری استفاده می شود.

ر بزرگ اروپاست. تراکم جمعیت در آن نسبتاً کیلومتر مربع، هفتمین کشو 13637..فنالند با مساحت 

د ننفر زندگی می کنند. مخصوصاً در نواحی شمالی و استان الپال 67پایین است و در هر کیلومتر مربع تقریباً 

 .استاین تراکم جمعیت بسیار کمتر 

استان تشکیل شده که عبارتند از فنالند  0فنالند از 

ولو، الپالند و آلند. آلند جنوبی، فنالند شرقی، فنالند غربی، ا

گردان در غرب فنالند در دریای بالتیک و  جزیره ای خود

 هستند. انبکوچکترین استان فنالند است که ساکنان آن سوئدی ز

شهر و بخش دارد که شهرهای مهم آن  46.این کشور 

بعد از هلسینکی، عبارتند از اسپو، تورکو، تامپره، وانتا، اولو، 

 .6 و یوانسوکووپیو، جیواسکیال

 

 

 

                                                           
1 Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Vantaa, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu 
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 جغرافیایی و اقلیمیموقعیت 

 

 در حقیقت کشور دریاچه وفنالند سرزمینی نسبتاً هموار با چندین هزار دریاچه و پوشیده از جنگل  

به علت درصد آن را جنگل پوشانده است.  76درصد از خاک آن را دریاچه و  66و جنگل است، به طوری که 

 3663666طبق بعضی آمار در حدود  ؛مشهور استچه نیز اکشور هزار دریبرخورداری از دریاچه های فراوان به 

دریاچۀ کوچک و بزرگ در سراسر این کشور وجود دارد که عمدتاً در مرکز و شرق آن واقع شده اند. بزرگترین 

 است.متر مربع مساحت آن  5.77د که دریاچۀ فنالند سایما نام دار

غیر از بلندی های شمال غرب، بیشتر نواحی فنالند متشکل از زمین های پست است و هرچه از  

شمال به سمت جنوب پیش رویم، زمین مسطح تر و جلگه ای تر می شود. بلندترین نقطه فنالند قلۀ 

 ژ قرار دارد.نزدیک مرز نرو ،آن یمتر ارتفاع دارد و در شمال غرب 6.35حدود در هالتیاتونتوری است که 

ندترین رود بل ؛رودهای مهم فنالند عبارتند از: پاتس یوکی، تورنیو یوکی، کمی یوکی، کوکمائن یوکی 

کیلومتر مربع  6663666جزیره با وسعتی بیش از  363666کیلومتر است. این کشور  .51طول  به آن کمی یوکی

 دارد.

شمالی، این کشور را پس از ایسلند، به  خاک فنالند در باالی مدار قطباز قرار داشتن یک سوم  

شمالی ترین کشور جهان مبدل کرده است. به علت نامساعد بودن آب و هوای شمال فنالند، اکثر مردم در 

زمستان، آب دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها یخ می بندد و در زمستان در جنوب کشور زندگی می کنند. 

ا چندین متر هم برسد. مسیرهای کشتیرانی در آبهای کشورهای های بسیار سرد، ضخامت یخ ممکن است ت

شمالی با استفاده از یخ شکن باز می شود. فنالند در یکی از سردترین مناطق آب و هوایی کرۀ زمین واقع شده 

است. زمستان ها در فنالند بسیار سرد و تاریک است. بارش برف از حدود ماه نوامبر آغاز می شود و تا اواخر 

ارد. برف های سنگین زمستانی و هوای معموالً چندین درجه زیر صفر، در تمام زمستان دمارس ادامه  ماه

سانتیمتر و در قسمت های شمالی کشور  46. ارتفاع برف ممکن است تا گرددباعث یخبندان های شدید می 

درجه در نواحی جنوبی و تا  -36اغلب زیر صفر است و گاهی تا در زمستان تا یک متر هم برسد. دمای هوا 
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درجه در قسمت های شمالی و الپالند می رسد. در طول زمستان تابش خورشید بسیار کم است و در  -56

ساعت است. در الپالند در شمال فنالند خورشید به مدت  0تا  4ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه در حدود 

 ق باال نمی آید.دو ماه از خط اف

درجه باالتر می رود. ماه جوالی  6.تابستان ها در فنالند نسبتاً معتدل است و دمای هوا به ندرت از  

به  تدرجه در نوسان است. در برخی مواقع ممکن اس 6.تا  36ترین ماه سال است که دما بین  معموالً گرم

 خورشید در نیمه شب است؛طوالنی روشن و روزها  بسیاردرجه هم برسد. تابستان ها در این کشور  6.باالی 

ماه خورشید اصالً  3مدت  بهمطلق وجود ندارد. در قسمت های شمالی و الپالند  یغروب می کند و تاریک

 غروب نمی کند و روشنایی مطلق وجود دارد.

 وزش باد استیکی از ویژگی های اقلیمی فنالند 

ان مخصوصاً تابست که تقریباً در تمام ایام سال وجود دارد،

ر تقریباً به طوها هوا عمدتاً ابری همراه با باد و باران است. 

میانگین در تمام ایام تابستان و پاییز باران می بارد که خود 

 می شود. مابه نوعی باعث تلطیف هوا و متعادل شدن د

این کشور به خاطر طبیعت بکر و دست نخورده  

ای هو زیبایی های طبیعت در بخش  معروف استاش 

شمالی آن الهام بخش هنرمندان بزرگی نظیر سیبلیوس، 

وده ب مشهور فنالندی، طراح و معمارآهنگ ساز بنام و آلتو، 

 است.

الپالند، یکی از جاذبه های استان شمالی فنالند،  

طبیعی این کشور است که همه ساله گردشگران زیادی را 

 چونو دیگر کشورهای اروپایی  از دیگر مناطق فنالند

اقع وانگلستان به خود جذب می کند. الپالند در مدار قطبی 

 و یکی از شمالی ترین نقاط قابل سکونت کره زمینشده 

جذابیت های منحصر به فردی چه در  است؛ از اینرو

ن در تابستان هوا بسیار روشتابستان و چه در زمستان دارد. 

اصالً غروب نمی کند، مخصوصاً در شب نیمۀ تابستان که خورشید در شب در است و حدود دو ماه خورشید 
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 می روند تا خورشید نیمه شباین شهر افراد زیادی به  . در این شبباالترین سطح خود از افق قرار می گیرد

لی، اتماشای روشنایی های شم را به نظاره بنشینند. این منطقه در زمستان هم جذابیت های خاص خود را دارد.

 قابلیت های گوناگون برای فعالیتبرخورداری از بابا نوئل( و دهکدۀ دیدن بابانوئل در دهکدۀ سانتا کلوس )

را در ایام کریسمس و تعطیالت پایان سال به آنجا سرازیر  یشمارگردشگران بیها و ورزش های زمستانی، 

دانشگاه ها و انجمن های دانشجویی نیز تورهای زمستانی و تابستانی نسبتاً ارزان قیمتی برای  می کند.

 دانشجویان تدارک می بینند.

 

 نظام سیاسی  و اداری فنالند

رییس جمهور که مسئولیت اصلی هدایت سیستم حکومتی در فنالند جمهوری دموکرات است. 

ول مسئ سال یک بار و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. او سیاست های خارجی را بر عهده دارد، هر شش

قدرت اجرایی به رییس جمهور واگذار اداره می کند. کابینه را  نیز معرفی نخست وزیر است و نخست وزیر

، انتصاب می کند و این کابینه در مقابل پارلمان پاسخگوست. نیزکابینه را عالوه بر نخست وزیر، می شود و او 

نخست وزیر منتخب مجلس و دیگر نخست وزیر و کابینه اش باید بتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. 

 ند.رقدرت اداری را در دست دا جمهوربا هم هیئت دولت را تشکیل می دهند که همراه با رییس  وزیران

انتخاب  به این سمت 3663رییس جمهور فنالند است که در فوریۀ « سولی نینستو»در حال حاضر 

برای نخستین بار  3666شده است. پیش از وی رییس جمهور این کشور خانم تارجا هالونن بود که در سال 

برای بار دوم برای این سمت انتخاب شد. در جامعۀ فنالند به طور کلی  3660و به عنوان اولین زن و در سال 

اعی و اقتصادی دارند. در واقع زنان زن ها نقش بسیار برجسته ای در بسیاری فعالیت های سیاسی، اجتم

فنالندی بعد از نیوزلندی ها جزء اولین زنانی بودند که حق رای دادن و ورود به مجلس را به دست آوردند. 

در حال حاضر بسیاری از پست های کلیدی در این کشور در دست زنان است به طوری که در زمان خانم 

 م زن بود و چند وزیر زن نیز در کابینه حضور داشتند.تارجا هالونن، نخست وزیر )حزب مرکزی( ه
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نفر نماینده دارد که به مدت چهار سال تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت  366پارلمان 

 جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد واجد شرایط انتخاب می گردد.

سال  4ان فنالند در اتحادیۀ اروپا هر اروپا در آمد و نمایندگ ۀبه عضویت اتحادی 4..6فنالند در سال 

به پیمان کشورهای  3666عضو سازمان ملل است. در سال  6.44این کشور از سال یک بار انتخاب می شوند. 

هم رسماً واحد پول اروپایی )یورو( را جایگزین مارک فنالند کرد.  3663حوزۀ شنگن پیوست و در سال 

زاد اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، شورای اروپا و سازمان فنالند همچنین عضو اتحادیۀ بازرگانی آ

فنالند به همراه سوئد، نروژ، دانمارک، ایسلند و سرزمین های متعلق همکاری اقتصادی و توسعۀ اروپایی است. 

 به آنها شامل جزایر فارو، گرینلند و آلند، کشورهای حوزه نوردیک را تشکیل می دهند.

احزاب مهم سیاسی که در حال حاضر در پارلمان فنالند نماینده دارند عبارتند از حزب مرکزی، حزب 

حزب خلق سوئدی، حزب ائتالف ملی )محافظه کار(، حزب سوسیال دموکرات، اتحاد جناح چپ، اتحاد سبز، 

مستمندان،  ز جمله: حزبخلق لیبرال، حزب روستایی و حزب کمونیست. احزاب دیگری هم وجود دارند ا

 حزب مستقل که در حال حاضر در پارلمان فنالند عضویت ندارند. حزب کارگر و

دستگاه اداری دولتی در فنالند به دستگاه اداری مرکزی و دستگاه اداری محلی و منطقه ای تقسیم می 

ثبت  شود. دستگاه اداری مرکزی شامل هیئت دولت و مراکز اداری و سازمان های سراسری از قبیل مرکز

 می شود. KELAجمعیت و سازمان بازنشستگی ملی 

دستگاه اداری منطقه ای و محلی از نهادهایی تشکیل می شود که دارای فعالیت منطقه ای و محلی 

اجتماعی. مسئوالن دستگاه اداری محلی و  امورثبت احوال، فرمانداری ها و مراکز کار و ۀ هستند از قبیل ادار

 ن شهرستان همکاری می کنند.منطقه ای دولتی با مسئوال

شهرستان ها در فنالند خود مختار هستند. شهرستان ها برای ساکنان خود خدمات پایه ای را که در 

ه هر چهار کباالترین مقام تصمیم گیرنده در شهرستان شورای شهرستان است قانون آمده است فراهم می کنند. 

منطقه  فنالند به بیستسال یک بار در انتخاباتی که در سطح شهرستان برگزار می شود، انتخاب می گردد. 

وظیفۀ اصلی تقسیم شده است که شوراهای محلی با همکاری شهرداری های هر منطقه آنها را اداره می کنند. 

خدمات بهداشتی و درمانی هم به صورت همچنین مناطق، برنامه ریزی برای توسعۀ تجاری و آموزشی است. 

محلی ارائه می شود. در حال حاضر شوراهای محلی را شوراهای شهر انتخاب می کنند و هر منطقه به تناسب 

 نمایندۀ خود را به شورای شهر می فرستد. ،جمعیت
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 پلیس

کاری ها و هپلیس در فنالند وظیفۀ تامین انتظامات و امنیت جامعه و پیشگیری و بررسی جرائم و بز

اقامۀ دعوی و اتهام را بر عهده دارد. شکایت خود را می توانید در نزدیک ترین مرکز پلیس، تلفنی، از طریق 

مبنی بر  در صورتی که دلیلیا اطالع دادن به گشت پلیس انجام دهید. ، با استفاده از فرم اینترنتی و یدورنگار

 قات اولیه را شروع می کند.اینکه جرمی انجام گرفته موجود باشد، پلیس تحقی

اقامت و کار و ویزا صادر می کند. همچنین پلیس می  ای اتباع خارجی مقیم فنالند اجازۀپلیس بر

تواند برای اتباع بیگانه که به طور دائم در فنالند سکونت داشته و نامشان در سیستم اطالعات و آمار جمعیت 

ثبت بوده و هویتشان به طور مطمئن قابل تشخیص و تصدیق باشد، کارت شناسایی صادر کند. این کارت به 

ی به کشورهای دیگر اعتبار ندارد ولی در فنالند از آن می توان به عنوان مدرک شناسایی عنوان سند مسافرت

 .کردشخصی استفاده 

پلیس  رۀارانندگی را نیز پلیس صادر می کند. گواهینامه باید به صورت کتبی و شخصاً از اد گواهینامۀ

شهرستان محل اقامت متقاضی درخواست شود. طبق کنوانسیون ژنو که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، با 

داشتن گواهینامۀ ایرانی برای مدت یک سال بدون تعویض آن و صرفاً با داشتن همان گواهینامه می توان 

ماه وقت دارید که گواهینامۀ  0ته باشد، تا رانندگی کرد ولی اگر بیشتر از یک سال از ورود شما به فنالند گذش

ایرانی خود را با فنالندی تعویض کنید. در این صورت نیازی به شرکت در آزمون رانندگی نخواهید داشت؛ 

می توانید گواهینامۀ  ،اخیر در فنالند رانندگی کرده اید ماه 0کنند شما در فقط با تایید دو نفر که تصدیق 

ماه از  61پس از گذشت . بگیریداست،  معتبررهای اروپایی و اکثر کشورهای جهان فنالندی که در همۀ کشو

ی در کالس ها و امتحانات رانندگ بایداقامت در فنالند در صورتی که گواهینامۀ خود را تعویض نکرده باشید، 

 که معموالً هم هزینۀ باالیی دارد. شرکت کنید

 

 رانندگی در فنالند

در فنالند از سمت راست حرکت می کنند. مقررات راهنمایی رانندگی به دقت رعایت می خودروها 

سانتی متر باید در  6.4شود. طبق قانون سرنشینان اتومبیل باید کمربند ایمنی ببندند و کودکان کوتاه تر از 

عهدۀ بزرگسالی  د برمسئولیت استفادۀ کودک از وسیلۀ ایمنی و کمربناتومبیل از صندلی ایمنی استفاده کنند. 

یل و . برای رانندگی با اتومبشوند و ثبتفنی باید سالیانه معاینه  خودروهادر اتومبیل حضور دارد. است که 
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باشد. دورۀ  داشتهسال تمام  61وتور سیکلت باید گواهینامه داشت. برای گرفتن گواهینامه، شخص باید م

لیس به پمجوز تعلیم رانندگی که  از طریقندگی گذراند و یا آموزش رانندگی را می توان یا در مرکز تعلیم ران

. پس از گذراندن دورۀ تعلیم رانندگی، متقاضی گواهینامه باید برای اخذ مدرک طور جداگانه صادر می کند

، با موفقیت ر می کندرانندگی ابتدا امتحان کتبی و سپس آزمون عملی رانندگی را که ادارۀ معاینۀ اتومبیل برگزا

 .سر گذارد پشت

 

 اقتصاد

 این کشور یکی از پیشتازان صنایع ارتباطی و. ردادکشور فنالند اقتصادی رقابتی 

ه به ویژه کشتی سازی، از جمل مخابراتی در دنیاست. صنایع فلزکاری و فنی،

ترین صنایع فنالند است که به خاطر مرغوبیت و طراحی خوب شهرتی  مهم

 جهانی دارد.

شتی ک در بخش ساختکشتی سازی و صنایع وابسته، مخصوصاً بخش 

ر سال د .های توریستی و تفریحی، محصوالت قابل قبولی در سطح دنیا دارد

یک شرکت کشتی سازی در فنالند بزرگترین کشتی تفریحی دنیا را به  .366

 سفارش یک شرکت امریکایی ساخت.

از عمده تولیدات و صادرات این کشور است. مثالً،  صنایع مخابراتی، الکترونیک و ارتباطات راه دور،

جهانی دارد و محصوالت آن از  شهرتتلفن های همراه در جهان است که  ۀکنند ترین تولید نوکیا بزرگ

نیز یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینۀ طراحی  KONEکیفیت قابل قبولی در سطح دنیا برخوردار است. کُنه 

 قی و سیستم های باالبر در دنیاست.و تولید آسانسور، پله بر

درصد از اقتصاد کل جهان  6356بیلیون دالر بود که  346 حدود  3663در سال تولید ناخالص فنالند 

درصد آن در بخش  6.درصد از تولید ناخالص فنالند در بخش کشاورزی،  .را تشکیل می دهد. حدود 

درصد و  030به  .366در فنالند در جوالی  . میزان بیکاریاستدرصد آن در بخش خدمات  00صنعت و 

 درصد بوده است. 6346کاهش یافت. میزان تورم در این کشور در تاریخ یاد شده،  نفر .61تعداد بیکاران به 

این کشور شامل ماشین آالت و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهن آالت، الوار، کاغذ و خمیر  صادرات

شیشه، فوالد و سرامیک است که به  ،کاغذ، تجهیزات مخابراتی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و الوار
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درصد(  434)درصد(، امریکا  0درصد(، انگلیس ) 66درصد(، روسیه ) 66درصد(، سوئد ) 66کشورهای آلمان )

 ( صادر می شود.درصد 634و هلند )

واردات این کشور شامل مواد غذایی، نفت و فراورده های آن، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، 

درصد(،  6434آهن و فوالد، ماشین آالت، منسوجات و الیاف پارچه و پشم است که از کشورهای آلمان )

درصد( و  537درصد(، انگلیس ) 435درصد(، چین ) 030لند )درصد(، ه 6.37درصد(، سوئد ) 65روسیه )

. توسعۀ اقتصادی فنالند با رشد شتاب آلودی به روند خود ادامه می صورت می گیرددرصد(  434دانمارک )

در برخی از شاخه های صنعت، بهره وری نیروی کار از سطح کشورهای پیشرفته از جمله ایاالت متحده دهد. 

فنالند به همراه کشورهای منطقۀ اسکاندیناوی )نروژ، سوئد، دانمارک و ایسلند( موفق ت. نیز فراتر رفته اس

شده است بهره وری اقتصادی را با توزیع برابر درآمد تلفیق نماید و میزان فقر را در سطح پایینی نگه دارد. 

به مدد آن از اقتصادی فقیر مبتنی بر  که از سر گذراندهفنالند تحوالت وسیعی را سال گذشته،  646طی 

تبدیل فته دولتی پیشر بهکشاورزی به جامعه ای مدرن و اطالعاتی تبدیل شده است. در سایۀ این فرایند، فنالند 

ان البته رشد اقتصادی فنالند چندشد و به عضویت اتحادیۀ اروپا در آمد.  شد، در عرصۀ جهانی شدن پذیرفته

نیست، چون برخی از کشورها، به ویژه کشورهای تازه صنعتی شدۀ آسیایی و سایر  منحصر به فرد و بی همتا

ولی نباید از نظر دور داشت که سیمای تجربۀ فنالند به گونه ای  تجربیات فنالند استفاده کرده اند؛مناطق، از 

شور این کاست که به شکل خاصی آن را جالب توجه می سازد. یکی از این ویژگی ها، سرعت رشد اقتصادی 

ولی سرعت آن به نسبت سایر کشورهای اروپای غربی،  روی داد،است. رشد اقتصادی در فنالند بسیار دیر 

 بسیار زیاد بود.

نیروی انسانی و آموزش از عوامل مهم تاثیر گذار در رشد و سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، 

، رشد 6.دهۀ در فنالند  «معجزۀ»هم در شکل گیری توسعۀ پایدار اقتصادی این کشور است. یک عامل بسیار م

در صادرات  ICTویژه فناوری تلفن های همراه بود. نقش ه چشمگیر صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات، ب

فنالند و به طور کلی اقتصاد این کشور غیر قابل انکار است. سهم مهمی از رشد بهره وری این کشور در دهۀ 

را به خود جلب کرده ی بسیاری فنالند توجه کشورها و دولت ها ICTرشد بخش متوجه این بخش است.  6.

 مایلند از چنین دگرگونی مثبتی بهره مند شوند. بیشتر آنهااست و 

 و سیستم های مالی و بانکبوده فنالند در چند سال اخیر یکی از بهترین اقتصادهای اتحادیۀ اروپا 

هرچند که در دراز مدت فنالند با مشکل های این کشور کمتر از بحران های مالی جهانی تاثیر پذیرفته است. 
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پیری جمعیت و کاهش بهره وری که به نوعی اقتصاد رقابتی، رشد اقتصادی و توسعۀ مالی پایدار این کشور 

 را تهدید می کند، مواجه خواهد بود.

شرایط آب و هوایی خاص، کشاورزی و زراعت بسیار محدود است و فقط بعضی تولیدات  به خاطر

پایه که قسمتی از نیاز داخلی را تامین می کند، در فصل تابستان و در دیگر فصل های سال به صورت گلخانه 

 قسمت فراورده های جنگلی جنگل داری در این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ای کشت می شود. 

اعظمی از صادرات این کشور را تشکیل می دهد و برای بسیاری از جمعیت روستایی ایجاد شغل می کند. 

جنگل ها حدود دو سوم کشور را پوشانده و تولیدات چوبی بیش از یک سوم درآمد ارزی فنالند را به خود 

 ناسب برای تولید انرژی هیدروبا وجود این، به غیر از جنگل ها، مس و رودخانه های ماختصاص داده است. 

الکتریک، این کشور منابع طبیعی اندکی دارد. صنعت ماهیگیری یکی از صنایع عمده است و بخش کشاورزی 

 غالت و لبنیات کافی برای صدور تولید می کند. ،و دامداری

فنالند سرزمین معماری چوبی است و چوب در واقع سمبل این کشور محسوب می شود و برخی از 

مان این کشور را سرزمین معماری چوبی لقب داده اند. امروزه معماران به کاربرد چوب در ساخت ،عمارانم

چرا که چوب عالوه بر برخورداری از زیبایی و اصالت و انعطاف پذیری،  های خود بسیار اهمیت می دهند

مجموع این عوامل ارزش آن را بیش از پیش روشن می  ؛ه تر استهزینکم در مقایسه با بسیاری از مصالح، 

کلبه ها و ویالهای شخصی که در کنار رودخانه ها، دریاچه ها و  در واقع اکثر خانه های روستایی، سازد.

 جنگل ها واقع شده اند، از چوب ساخته شده اند.

 

 سطح زندگی

طح زندگی در فنالند برابر با هاست. سکشورفنالند از لحاظ استانداردهای زندگی یکی از بهترین 

گر است و در مقایسه با دیمتوسط سطح زندگی در کشورهای اتحادیۀ اروپا و در مواردی باالتر از بعضی از آنه

خودرو بوده و از  و اکثر خانواده ها صاحب خانه، فنالند از کشورهای ثروتمند محسوب می شود. کشورها

دار هستند. سیستم آموزشی، بهداشتی و درمانی، حمل و نقل و به خارج کشور برخورمسافرت امکانات مالی 

 برخوردارند. یجهان اداره می شوند و از استانداردهای قابل قبول مطلوبیارتباطات به نحو بسیار 

الزم برای خوشبختی و شادمانی، مردم فنالند در  زمینه هایلحاظ کیفیت زندگی و فراهم بودن  از

ردیف شادترین مردمان جهان هستند به نحوی که در رده بندی شادترین کشورهای جهان، فنالند پس از نروژ 
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شکلی مورد نیاز به های در جایگاه دوم قرار دارد. فنالند جامعه ای اطالعاتی و فنی است و از انواع فناوری 

از تلفن همراه گرفته تا  ،. ضریب نفوذ فناوری در زندگی مردماستفاده می شود ش هادر همۀ بخو مناسب 

فن همراه در فنالند بیشتر از هر کشور دیگری تلبه نسبت جمعیت،  ،به طوری که ، باالست،اینترنت و کامپیوتر

 وجود دارد.

بیمه های اجتماعی در کشور فنالند نقش مهمی در توسعۀ رفاه ملی دارد و این کشور دارای سیستم 

رفاه ملی است. اگر شخص ساکن فنالند بیکار، مریض یا خیلی سالخورده و ناتوان از اداره کردن زندگی خود 

اه توان رفاه ملی را پا برجا نگبه او کمک می کند. برای اینکه ببرای تامین نیازمندی های اولیه، باشد، جامعه 

داشت، به کار و تالش همگی نیاز مبرم وجود دارد. بنابراین افراد تا زمانی که امکان دارد با کار و تالش و 

نظام مالیاتی بخش قابل توجهی از درآمد های دولتی  .مالیات سعی در کمک به این سیستم دارندپرداخت 

 ود.است که صرف راه و آبادانی کشور می ش

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات

ان عرصۀ جهانی کشور فنالند از نظر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از پیشتاز

، به طوری که شرکت هایی همچون نوکیا و وایساال از ابتکار دارداعتبار جهانی  آن است. صنعت مخابرات

 عمل باالیی در این عرصه برخورداند.

همچنین یکی از موفق ترین کشورهای جهان در زمینۀ ارائه اینترنت پر سرعت با پهنای این کشور 

باند باالست. اکثر مردم به اینترنت دسترسی دارند و زیرساخت های فناوری در این کشور به گونه ای است 

ن کشور جهان فنالند نخستیبه کار گیری فناوری اطالعات در همۀ زمینه ها را فراهم آورده است.  ۀکه اجاز

برای شهروندانش حق اساسی شناخت و دولت فنالند  را است که دسترسی به خدمات اینترنت پر سرعت

اعالم کرد شهروندان این کشور از اتصال اینترنت پر سرعت به عنوان حقی اساسی مانند خدمات پستی یا 

 6.و تقریباً وجود دارد ار هاست هز 6..میلیون و  3در این کشور در حدود مخابراتی بهره مند خواهند شد. 

 .هستند کاربر اینترنت درصد جمعیت

براساس استراتژی وزارت حمل و نقل و ارتباطات فنالند، تمامی خدمات دهندگان مخابراتی باید به 

وجه به کنند و بدون ت ارائهکاربران خانگی و کاربران تجاری، اتصال های اینترنت پر سرعت با قیمت مناسب 

ان سازم. بگذارند تمامی خانواده های فنالندی در اختیاربر ثانیه را  ی آنها، باید اتصال یک مگندگمحل ز
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 مخابراتی در مناطقی است که هنوز اینترنت پر مراکز خدماتتنظیم مقررات مخابراتی فنالند، مسئول تعیین 

دولت فنالند همچنین پروژه ای را برای متصل کردن تمام مردم فنالند نشده است.  راه اندازیسرعت در آنجا 

این امکان را شهروندان به ، به اجرا گذاشته است که 3664به فیبر نوری پرسرعت یا شبکه های کابلی تا سال 

 .دسترسی پیدا کنندبر ثانیه  گم 666به اینترنت با سرعت می دهد که 

است. در حال حاضر تمامی شبکه ها و کانال های تلویزیونی این  سیستم تلویزیون در فنالند پیشرفته

در  6.47از رده خارج شد. تلویزیون در سال  3667کشور دیجیتال است و آخرین سیستم آنالوگ در سال 

تلویزیون  3661به سیستم تلویزیون رنگی ارتقا پیدا کرد. در سال  .6.0در سال  وفنالند شروع به کار کرد 

 شبکۀ تلویزیونی دولتی 4حاضر کابلی به طور گسترده ای وارد سیستم ارتباطی فنالند شد. در حال دیجتیالی و 

ل کانا امکان اشتراک برای دریافت در فنالند وجود دارد که یکی از آنها به سوئدی زبان ها اختصاص دارد.

 .جود دارداین سرویس ها و های ماهواره ای و کابلی زیادی از طریق شرکت های ارائه کننده

همچنین فنالند یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان توزیع تلفن همراه در بین شهروندان خود 

را دارد به طوری که آمار تلفن های همراه در این کشور از جمعیت آن بیشتر است. اپراتورهای مختلف تلفن 

کالمۀ تصویری م صویری وصوتی و تهمراه سرویس های مختلفی از قبیل اینترنت موبایل، سیستم ارسال پیام 

را با قیمت های مناسب در اختیار کاربران خود قرار می دهند. برخی از شرکت های مهم تلفن همراه در فنالند 

 عبارتند از دی اِن آ، سونرا، الیسا.

 

 واحد پول

به عضویت واحد پولی  3663. این کشور از سال است ،سنت 666معادل  ،واحد پول فنالند یورو

اروپایی، یورو، در آمد و مارک، واحد پولی قبلی خود را 

 کنار گذاشت.

 

 

 فنالند در یک نگاه

 حکومت: جمهوری 
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  :کیلومتر مربع 1..6543مساحت 

  :(.366)جوالی  نفر 3756..435جمعیت 

 زبان: فنالندی، سوئدی 

 پایتخت: هلسینکی 

 واحد پول: یورو 

  ملل و کشورهای نوردیکعضویت در اتحادیۀ اروپا، منطقه شنگن، سازمان 

  وانجلیکا شاخۀ لوتر ،پروتستان (،درصد 14)دین: مسیحیت 

  :درصد اقوام دیگر از تبارهای  6درصد سوئدی و  0درصد فنالندی،  ..اقوام و نژادها

 استونیایی، کولی های اروپایی و سامی، مهاجران سومالیایی، عرب، کرد، ترک و افغان.

  :(3663)سال  .104133.درآمد سرانه 

 میزان بیسوادی: تقریباً صفر 

 سال 15سال، زنان  77 امید به زندگی: مردان 

  :(.366درصد )جوالی  634میزان تورم 

  :(.366درصد ) 6336میزان رشد اقتصادی 

  :درصد 0306میزان بیکاری 

  :(3663درصد ) 63604رشد ساالنه جمعیت 

 بانک های مهم: سمپو، نوردیا، اوکو 

 ،نوکیا شرکت های مهم: کُنه 

  هزار نفر 666تعداد خارجی ها: حدود 

  :6.67دسامبر  0تاریخ استقالل 
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 کلیات فرهنگی

 زبان

درصد از فنالندی ها،  6.در فنالند دو زبان رسمی وجود دارد، فنالندی و سوئدی. زبان مادری 

درصد از مردم به آن صحبت  434زبان سوئدی دومین زبان رسمی این کشور است که  .است فنالندی )فینی(

می کنند. زبان سوئدی بیشتر در سواحل غربی و جنوبی فنالند صحبت می شود. در بخش هایی از شمال 

 سامی صحبت می کنند. فنالند نیز، در الپالند، قوم سامی )الپی( به زبان

یوگری تعلق دارد به مناطق میانی روسیه باز می -ده زبان های فنالندیریشه زبان فنالندی که به خانوا

زبان های بالتیک و زبان های ژرمن نیز وارد زبان فنالندی  از زبان های دیگر از جمله خانوادۀگردد؛ ولی لغاتی 

 سال می رسد. 166شده اند. قدمت حضور جمعیت سوئدی زبان در فنالند به بیش از 

میالدی، ساکنان جدیدی که بیشتر از نواحی مرکزی سوئد به فنالند مهاجرت  .6و  63در قرن های 

 کردند، لهجۀ آن زمان زبان سوئدی را با خود آوردند.

ملیت مختلف را تشکیل می دهند.  646خارجی ها زبان مادری خود صحبت می کنند.  به اقلیت ها نیز

، سومالیایی و اتباع کشور استونیایی، سوئدیمهاجران روس، بزرگترین گروه های خارجیان عبارتند از 

 یوگسالوی سابق.

معموالً تمام مکاتبات و قوانین و بخشنامه های اداری به هر دو زبان انجام می شود. برای انجام امور 

به هر کدام از این دو مراجعه کننده می تواند  ،روزمره و در مراجعه به ادارات و سازمان های دولتی و محلی

زبان انگلیسی هم به نوعی سومین زبان کشور است و مانند بسیاری دیگر از کشورهای بت کند. زبان صح

 اروپایی در خیلی موارد مدارک، متن ها و محتوای بسیاری از سایت ها به زبان انگلیسی نیز ارائه می شود.

باط مناسبی ارتمی توانند کنند یا حداقل می  صحبتبه راحتی را اگرچه اکثر فنالندی ها زبان انگلیسی 

شما در مدت اقامت خود در فنالند به ندرت به علت ندانستن زبان فنالندی با مشکل مواجه و  برقرار کنند

فنالندی ها  .بیاموزیدولی برای انطباق بهتر با جامعه و محیط زندگی، بهتر است زبان فنالندی را  ،خواهید شد

به زبان انگلیسی به دلیل خصلت خجالتی بودنشان ترجیح دهند  ممکن است به رغم توانایی در صحبت کردن

بنابراین تعجب نکنید اگر با یک فنالندی به زبان انگلیسی شروع به صحبت کنید و  که فنالندی صحبت کنند؛

روزها  البته این خصوصیت زیاد فراگیر نیست و اینکه انگلیسی نمی داند.  بگویداو به زبان انگلیسی به شما 

زایش خارجی ها و مهاجران در این کشور فنالندی ها بیشتر از قبل درگیر ارتباط و اختالط با دیگران می با اف
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 از توانایی های زبانی قابل توجهی برخوردار ،شوند و مخصوصاً نسل جوان به دلیل ارتباطات بین المللی زیاد

 .است

 

  جایگاه دین و مذهب

. به عبارت دیگر هر کسی حق دارد برای خود مذهب انتخاب کرده و به آزاد استدر فنالند مذهب 

بپردازد و نیز اعتقادات خود را بیان کند. همچنین همه حق دارند عضو تشکیالت مذهبی  آنانجام مراسم 

باشند. قانون مانع این نیست که کسی همزمان در چند تشکیالت مذهبی مختلف عضویت داشته باشد. 

ود تصمیم گیری می کنند که آیا تشکیالت مذهبی خ

اعضایشان می توانند در تشکیالت مذهبی دیگری نیز عضو 

 باشند یا نه.

فنالندی ها مسیحی هستند و به کلیسای  یشترب

لوتری یا ارتدکس تعلق دارند. این دو کلیسا در تاریخ و 

 د.نپایۀ قانونی دار وداشته فرهنگ فنالند از اهمیت زیادی برخوردارند، به همین دلیل موقعیت خاصی 

درصد، بقیۀ فرقه های  6درصد، ارتودوکس ها حدود  .1لوتری حدود  -مسیحیان کلیسای اوانجلیک

 درصد هم پیرو هیچ دین و مذهب خاصی نیستند. 64درصد را تشکیل می دهند و حدود  6مسیحی 

دیگر عبارتند از شاهدین یهوه، کلیسای آزاد فنالند، کلیسای کاتولیک فنالند، مهم انجمن های مذهبی 

ت می کنند. نیز در فنالند فعالی یدیگربیشمار کلیسای ادونتیست فنالند و کلیسای مورمن. تشکیالت مذهبی 

این کشور  درصد از جامعۀ مذهبی 6و کمتر از  بودهمسلمانان هم از دیگر اقلیت های مذهبی در فنالند امروز 

 را تشکیل می دهند.

 

 مسلمانان در فنالند

ه مسلمانان اولین گروجمعیت مسلمانان در فنالند نسبت به دیگر کشورهای اروپایی نسبتاً کمتر است. 

انجمن مسلمانان فنالند را پایه  6.34که تاتارها بودند در اواخر قرن نوزدهم وارد فنالند شدند و در سال 

اما به تدریج در اواخر قرن بیستم رفته رفته جمعیت مسلمانان در فنالند رو به افزایش گذاشت گذاری کردند. 
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در حال حاضر تخمین زده و شمار زیادی از مسلمانان سومالیایی، عرب، افغان و پاکستانی وارد فنالند شدند. 

 ،در نواحی جنوبی فنالندبیشتر جمعیت مسلمانان د. ار مسلمان در فنالند زندگی می کنهز 53می شود حدود 

مناطق نزدیک به پایتخت از قبیل وانتا، اسپو و هلسینکی و تورکو زندگی می کنند و مسلمانان شیعه و سنی 

انجام می دهند.  م مذهبی و عبادات گروهی را در آنبرای خود دارای مسجد و مراکز مذهبی هستند که مراس

اجه هستند، اما از آزادی های زیادی برخوردارند و در صلح و اقلیت مسلمانان فنالند اگرچه با کمبودهایی مو

آرامش در کنار مردم فنالند زندگی می کنند. این روزها مسلمانان در تالش برای ورود به صحنه های سیاسی 

  و اجتماعی هستند تا بیشتر بتوانند نیازهای جامعۀ مسلمانان را برطرف کنند.

 

 ویژگی های فرهنگی و آداب و رسوم

خلق و خو و آداب و رسوم فنالندی ها به نوعی متاثر از شرایط خاص اقلیمی و ویژگی های طبیعی 

شتر . آنها بیهستند کم حرف، ساکت، آرام و تا حدی خجالتی در طی سالیان متمادی است. فنالندی ها افرادی

مۀ افراد و ایده ها هم ند و به این دلیل در امور شخصی دیگران وارد نمی شوند و به هبه امور خود مشغول

احترام می گذارند. با این حال، همانطور که به حریم شخصی دیگران احترام می گذراند، از دیگران هم همین 

انتظار را دارند. گفته می شود که حریم خصوصی افراد در فنالند تقریباً از تمام کشورهای اروپایی بیشتر است، 

ان درگیر نمی کنند و از اینکه دیگران هم به حریم خصوصی آنها زیاد به این مفهوم که زیاد خود را با دیگر

به این دلیل در حالت کلی خلوت گزینی و آرامش در تنهایی و به نزدیک شوند، احساس راحتی نمی کنند. 

دور از هیاهوی جمعی از ایده آل های زندگی به سبک فنالندی به حساب می آید. گفته می شود که یک 

رتباط موثری ا ختی با دیگران ارتباط برقرار می کند و به آسانی با کسی دوست نمی شود ولی اگرفنالندی به س

دوستی شکل بگیرد، تقریباً پایدار است. معروف است که آشنا شدن با فنالندی ها ممکن  برقرار شود و رابطۀ

که  فنالند ی جامعۀات مردم به دلیل بافت زندگاست سخت باشد ولی دوستی با آنان عمری است. ارتباط

، زیاد مثل کشورهای جنوبی اروپا پر شور و شوق و گرم نیست. استمعموالً به صورت پراکنده و ییالقی 

جامعۀ فنالند مانند خیلی از کشورهای غربی فردگراست و حقوق و حریم شخصی افراد بسیار محترم است. 

 واده.در فنالند امروزی اساس اجتماع را فرد تشکیل می دهد نه خان

در فرهنگ این کشور، همچون اغلب کشورهای غربی، فرد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به 

 انسان کوشا و با اراده ارزش داده می شود.
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کنند. همه چیز را از پیش برنامه ریزی کرده و می فنالندی ها از وقت خود به طور معقول استفاده 

ت می کنند. به قول خود عمل می کنند و از دیگران نیز همین انتظار برنامه ها و زمان های توافق شده را رعای

 را دارند.

تضادها را با گفتگو حل کنند. مسائل را مستقیماً و صادقانه عنوان می  ترجیح می دهندفنالندی ها 

کنند و نمی خواهند کسی را در شرایط سختی قرار دهند. ترجیح می دهند احساسات خود را به صورت علنی 

 ابراز نکنند.

د. رفنالندی ها اهمیت دارد می توان مثالً از طبیعت، سکوت و سونا نام بمسایلی که برای  در بین

فنالندی ها هم با اعضای خانواده سونا می روند و هم با دوستان و شرکای تجاری خود. گاهی گفتگوها و 

تبادل نظرهای مهم سیاسی نیز در سونا انجام می گیرد! ورزش و مطالعه از ویژگی های بارز فنالندی هاست. 

دارند. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و آنها برنامه های منظمی برای پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا و اسکی 

در اکثر هوایی فنالند، این کشور اسکی، هاکی روی یخ و اسکیت از ورزش های محبوب فنالندی هاست. 

شهرها به موازات پیاده روها و همچنین جنگل های اطراف آن مسیرهای دوچرخه سواری وجود دارد که بستر 

 فراهم آورده است.مناسبی برای انجام این ورزش و پیاده روی 

فنالندی ها ترجیح می دهند در وسایل نقلیۀ عمومی مثل اتوبوس و مترو، به جای گفتگو با یکدیگر 

 مطالعه کنند و روزنامه بخوانند.

به طوری که است زیاد  نوشیدن قهوۀ ،مشهورندیکی از عاداتی که به آن 

مخصوصاً نوشیدن قهوه  ؛معموالً اکثر جلسات و مالقات ها را با قهوه شروع می کنند

صبح به اعتقاد آنها باعث سرحال شدن فرد می شود. قهوه را معموالً با یک  هنگام

 شیرینی فنالندی به اسم پوال صرف می کنند.

 

 

 خانواده

تعداد خانواده هایی که  ؛یک یا دو بچه دارندمعموالً  بوده وامروزه خانواده های فنالندی کوچک 

بیشتر از سه فرزند داشته باشند، بسیار نادر است. تمام زوج ها خواهان بچه دار شدن نیستند و تنها زندگی 
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کردن هم غیر عادی تلقی نمی شود. سن ازدواج در فنالند نسبتاً باالست و افراد ترجیح می دهند وقتی موقعیت 

 مارآفنالندی ها مقید به خانواده باشند با وجود این ه نظر می رسد بمناسب اقتصادی داشتند، ازدواج کنند. 

ازدواج یکی به طالق منجر می شود به این دلیل  .طبق بعضی آمارها، از هر طالق هم در این کشور باالست. 

 هخانواده های زیادی هستند که والدین یک بار قبالً طالق گرفته و کودکان مشترک آنها از ازدواج جدید همرا

 با کودکان هر دوی آنان از ازدواج های قبلی با هم زندگی می کنند.

 

 ارتباط با طبیعت

درصد از کل جمعیت در شهرها زندگی می کنند  04هرچند که بخش عظیمی از مردم یعنی حدود 

نند. کولی عالقۀ زیادی به طبیعت دارند و خیلی از آنها اوقات فراغت و تعطیلی خود را در طبیعت سپری می 

 اسکی کردن، شکار، جمع آوری قارچ و فنالندی ها ارتباط خوبی با طبیعت دارند و از قدم زدن در جنگل،

غالباً د که دارنخیلی از فنالندی ها کلبه تابستانی میوه های جنگلی مثل انواع توت های وحشی لذت می برند. 

ت خود را با انواع تفریحات و سرگرمی ها از تعطیال واقع است ودر کنار دریا یا دریاچه در مناطق روستایی 

 ، قایقرانی و ماهیگیری سپری می کنند.، شناقبیل سونا

 

 آشنایی و آداب معاشرت

در طی  hyvää päivääدر صبح، روز بخیر  hyvää huomentaفنالندی ها با گفتن صبح بخیر 

طور خالصه و با ه غالباً سالم کردن ب در زمان عصر، به هم سالم می کنند. hyvää iltaaروز و عصر بخیر 

یا  heiآشنایان و دوستان همچنین می توانند  نیز انجام می شود. huomentaو یا  iltaaیا  päivääگفتن 

terve  .هنگام معرفی یا در دیدار پس از می دهند غالباً دست نیز تکان قع رد شدن از مقابل همموبگویند .

در این دست دادن ها حاالت دیگری تقریباً کوتاه و محکم است.  شاندندست دا مدتی دوری دست می دهند.

مانند لمس کردن آرنج ها یا شانه ها به کار برده نمی شود. اگر بخواهند احترام ویژه ای را نشان دهند، در 

البته و معموالً فقط با تکان دادن سر در حال حفظ همان حالت قسمت باالتنه را خم کرده و تعظیم می کنند. 

از لمس کردن هم خودداری می کنند؛ کردن تماس نگاهی و لبخند دوستانه، ادای احترام می کنند. در هر حال 

معموالً احوالپرسی و دست دادن برای جنس مخالف به صورت در آغوش گرفتن و بعضی اوقات هم  گرچه

 سنتی اجتماعی و فرهنگی است و کامالً طبیعی به شمار می رود. با روبوسی همراه است که این
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خونگرم به نظر فنالندی ها آدم های ساکت، کمرو و آرامی هستند که در نگاه اول ممکن است زیاد 

نرسند. ممکن است در ابتدا کم حرف و دارای رفتاری غیر دوستانه به نظر آیند ولی اصوالً انسان های مهربان 

د. بهتر از آنکه حرف بزنند می شنوند. هنگام صحبت کردن مستقیم به چشم های همدیگر نگاه و مودبی هستن

 بتصحکرده و رک و صریح بدون مغلطه و مقدمه چینی حرف های خود را می گویند. با صدای بلند و سریع 

طع ق نمی کنند، سکوت و وقفه بخش های طبیعی و معمولی از مذاکره و گفتگو تلقی می شوند. در عوض

 کردن صحبت طرف مقابل بی تربیتی محسوب می شود.

غیر رسمی هستند، تو خطاب کردن و به کار بردن اسم کوچک افراد در همۀ رده ها و با  در گفتگو

هر موقعیتی امری کامالً معمولی است. احساسات خود را آنی و به سرعت نشان نمی دهند، سعی در حفظ 

سرشان به کارهای خودشان است و به مسائل شخصی و خصوصی  مسائل شخصی و خصوصی خود می کنند،

دیگران احترام می گذارند و در آنها دخالت نمی کند. فنالندی ها برای درستکاری و صداقت ارزش قائل می 

 اعتماد می کنند. ان خوددوست حرف شوند و به

ل فنالندی: در هر فنالند را می توان به این صورت خالصه کرد )ضرب المث برخی از رسوم جامعۀ

 کشوری باید طبق رسوم همان کشور رفتار کرد(.

دقیق بودن در فنالند از اهمیت بسیاری برخوردار است. سر قرار خود دیر نروید چرا که این عمل  -

 . سر وقت در محل مالقات حضور داشته باشید.تلقی می شودبسیار ناپسند و بی ادبانه 

رین ویژگی های اخالقی است و عدم صداقت و دروغ صداقت برای فنالندی ها یکی از مهمت -

 شاید بیش از هر چیزی آنها را آزرده می کند.

هنگام صحبت صدای خود را باال نبرید، به خصوص در اماکن عمومی. صحبت با صدای بلند  -

 ی شود چرا که خودشان آرام هستند.عملی دور از ادب محسوب م

به یاد داشته باشید که هنگام صحبت با آنها مستقیم به چشمانشان نگاه کنید. اگر کسی به پایین و  -

 می شود.دروغگو تصور یا جای دیگر نگاه کند، 

وصی خص حریماگر برای دیدار به خانۀ یک فنالندی می روید، از پیش به او اطالع دهید. تنهایی و  -

 برای آنان بسیار مهم است.
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فنالندی ها کفش خود را از پا در آورید و یا با خود کفش جداگانه مخصوص  به خانۀد هنگام ورو -

 .ببریدداخل خانه همراه 

در فنالند طبیعی است که در رستوران هر کس پول غذای خودش را حساب کند. با این حال می  -

 توان مودبانه پیشنهاد پرداخت پول غذای دیگری را داد.

زیاد و در همه جا صرف می شود؛ مثالً جلسات همیشه با نوشیدن قهوه در فنالند معموالً قهوه  -

 شروع می شود.

وصی خص حریمچنانچه در اتوبوس کسی پیش شما نمی نشیند تعجب نکنید، اهمیت تنهایی و  -

 را به یاد داشته باشید.

فنالندی  یبه یاد داشته باشید هنگامی که در طبیعت هستید با احترام با آن رفتار کنید. طبیعت برا -

 ها عزیز و محترم است.

جامعۀ فنالند به خوبی سازمان دهی شده و با نظم و ترتیب است. نظم و ترتیب را در صف ها  -

 نیز به یاد داشته باشید.

 شروع شود. 33سکوت است که می تواند مثالً از ساعت  زماندر خانه های آپارتمانی شب  -

 

 سونا

میلیون و ششصد هزار سونا  6سونا یکی از ارکان اصلی زندگی فنالندی هاست و در مجموع حدود 

در کل کشور وجود دارد. خاستگاه و زادگاه سونا کشور فنالند است. قدمت 

کشور به هزار سال پیش باز می گردد. سونا در کشور فنالند سونا در این 

ندی هاست. به چند هویت فنال و آیینی کهن و مقدس محسوب می شود

د می توان به این صورت اشاره مردم فنالن نزدمورد از ویژگی های این آیین 

 کرد:

 .حتی جلسات کاری نیز ممکن است در سونا برگزار شود 
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  در فصل زمستان پس از سونا گرفتن در دریاچه و یا برکۀ

بسیار سرد و یخ زده آب تنی می کنند و یا روی برف غلت 

 می زنند.

 

 غذیهت

غذاهای سنتی هم شامل ماهی و آشپزی فنالندی متاثر از غذاهای قاره ای، روسی و سوئدی است. 

خوک را نیز در برگیرد. فنالندی ها به گوشت می تواند برنج، سیب زمینی و گوشت گوزن می شود و 

در است. اع ماهی ارکان سبد غذایی آنها انوترین  ماهیگیری عالقۀ زیادی دارند به همین دلیل یکی از مهم

فنالند کیفیت نان بسیار باالست و معموالً نان ها با انواع افزودنی های الزم غنی می شوند. فنالندی ها عالقه 

و  . همچنین مقدار زیادی شیراستترکیباتی از فیبر و جو  دارای زیادی به نان های به اصطالح سیاه دارند که

ود دارند و به دلیل کمبود تابش خورشید سعی می کنند کمبود فرآورده های لبنی در سبد غذایی روزانه خ

شیر، لبنیات و ماهی جبران کنند. کیفیت مواد غذایی و انواع خوراکی ها در  بادی را ویتامین ویتامین ها مثل 

 فنالند از استانداردهای قابل قبولی برخوردار است و به همین دلیل رژیم غذایی فنالندی ها و ترکیبات به کار

 رفته در آن از سالمت الزم برخوردار است.

 

 ختصری دربارۀ تاریخ فنالندم

به فنالند شروع شد. مهاجران نوع بشر مهاجرت  ،پس از دوران یخبندان و تقریباً ده هزار سال پیش

 از مناطق شرقی یعنی از ناحیه روسیه کنونی و نیز از جنوب از طریق کشورهای بالتیک وارد فنالند می شدند.

بخشی از سوئد بوده است  ،.616سال قرن نوزدهم، از قرن دوازدهم میالدی تا  ،فنالند برای قرن ها

 درصد از کل جمعیت این کشور را سوئدی زبان ها تشکیل می دهند. 0به طوری که در حال حاضر هم حدود 

. مددر آو از آن تاریخ به صورت جمهوری شد مستقل  یفنالند ایالت ،روسیه 6.67بعد از انقالب 

ن فعلی فنالند یعنی فین ها در اواخر قرن اول و در اوایل قرن دوم میالدی مهاجرت خود را ساکنا گذشتگان

از ساحل جنوبی خلیج فنالند به سوی فنالند آغاز کردند. تا آن زمان فنالند تقریباً غیر مسکونی بود و فقط 

 د. پس از ورود فین ها، الپ ها به سمت شمال رفتند.قوم الپ در آن متفرق بودن
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مردم فنالند  6.66فنالند را به الکساندر اول تزار روسیه تسلیم کرد. در سال  .616سوئد در سال 

، همان 6.67دارای مجلس قانونگذاری و حق رای شدند. با روی کار آمدن بلشویک ها در روسیه در سال 

شوروی نیز استقالل فنالند را به رسمیت شناخت. پس  6.36کرد. در سال  استقالل فنالند را اعالم ،مجلس

از جنگ جهانی دوم به خصوص با آغاز نیمۀ دوم قرن حاضر، فنالند وضع طبیعی خود را به دست آورد و با 

ها  زدهم فنالندیدوا. در قرن دارد وجود روابط تلخ گذشته با شوروی، هم اکنون روابط دوستانه با این کشور

برای حفظ خود در مقابل دشمنانشان، بخصوص روس ها، از سوئد طلب کمک کردند و بدین گونه فنالند به 

 تصرف سوئد در آمد.

 

 دوران حکومت سوئد

به سوئد تعلق داشت. در طی این  6166سال از قرون وسطی تا اوایل  066فنالند به مدت بیش از 

دوران سوئد و روسیه برای تسلط بر فنالند با هم مبارزه می کردند که این مبارزات غالباً مسلحانه بود. در 

مناطق غربی و جنوبی  میالدی، توافق شد که .6.3در سال  (Pähkinäsaari)قرارداد صلح جزیرۀ په کینه 

جنگ  تسلط روسیه باشد. بعدها در نتیجۀ فنالند کنونی به سوئد تعلق داشته باشند و مناطق شرقی آن تحت

انجام گرفت، مناطق سوئدی فنالند گسترش بسیاری یافت. با این حال سوئد در  67و  60هایی که در قرون 

، فنالند به طور کامل .616داد و نهایتاً در سال جنگ های قرن هجدهم، مناطق متعلق به خود را از دست 

 تحت حکومت روسیه قرار گرفت.

 

 فنالند بخشی از روسیه

مختار در قلمرو دوک کبیر به نحوی که اداره امور  فنالند در دوران حکومت روسیه، کشوری بود خود

ر دوران دطور روسیه بود. کشور به دست دولت خود فنالند یعنی مجلس سنا بود؛ ولی دوک کبیر فنالند امپرا

و ارتش روسیه تا مدت ها دارای بخش تعیین کرد نیز را مستقل خود  یفنالند واحد پول ،مت روسیهوحک

ی اهدافشان استفاده مفنالندی ها با مهارت کامل از خودمختاری خویش برای پیشبرد نظامیان فنالندی بود. 

زبان فنالندی، فرهنگ فنالندی و کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در این دوران به شدت تقویت کردند. 

به کار گرفت و با عدم پذیرش فنالندی  6.66. با این حال سیاست روسی سازی که روسیه در اوایل دهۀ شد

 و حکمرانان روسیه شد. ید، باعث تیرگی روابط بین فنالندها مواجه گرد
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 لفنالند مستق

اعالمیۀ استقالل را که به  6.67پس از انقالب اکتبر در روسیه، مجلس فنالند در تاریخ ششم دسامبر 

، جنگ داخلی شدیدی در فنالند آغاز 6.61معنای جدا شدن فنالند از روسیه بود تصویب کرد. در اوایل سال 

، شروع به جنگ کردند. و کشاورزان ، نمایندۀ سرمایه داران، با سفیدهاۀ کارگراننمایند ،شد که در آن سرخ ها

 ؛شد استقالل یافته، جمهوری ، جنگ با شکست سرخ ها پایان یافت. سیستم حکومتی فنالند6.61ِ یدر ماه م

وضع قوانین نیز بر عهده مجلس است که  د وکننهر شش سال یک بار مردم انتخاب می را رییس جمهور 

 نمایندگان آن با رای مردم انتخاب می شوند.

 

 جنگ زمستانی و ادامۀ جنگ

، اتحاد جماهیر شوروی به فنالند حمله کرد و بدین ترتیب جنگ زمستانی شروع شد. ...6در سال 

در واقع در دوران جنگ جهانی دوم، دو جنگ بین فنالند و اتحاد جماهیر شوروی روی داد که یکی از آنها 

 6.56-6.55ری ادامۀ جنگ بود که در سال های اتفاق افتاد؛ دیگ 6.56جنگ زمستانی بود؛ این جنگ در سال 

انجام شد. نتیجه جنگ ها این بود که فنالند کاریاال و برخی مناطق دیگر را به اتحاد جماهیر شوروی واگذار 

هزار فنالندی که در این مناطق سکونت داشتند خانه و کاشانه خود را رها کرده و به دیگر مناطق  5.6کرد. 

وع ترین موض فنالندی ها باقی مانده بود، پناهنده و اسکان داده شدند. با این حال، مهمفنالند که در کنترل 

این بود که طی جنگ جهانی دوم، فنالند هرگز اشغال نشد و علیرغم اینکه مناطقی از خاک خود را از دست 

 داد، کشوری مستقل باقی ماند.

 

 فنالند پس از جنگ ها

امشخصی داشت. در ابتدا بیم آن می رفت که اتحاد جماهیر پس از این جنگ ها، فنالند وضعیت ن

شوروی تالش کند همچون دیگر همسایگان اروپایی خود که پس از جنگ، کمونیست شده بودند، فنالند را 

نیز به کشوری کمونیستی تبدیل کند. فنالند به هر حال توانست روابط خوبی با اتحاد جماهیر شوروی برقرار 

ن ا ایبدموکرات خود را حفظ کند و روابط تجاری خود را با کشورهای غربی نیز باال ببرد.  کند، نظام اجتماعی

تا مدت های طوالنی در سیاست های خارجی خود تعادل بین اتحاد  دبایحال در وضعیتی قرار گرفت که 
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د. پیشرفت اقتصادی فنالند در دوران پس از جنگ بسیار خوب بود. می کرجماهیر شوروی و غرب را حفظ 

صنعت جنگل به دیگر کشورهای جهان کسب درآمد می کرد و  تولیداتبا فروش کاال به ویژه کاغذ و دیگر 

این درآمد را برای باال بردن سطح رفاه مردم به کار می برد. خدمات اجتماعی با ایجاد سیستم های تحصیل، 

 .کردبه کشوری مرفه و مدرن تبدیل فنالند را  و تامین اجتماعی گسترش داده شدو  بهداشت

 

 فنالند در اروپای جدید

در اروپا به پایان رسید، فنالند نیز در سیاست خارجی خود  16نگامی که جنگ سرد در اواخر دهۀ ه

اولین  از 3663در آمد. در سال  (EU)به عضویت اتحادیه اروپا  4..6اصالحاتی انجام داد. فنالند در سال 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که شروع به استفاده از واحد پولی مشترک اتحادیه اروپا، یورو، کرد و بدین 

ترتیب واحد پول خود را که مارک بود، کنار گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فنالند دچار 

بود که اقتصاد فنالند عالوه بر صنعت سنتی کاغذ خویش، نیاز به  رکود شدیدی شد. این موضوع نیز روشن

شرکت های موفق جدیدی در زمینه ها و رشته های دیگر نیز داشت. تلفن های همراه و دیگر کاالهای فناوری 

 .رفتجدید مدرنی به خود گ فنالند با این کاالهای خود، چهرۀ سطح باال، کلید موفقیت فنالند شدند و اقتصاد

 

 عیاد و جشن های ملی و مذهبی در فنالندا

 اعیاد مذهبی

 عید پاک

روز  که هر سال یک استیکی از تعطیالت مذهبی مسیحیان  عید پاک یا ایستر

در این روز حضرت  اعتقاد دارندآوریل است. مسیحیان  34مارس تا  33یکشنبه از 

ر کامل بددر این روز که ماه عیسی مسیح که در روز فصح به صلیب کشیده شده بود، 

برای فنالندی ها این روز همچنین نشانی آمدن فصل بود، عروج کرد و به آسمان رفت. 

بهار است. فنالندی ها معموالً سبزه می کارند و آن را با تخم مرغ رنگ شده و نوارهای 

با  نالنداسر فکنند. در روزهای منتهی به یکشنبۀ نخل، کودکان در سر رنگی تزیین می
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ند، خود را برای این روز آماده یآرامی با نوارهای رنگی و کاغذی  آنها را جمع آوری ترکه های درخت که

 می کنند.

ی می پوشند و با سبدهای خود که از این شاخه هاجادوگران در روز نخل، کودکان معموالً لباس 

انند و برای اهل خانه سالمتی و ، در خانه ها می روند و شعر خاصی می خوتزیین شده در آن گذاشته اند

سپس شاخه ای را به اهل خانه می دهند و در مقابل به عنوان پاداشی کوچک سالی خوب آرزو می کنند. 

انتظار دارند چیزی مثل کمی شیرینی، تخم مرغ رنگی یا چند سکه در سبد آنها گذاشته شود. در سواحل غربی 

 خصوصم آتش بر پا می کنند. در فنالند غذاهای ،ن ارواح خبیثهبه نشانۀ راندفنالند همچنین مرسوم است که 

عید پاک گوشت بره و دسرهایی مثل کشک و ماستینه است که با پودینگ خاصی به اسم مامی که با شکر و 

 خامه سرو می شود، همراه است.

یکی از رسوم بسیار رایج در عید پاک رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است. رنگ کردن تخم مرغ 

که جامه ها را به هر رنگی که می خواست  داردسنتی دیرینه است و احتماالً اشاره به هنر رنگرزی عیسی مسیح 

و کنار باغ پنهان کرده،  در می آورد. روز عید به ویژه بچه ها تخم مرغ های رنگین را که خرگوشی در گوشه

 پیدا می کنند و با لذت می خورند.

 

 خوب جمعۀ

. مسیحیان این روز را به مناسبت استخوب، آخرین جمعه قبل از عید پاک  در دین مسیح، جمعۀ

 عروج حضرت عیسی گرامی می دارند. این روز در مذهب کاتولیک معموالً با روزه داری و توبه همراه است.

 

 کریسمس کوچک

به کریسمس )از ماه نوامبر( فنالندی ها شروع به برگزاری جشن ها و مراسمی  یکی دو ماه ماندهاز 

ی به نوع ها، نوع غذا و تزئین آن مهمانیدر این قبیل مراسم و  می کنند که تا کریسمس ادامه پیدا می کند.

راه است. همچنین ممکن یادآور کریسمس است و معموالً با سرودخوانی و انجام بعضی بازی های خاص هم

 است بابا نوئل به بچه ها هدیه بدهد.
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 تعطیالت کریسمس

ذهبی به شمار می رود. مردم دسامبر به مناسبت میالد حضرت مسیح از تعطیالت م 30و  34روزهای 

مختلف جشن های کریسمس را برگزار می کنند: با چراغانی کردن خانه، برافروختن شمع در  به روش های

 پشت پنجره ها، ویترین مغازه ها و تزیین درخت کریسمس. خانه ها،

شب کریسمس از اهمیت خاصی برخوردار است و فنالندی ها در آن شب پوره برنج همراه نوعی 

سوپ شیرین که از میوه های خشک شده نظیر سیب، انگور، گالبی و آلو تهیه می شود، تناول می کنند. بچه 

ا از بابا نوئل، که در واقع یکی از اعضای بزرگتر خانواده در پوشش ها در شب کریسمس هدیه های خود ر

 لباس بابا نوئل است، دریافت می کنند.

فنالندی ها باور دارند که بابا نوئل در شمال فنالند در مکانی نزدیک مدار قطبی زندگی می کند و 

 ود.همه ساله نامه های زیادی از فنالند و سراسر دنیا برای او فرستاده می ش

 

 سال نو

تعطیالت کریسمس و سال نو مانند جشن یوهانس از مهمترین تعطیالت برای فنالندی هاست. در 

شهرهای بزرگ مثل هلسینکی مردم تا نیمه شب که زمان تحویل سال است 

در میدان های مرکزی شهر جمع می شوند. این مراسم با اجرای موسیقی و 

همراه بچه ها در محل زندگی خودشان آتش بازی همراه است. خانواده ها به 

یگر از ل نو می روند. یکی دنیز با آتشبازی و پرتاب فشفشه به استقبال سا

فنالندی ها در شب سال نو بعد از تمیز کردن خانه و خانه تکانی، رفتن  رسوم

به سوناست چرا که باور دارند به نوعی خود را برای لحظات اولیه سال نو 

 یه می کنند.تمیز، پاالیش و تصف

 

 روز ولنتاین

چهاردهم فوریه روز عشاق و دوستی است. در این روز مردم و کسانی که همدیگر را دوست دارند 

 برای یکدیگر کارت و هدیه می فرستند و عشق و محبت خود را به نوعی به همدیگر ابراز می کنند.
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 جشن های ملی

 روز استقالل

فنالند است که یکی از تعطیالت ملی این  دسامبر، روز استقالل 0هر ساله، روز 

کشور محسوب می شود. این روز برای فنالند از اهمیت خاصی برخوردار است و از سال 

که فنالند از روسیه مستقل شد، جشن گرفته می شود. مراسم رسمی با باال بردن پرچم  6.67

ان ی با حضور مهماندر تپه ای در هلسینکی آغاز می شود و با مراسم ضیافت شام و پذیرای

 خارجی در محل کاخ ریاست جمهوری به پایان می رسد.

 

 تابستان )یوهانوس( نیمۀ

یوهانوس در اواخر ماه ژوئن آغاز فصل تابستان و بلندترین روز سال است. در فنالند مردم با خارج 

و دریاچه ها آن را  شدن از خانه هایشان و رفتن به طبیعت و اقامت در کلبه های خود در کنار رودخانه ها

جشن می گیرند. در این روز شهرها تقریباً خالی از سکنه می شود و شاید بتوان گفت خلوت ترین ایام سال 

 یوهانوس همچنین با برپایی آتش در مکان های خاص، موسیقی و رقص در اطراف آن همراه است.است. 

 

 می دی )واپو(

ترین  یکی از مهم یواپو در اولین روز ماه م

روزها در فصل بهار است که فنالندی ها، مخصوصاً گروه 

با برگزاری مراسمی خاص ها و انجمن های دانشجویی 

به  را جشن می گیرند. روز اول ماه میآن  و پیک نیک،

طور سنتی برای گرامیداشت روز کارگر است ولی برای 

دانشجویان همراه با برنامه های متنوع و فعالیت های 

ست. در این روز دانشجویان و مردم در گروه های مختلف با پوشیدن لباس های رنگارنگ پر از گوناگونی ا

سفید رنگ به همراه انواع نوشیدنی ها و خوراکی ها به پارک نوشته ها و برچسب های گوناگون با کاله های 
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ه واپو معموالً حتی از چند ها و فضاهای سبز می روند و تقریباً تمام روز را بیرون از خانه می گذرانند. اگر چ

آوریل با گردهمایی های بزرگ در شهرهای  6.روز قبل از اول می نیز آغاز می شود، اما در غروب روز 

مختلف و انجام مراسم خاصی به اوج خود می رسد و در روز اول می بیشتر با فعالیت های گروهی و برگزاری 

 ه پیدا می کند.کمپ و پیک نیک در پارک ها و فضاهای طبیعی ادام

 

 حمل و نقل

شبکه حمل و نقل ریلی نقش مهمی در جابجایی مسافران در فنالند ایفا می کند به طوری که بیشتر 

کیلومتر طول از شمال  0666سفرهای بین شهری با قطار انجام می شود. شبکه خطوط ریلی فنالند با حدود 

می کند و در عین حال خطوط راه آهن  وصلو شرق به غرب اکثر شهرهای مهم را به همدیگر  به جنوب

 فنالند از طریق سوئد به دیگر کشورهای اروپایی و از طریق سنت پترزبورگ به روسیه متصل می شود.

 مراجعه کنید. شبکه راه آهن فنالند پایگاه اینترنتیبه برای کسب اطالعات بیشتر، 

 

 

 

 هواییحمل و نقل 

ترین شرکت هواپیمای فنالند است و پروازهای بین المللی  بزرگ فن ایر

شهر در پنج قاره جهان از توکیو در آسیا تا نیویورک در امریکای شمالی انجام می دهد  46به مقصد بیش از 

  ی محسوب می شود.و یکی از امن ترین خطوط هوایی در اروپا و اسکاندیناو
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 آ اس اسنیز یکی از شرکت های مسافرت هوایی است که در اصل شعبه فنالندی شرکت هواپیمایی  بلووان

  )شرکت هواپیمای اسکاندیناوی( است و عمدتاً به مقصد کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی پرواز دارد.

آدرس اینترنتی چند شرکت نسبتاً ارزان قیمت هوایی که از/ به فنالند پرواز انجام می دهند،  در زیر 

 می آید:

 ایر بالتیک 

www.airbaltic.com/public/index.htlm 

 

 ریان ایر

www.ryanair.com/en 

فرودگاه مشغول فعالیت  3ریان ایر که یکی از ارزان ترین خطوط هوایی اروپاست، در فنالند نیز در 

ند می توان به مقصد چندین شهر در کشورهای آلمان، از شهر تامپره در مرکز فنال شرکت هوایی است. با این

 انگلیس، ایتالیا و اسپانیا، با هزینه نسبتاً کم، پرواز کرد.

 ایزی جت

www.easyjet.com/asp/en/book/index.asp?lang=en 

 

 ساختار نظام آموزشی

 عمر را باید به دانش اندوزی گذراند )ضرب المثل فنالندی(سراسر 

 آموزش پیش دبستانی

سال در مراکز آموزشی  0تا  6با حمایت شهرداری های مناطق به کودکان  یآموزش های پیش دبستان

تحت عنوان مرکز مراقبت های روزانه ارائه می گردد. در این مراکز، کودکان معموالً به دو گروه سنی تقسیم 

مطابق قانون فنالند، پرستاری از کودکان با مادران شاغل، در سال.  0تا  .سال و گروه  .می شوند: گروه تا 

به  Paivakotiسالگی الزامی است. حضور کودکان در مراکز مراقبتی روزانه  .صورت تقاضا، حداکثر تا سن 

صورت نیمه روز یا تمام روز با تغذیه گرم آنان بوده و پرستاران کودک از کودکان مراقبت می کنند. در طول 

روز برنامه های متنوع آموزشی و تربیتی برای رشد بهینه کودکان ارئه می شود و معموالً چه در زمستان و چه 
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بازی و تقویت مهارت های حرکتی و جسمانی در تابستان، بخشی از وقت آنها در بیرون از فضای مرکز صرف 

 .گرددمی 

. مسئولیت سازمان دهی مهد کودک هستندوزارت بهداشت و امور اجتماعی ها زیر نظر مهد کودک 

مطابق قانون، شهرداری ها نیز ملزم به احداث ها بر عهده بخش خدمات اجتماعی اداره های محلی است. 

سال هستند. خدمات پیش  0تا  6دن نیاز آموزشی رده های سنی تعداد مکفی مهد کودک برای برآورده کر

آن بر حسب درآمد والدین و تعداد افراد خانواده تعیین  ۀخدمات اجتماعی است که شهری ۀدبستانی، در زمر

سال در صورت تمایل والدین، از حق حضور در مهدهای کودک  .می گردد. کلیه کودکان زیر رده سنی 

ه ه و متناسب با سلیقه خود بکردغیر این صورت والدین حق مراقبت از کودک دریافت برخوردار هستند. در 

مراقبت روزانه از کودک مبادرت می کنند. از آنجایی که ظرفیت محدود مهدهای کودک پذیرش کودکان باالی 

ازمند بهره یاولویت با کودکانی است که به دالیل آموزشی یا اجتماعی ن اخته است،سال را با مشکل مواجه س .

مندی از امکانات مهدکودک هستند. از جمله مهمترین برنامه های مراقبتی مهدهای کودک در فنالند می توان 

د. مراقبت های روزانه کرخانگی اشاره به برنامه های مراقبتی روزانه مهدکودک و برنامه های مراقبتی روزانه 

. هدف مراقبت های روزانه حمایت از والدین ین بازیای برنامه ریزی شده در زمبازی ه عبارتست ازعمدتاً 

 رشد و آموزش متعادل کودکان خردسال است. یدر فرایند تربیت کودک و ارتقا

 

 آموزش های پایه

آموزش پایه به معنای . سالگی آغاز می شود 7کشد و از سن سال طول می  66آموزش پایه  دورۀ

حضور اجباری در مدرسه نیست بلکه نوآموزان مختار به کسب دانش و مهارت های معادل از منابع مختلف 

هستند. این در حالی است که تقریباً تمامی شهروندان فنالندی در مدارس جامع )مراکز آموزشی ارائه کننده 

 5یبی از مقاطع آموزشی ابتدایی و مقدماتی متوسطه )ساله پایه( حضور می یابند. آموزش پایه ترک .آموزش 

، آموزش پایه 76سال آموزش مقدماتی متوسطه( است. گفتنی است که تا پیش از دهه 4سال آموزش ابتدایی + 

آموزش پایه از  د.شمی  تشکیلآموزش اجتماعی  سال .تا  3و سال آموزش ابتدایی  0از ساختاری متشکل از 

سالگی به طول می انجامد. مسئولیت تقبل هزینه های آموزشی اعم از  60و تا سن سالگی آغاز شده  7سن 

 شهرداری هاست. عهدۀ خدمات پزشکی و دندانپزشکی بر هزینه کتب و ملزومات آموزشی، تغذیه،
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موفقیت دانش آموزان در کسب مهارت های آموزشی بسیار موثر به گذراندن دوره آموزشی پایه در 

 ،میزان باسوادی دانش آموزان اروپانظر می رسد. در تحلیل مقایسه ای بین المللی انجام گرفته در خصوص 

دانش آموزان فنالندی در صدر قرار گرفتند. کسب چنین نتایج مطلوبی دالیل مختلفی دارد. در جامعه فنالند، 

کتب آموزشی مدارس و مطالب خواندنی به راحتی در دسترس همگان قرار دارد. بوده همیشه مهم  خواندن

جامع نیز رایگان است. عالوه بر این، مجموعه ای از کتابخانه های محلی و کتابخانه های سیار، به رایگان در 

 ین کشور، بیسوادیخدمت شهروندان مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی قرارگرفته است. در ا

. به عبارت دیگر، استردی سواد آموزی کاربآنچه مورد توجه است، عوض نیست، در  قابل توجهیمسئله 

ری بزرگساالن چگونگی بهره گیعبارتست از بلکه  ،نیستخواندن  توانایی پایه ای فقط به منزلۀ داشتنباسوادی 

عه. امروزه حتی سواد اطالعاتی و نحوه کار با از اطالعات مکتوب به منظور ارائه کارکردی فعال در جام

نیز از مصادیق سواد محسوب می شود که فنالند تالش  مدرنکامپیوتر و وسایل دیجیتالی مورد نیاز در جامعه 

دارد تا حد مقدور شهروندان خود را با اینگونه فناوری ها و نحوه استفاده کاربردی آنها، چه در شغل و حرفه 

 ی شخصی، آشنا سازد.و چه در زندگشان 

 

 آموزش عالی

. موسسات پلی تکنیک متوجه ارائه می شود دانشگاه ها و پلی تکنیک ها درآموزش عالی در فنالند 

زندگی شغلی بوده و مستلزم کسب مهارت های حرفه ای پیشرفته هستند. اما مشخصه دانشگاه ها، پژوهش 

به منظور ایجاد بخشی غیر دانشگاهی  6.علمی و آموزش عالی مبتنی بر آن است. نظام پلی تکنیک در دهه 

پلی موسسه پلی تکنیک منطقه ای قرار دارد.  .3اسری از در آموزش عالی ابداع شد. این نظام بر پایه شبکه سر

ی، ت، تجارت و مدیریت، گردشگرتکنیک ها وظایف تخصصی در بخش های منابع طبیعی، فناوری و ارتباطا

داری و مدیریت نهادی، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی، فرهنگ و علوم انسانی را آموزش می هتل

تایید می کند  آنها را وزارت آموزش عالی مدارکال به اخذ مدرک منتهی می شود. س 5تا  34.دهند که پس از 

 66دانشگاه شامل  36تصمیم می گیرند. در کشور فنالند  شان اما خود پلی تکنیک ها درباره برنامه آموزشی

عالیت دارد. دانشگاه عالی هنر ف 5دانشگاه اقتصاد و مدیریت و  .دانشگاه فناوری،  .دانشگاه چند رشته ای، 

به معنای  Korleakouluو  Yliopistoتمامی دانشگاه های کشور فنالند دولتی هستند. عبارات فنالندی 

از یک  ود چهل هزار دانشجو،حدظرفیت . دانشگاه هلسینکی بهترین دانشگاه کشور است که با هستنددانشگاه 

نکی الی تحصیالت عالی محدود به منطقه هلسیبا این حال کیفیت باچهارم دانشجویان فنالند ثبت نام می کند. 
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هر دو به عنوان شهرهای دانشگاهی از شهرت  (Turku) و تورکو (Tampere)نمی گردد. شهرهای تامپره 

پیشرفت سریع و موثر آموزش عالی در کشور فنالند، در نتیجه مشارکت سه دانشگاه در فراوانی برخوردارند. 

یواسکیال در شمال، دانشگاه ج (Lapland)و الپلند  (Oulu)تورکو و دو دانشگاه در تامپره، دانشگاه اولو 

(Jyvaskyla)  در مرکز فنالند، دانشگاه و دانشگاه تکنولوژی الپینرانتا(Lappeenranta)  شرق و دانشگاه در

در سواحل غربی است. آموزش دانشگاهی مخصوصاً در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس عمدتاً  (Vaaso)واسو 

هر روز بر تعداد رشته ها و واحدهای ارائه شده به زبان  البتهبه زبان فنالندی و در مواردی هم سوئدی است. 

 انگلیسی افزوده می شود.

به گذراندن آزمون های ارزیابی شایستگی در هر دو زبان فنالندی و کلیه دانشجویان فنالندی ملزم 

ن رشد تعداد دانشجویان ورودی در قالب کرد. در تالش برای همساز هستند سوئدی یا حداقل یک زبان دیگر

برنامه های مبادالتی دو طرفه، آموزش به زبان انگلیسی تدریجاً رو به افزایش است. از کل دانشجویان شاغل 

درصد در رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق و  41حصیل در فنالند، به ت

درصد در رشته پزشکی تحصیل  7درصد در فن شناسی و  60درصد در ریاضیات و علوم تجربی،  .6الهیات، 

اً جدیدتر مخصوص کلیه رشته های علمی در تمام دانشگاه ها قابل دسترسی نیستند. موسساتمی کنند. 

 موسسات علوم براساس اولویت مناطق احداث می شوند.

است. ترم اول  ای هفته 65ترم  3سال تحصیلی دانشگاهی از اوایل ماه سپتامبر آغاز شده و شامل 

و تا ماه می به طول می انجامد. تنها  می شوداواسط دسامبر خاتمه یافته و ترم دوم از اواسط ژانویه آغاز 

دانشگاه، تعطیلی یک هفته ای عید پاک است. اگر چه تعطیالت غیر رسمی زمستانه بین ترمی سمی تعطیلی ر

 نیز در ماه فوریه/ مارس مطابق با تقویم مدارس دولتی وجود دارد.

 

 ورود به دانشگاه

آن دسته از دانشجویانی که در آزمون نهایی فنالند پذیرفته شده باشند، شایسته ورود به مراکز آموزش 

ی فنی و حرفه ای نیز از مجوز حضور ل، دانش آموختگان مدارس عالی و آموزش عا6..6عالی هستند. از سال 

در مراکز آموزش عالی برخوردار گردیده اند. دانشگاه ها خود شرایط ورودی را تعیین می کنند. معیارهای 

. به است تحصیلی متفاوتگزینش و مهلت ثبت نام بسته به نوع موسسه، رشته تحصیلی و حتی شاخه های 

کلی می توان گفت که پذیرش دانشجو در کشور فنالند مبتنی بر موفقیت در آزمون ورودی و برخورداری  رطو
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حضور در آزمون های ورودی برای متقاضیان کلیه رشته ها اجباری است. تعداد از دیپلم متوسطه است. 

و بر مبنای چهارچوب مصوب دولت تعیین می هر دانشگاه را خود موسسات  در دانشجویان پذیرفته شده

 کنند. ورود به دانشگاه های فنالند بسیار رقابتی است.

پذیرش دانشجویان از طریق آزمون ورودی و درصد نمرات گواهینامه لوکیو و آزمون ملی دانشجویی 

ر کشورهای ت به سایتعیین می گردد. علی رغم اینکه فنالند به ازای هر شهر، از تعداد دانشجویان بیشتری نسب

به  Cohortگواهینامه دارندگان نوردیک )اسکاندیناوی، فنالند و ایسلند( برخوردار است، تنها یک سوم 

دانشگاه راه می یابند. در مراکز آموزش عالی فنالند، هیچ گونه شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی شود و 

هستند. با وجود عدم پرداخت شهریۀ  دانشجویی تحادیۀمۀ درمانی و ادانشجویان فقط ملزم به پرداخت حق بی

دولتی مشتمل بر وام تحصیلی و کمک هزینه های خرید ابزار آموزشی برخوردار  تحصیلی، دانشجویان از یارانۀ

 .شوندمی 

 

 دوره های تحصیلی

 5 این دوره ها می شود. Bachelor: منجر به کسب مدرک (AMK/YH)دوره های پلی تکنیک  .6

است. تعداد واحدهای مورد نیاز  درسی واحد 606تا  656سال طول می کشد و مستلزم گذراندن 

کار علمی اختصاص دارد.  واحد به یک دوره تجربۀ 36و حداقل تحصیلی دارد  ۀبستگی به رشت

 در پایان دانشجو پایان نامه نیز ارائه می دهد.

3. Kandidaati/ Kandidat (Bachelor)هار سال تحصیل تمام وقت است. این : شامل سه تا چ

واحد  636دوره در نظام جدید آموزشی فنالند در دانشگاه ها گذرانده می شود که حداقل شامل 

دانشجو دروس پایه و تخصصی را می گذراند. در سال آخر دانشجو باید پژوهش علمی و است 

 را همراه پایان نامه ارائه دهد.

.. Maisteri (Master) سال تحصیل تمام وقت است. این دوره بعد از دیپلم  7تا  4: شامل

واحد تحصیلی و انجام پژوهش های علمی و ارائه  336تا  606ندان حداقل ادبیرستان، شامل گذر

پایان نامه است. اگر این تحصیالت بعد از دوره بند دو گذرانده شود، واحدهای مورد نیاز حداقل 

 واحد است. 16
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نیز ممکن است که دانشجو برای  Lisensiaatti/ Licentiatک در کشور فنالند اعطای مدر .5

واحد خواهد بود. این دوره پژوهشی است. دانشجو موظف به  06ن اندگرفتن آن موظف به گذر

نوشتن پایان نامه و دفاع موفقیت آمیز در مقابل استادان است. اکثر دانشجویان این دوره را به 

 سال تحصیلی طول می کشد. .تا  3که دکترا می گذرانند  مقدمۀ دورۀعنوان 

4. Tohtori/Doktor (Ph. D.): سه یا  ورود به دوره دکترا، داشتن مدرک بند شرطMagister ،

یعنی کارشناسی ارشد است. دوره دکترا نیز در فنالند ترکیبی از واحدهای درسی و پژوهشی 

 سال به طور تمام وقت طول می کشد. 4تا  5است و 

 

 خارجیپذیرش دانشجویان 

در فنالند ورود به دانشگاه برای مقطع لیسانس نیازمند قبولی در آزمون ملی کنکور و داشتن مدرک 

کسانی که مدرک متوسطه آنها در خارج از فنالند کسب شده نیز به شرط است.  هلوکیو یا همان دیپلم متوسط

ندی نکور فنالندی را به زبان فنالرا داشته باشند و آزمون ملی ک شرایط عمومی پذیرش در رشته مربوطاینکه 

و سوئدی گذرانده باشند می توانند وارد دانشگاه شوند. در مواردی هم که رشته به زبان انگلیسی آموزش داده 

 می شود شرایط خاص خود را دارد که توسط دانشگاه مربوط تعیین می گردد.

 

 ساختار کادر دانشگاهی

که در راس هر کدام از دانشکده به این شکل است ساختار آموزشی و مدیریتی در دانشگاه های فنالند 

ن در رده های پایی. کنندها یک یا چند استاد وجود دارند که به میزان قابل توجهی در دانشکده اعمال نفوذ می 

مچنین اثر گذار هستند. دانشکده ها ه تر تعداد زیادی استادیار فعالیت دارند که با توجه به رشته تخصصی خود

ساله استخدام می شوند. بخش اعظم  4تا  .دارای معاون ارشد و یا معاون وقت هستند که در قالب دوره های 

 چنین مربیانی به صورت حق التدریستدریس پایه در دانشکده ها را مربیان و دانشیاران انجام می دهند. هم

و استادیاری، برخورداری از مدرک علمی دکترا، شرط اساسی است. معاونان  فعالیت می کنند. در سمت استادی

اری از حداقل ا و برخوردفشار برای ارتق البتهدانشگاهی نیز باید دست کم مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند. 

ی هارسمی مجوز کار رو به افزایش است. معافیت از این شروط امکان پذیر است و لی دانشگاه  گواهینامۀ

 فنالند به علت مدرک گرایی شدید مشهور به رعایت تشریفات اداری هستند.
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 واحدهای دانشگاهی

واحدهای دانشگاهی در دانشگاه های فنالند مبتنی بر طرح هفته های تحصیلی است. یک هفته 

دوره های شامل ساعت کار یک دانشجو به حساب می آید. هفته های تحصیلی خود  56تحصیلی به اندازه 

د. الزم به ذکر است که تخصیص هفته تحصیلی به یک درس می شوسخنرانی، آزمون کتبی و انجام تحقیقات 

زمان منطقی اختصاص یافته به کتب درسی دانشگاهی نیز شامل  ،عالوه بر زمان حضور دانشجویان در کالس

اعت زمان برای نگارش یک مقاله س 63از ، دارد ساعت سخنرانی 34 ی که. به عنوان مثال، دانشجویشود می

ساعت ارتباط بدون فعالیت خارجی می  56شامل تحصیلی به ندرت  ی برخوردار است. یک هفتۀتخصص

یان رو، دانشجو از اینسیستم آموزش عالی در کشور فنالند بر ارائه سخنرانی های علمی استوار است. . شود

در آزمون مربوط و یا مطالعه کتب درسی و حضور های علمی و حضور سمینار حق دارند از میان شرکت در

در آزمون های مربوط، یکی را انتخاب کنند. دروس ارائه شده در دانشکده های مختلف از لحاظ تعداد 

 واحدهای ارائه شده، کامالً متفاوت است.

این در حالی است که  .بکشند یک هفته طولفقط برخی سخنرانی ها یا کارهای عملی ممکن است 

 توانمندیهفته به طول انجامد. دانشجویان همچنین باید  36ئه تز تحقیقاتی یا سمینار آموزشی ممکن است تا ارا

در نوشتار و گفتار به زبان های مختلف نشان دهند. زبان سوئدی یا فنالندی به عنوان زبان دوم ملی را خود 

د. شومی  اختیاریو  اجباری واحد درسیِ 16تا  76 شاملاجباری است. آموزش های موضوعی نیز خود 

دروس مقدماتی و تکمیلی از گروه های موجود در دانشکده خود یا مجموعه ای  بایددانشجویان همچنین 

پس از گذراندن آموزش های موضوعی، دانشجویان به انتخاب دروس تخصصی . انتخاب کنندسایر دانشکده ها 

انشگاه ها، آزمون ها در پایان سری سخنرانی های علمی واحد مبادرت می کنند. در برخی از د 56تا  6. شامل

. در برخی از دانشگاه ها نیز، برای برخی از دروس آزمونی برگزار نمی شود که در عوض شودبرگزار می 

نتایج امتحانات در تابلوی اعالنات دانشکده و گروه درج می شرکت منظم در جلسات آموزشی الزامی است. 

باالترین نمره است. در برخی  4پایین ترین نمره و  6است که در آن   4تا  6بین  نمرات درسی معموالًشود. 

ت نسخه یا دفتر آموزشی ثبقبولی یا مردودی دانشجویان اعالم می شود. تنها نمرات قبولی در فقط ، درس ها

نباشد، از چرا که مطابق مقررات، اگر دانشجویی در آزمونی مردود شده یا از نمرات خود راضی  می گردد

چنین حالتی با قبولی در تاریخ های معلوم برخوردار است. در  مجوز حضور مجدد در آزمون های مکرر

 قبولی در دفتر آموزشی و کامپیوتر ثبت می گردد. دانشجو، نمرۀ
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ده های کارزیابی در دانشگاه ها و دانشاین . ارزیابی به عمل می آیدبه صورت مداوم دانشجویان از 

در اغلب موارد، پیشرفت دانشجویان بر مبنای آزمون کتبی پایان دوره یا سلسله مباحث مختلف متفاوت است. 

می شود. آزمون های دانشگاهی عمدتاً بر مبنای جلسات درسی و  هپایان واحدهای تحصیلی تکمیلی سنجید

نیز الزامی بوده و نمرات آن در رایانه  . به عالوه برگزاری آزمون های شفاهیشوندکتب معرفی شده برگزار می 

 .هستند ن نامهپایا ملزم بهمرکزی دانشگاه ثبت می گردد. به عنوان بخشی از تحصیالت پیشرفته، دانشجویان 

هنری نظیر کنسرت، اجرای نمایش، خلق یک اثر نقاشی  یاثر ای هنر، پایان نامه به صورت ارائۀدر دانشگاه ه

 و به صورت انفرادی معموالً استادان دورهرا عملکرد دانشجویان ای درسی، در طی دوره هاست.  هو غیر

لی است. تحصی ۀمدیر گروه هر رشت ۀعهد د. این در حالی است که مسئولیت ارزیابی نهایی برکننارزیابی می 

 .ندکنبی طرف دانشکده ارزیابی می  حن هایممت رانهایتاً آزمون های پایانی و پایان نامه های دانشجویی 

 

 رشته ها و دوره های آموزشی در موسسات آموزش عالی فنالند

و مقاطع مختلف از لیسانس  برنامه و درجه در رشته ها 56.ود موسسات آموزش عالی فنالند در حد

 تحصیل، مخصوصاً در مقاطع تحصیالت تکمیلی باً در تمامی رشته ها امکان ادامۀتا دکترا ارائه می کنند. تقری

سال  3فوق لیسانس  واحد درسی است. دورۀ 616گذراندن  سال و با 5تا  .لیسانس معموالً  ۀوجود دارد. دور

پایان نامه می  العات پیشرفته را گذرانده و آمادۀ ارائۀواحد است. در این مقطع دانشجویان واحد مط 636و 

دکترا  واحد می شود و درجۀ 06ت که شامل اس Liceciate فوق لیسانس برای درجۀهای بعد از  شوند. دوره

سال تحقیق و تحصیل تمام  4تا  5و در مدت حداقل  رسالهواحد با احتساب  606مستلزم گذراندن حدود 

یل سال طول می کشد و اکثر دانشجویان به دل 0بیشتر از  در عمل البته در فنالند دوره های دکترا وقت است.

 0اینکه درگیر پروژه های تحقیقاتی، کار و همچنین فرایند چاپ مقاالت خود هستند، نمی توانند زودتر از 

 سال فارغ التحصیل شوند.

ی نظام واحد )سیستم واحد 376تا  366لیسانس شامل  های پلی تکنیک هم معموالً دو درجۀدانشگاه 

بوده واحد  6.تا  06شامل  که فوق لیسانس کشد و درجۀسال طول می  4تا  34.ز جدید اروپایی( که عمدتاً ا

این دوره برای کسانی ارائه می شود که  ارائه می کنند. در پلی تکنیک ها، سال به طول می انجامد 634تا  6و 

 سال تجربه کاری داشته باشند. .بعد از دورۀ لیسانس سابقۀ حداقل 
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فاده می شود که معموالً هر سال تحصیلی برای در نظام آموزشی فنالند از نظام واحد اروپایی است

در نظر گرفته می شود. در این نظام، هر واحد تقریباً معادل یک هفته کار و مطالعه اروپایی واحد  06گذراندن 

 است.

 

 پایگاه رشته ها و دوره های آموزشی موجود در موسسات آموزش عالی و دانشگاه های فنالند

رشته و برنامه بین المللی که در دانشگاه ها و  466در این پایگاه داده ها، اطالعات مربوط به حدود 

توسعه  این پایگاه را مرکزموسسات آموزش عالی فنالند به زبان انگلیسی ارائه می شود، قابل دسترسی است. 

کوتاه مدت هستند و معموالً منجر به ارتباطات بین المللی اداره می کند. بعضی از این برنامه ها و دوره ها 

ز دیگر کشورها اختصاص بلکه بیشتر برای دانشجویان مهمان و مبادله ای ا ،اخذ درجه خاصی نمی شوند

 رسمی فنالندی ند و منتج به اخذ مدرک و درجۀبرنامه های جامع تر معموالً چند سال طول می کش دارند. بقیۀ

 می شود.

http://www.studyinfinland.fi/study_options/study_programmes_database 

در فنالند برای دوره های لیسانس و دکترا معموالً شهریه دریافت نمی شود ولی برای دوره های فوق 

ی بعضی ها شهریه دریافت می شود ولی بعضی دیگر از رشته لیسانس وضعیت متفاوت است به طوری که برا

در سال های اخیر مباحثات و صحبت هایی در محافل سیاسی و تصمیم گیری مبنی بر اخذ ها رایگان هستند. 

از دانشجویان خارجی مخصوصاً خارج از اتحادیه اروپا مطرح بوده است به طوری که بعضی از دوره  شهریه

آزمایشی شروع به اخذ شهریه کرده اند و در صورت موفقیت آمیز بودن طرح و اقبال از سوی ها به طور 

بته این واهد شد. المتقاضیان تحصیل در فنالند، شامل اکثر یا تمام دوره های تحصیلی دوره فوق لیسانس خ

در چندین  کهتصمیمات با مخالفت های زیادی از طرف برخی مخالفان و دانشجویان هم روبرو شده است 

 .برگزار کرده اندنوبت اعتراض ها و تحصن های خیابانی 

 

 اخذ پذیرش از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فنالند

فرم ها و مدارک الزم، اطالعات تماس و نحوه  در لینک های زیر اطالعات مربوط به شرایط، زمان،

 ذکر است هر شایاناخذ پذیرش برای کلیه دوره ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه های فنالند موجود است. 

د و بهترین راه برای کسب دانشگاه و هر رشته در هر مقطعی ممکن است شرایط و روال خود را داشته باش
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است. آنچه در ادامه می آید مربوط به دانشگاه هایی مربوط ش یا دپارتمان ، برقراری ارتباط با بخاطالعات

است که اخذ پذیرش از آنها از طریق سایت مرکزی اخذ پذیرش برای دانشگاه های فنالند )پیوند زیر( میسر 

 است و بقیه دانشگاه ها رویۀ خاص خود را دارند که از طریق وب سایت دانشگاه قابل دسترسی است.

 

 سایت مرکزی اخذ پذیرش برای دانشگاه های فنالند: لینک

http://universityadmissions.fi  

 لینک سایت اخذ پذیرش آنالین از پلی تکنیک ها و موسسات آموزش علوم کاربردی:

https://www.admissions.fi/vierashaku/prod_index.html  

 صفحات مربوط به اخذ پذیرش در دانشگاه های فنالند:

 University of Helsinki       دانشگاه هلسینکی:

http://www.helsinki.fi  

 University of Jyväskylä              دانشگاه جیواسکیال:

https://www.jyu.fi/en/study/apply/apply  

 University of Tampere        دانشگاه تامپره:

 http://www.uta.fi  

 University of Turku        دانشگاه تورکو:

 http://www.utu.fi/en/studying  

 University of Lapland               دانشگاه الپالند:

http://www.ulapland.fi/InEnglish/Admissions  

 University of Oulu           دانشگاه اولو:

http://www.oulu.fi/degree  

 Åbo Academi University          آکادمی آبو در تورکو:

https://www.abo.fi/student/en/master  
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 Aalto University               دانشگاه آلتو:

http://www.aalto.fi/en/studies/admissions  

 Tampere University of technology     دانشگاه صنعتی تامپره:

http://www.tut.fi/admissions  

 

 دانشگاه ها و موسسات آموزشی فنالند

 دانشگاه های جامع چند رشته ای

 دانشگاه آلتو

از ادغام سه دانشگاه مختلف،  3666دانشگاه آلتو یک دانشگاه تازه تاسیس چند رشته است که در سال 

 ۀهلسینکی، دانشگاه هنر و طراحی هلسینکی و دانشگاه اقتصاد هلسینکی که هر کدام در حوزدانشگاه صنعتی 

خود از دانشگاه های شناخته شده هستند، پایه گذاری شده است. این دانشگاه به نام آلتو، یکی از معماران و 

احی، اقتصاد و علوم هنر و طر تو در حال حاضر متشکل از سه مدرسۀطراحان بنام فنالندی است. دانشگاه آل

 و تکنولوژی است.

 نمی دانم لزوم این پاراگراف آخر چیست!!!
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 فنالنددفترچه راهنمای دانشجویان در کشور 

             

http://www.fr-iranscholarship.net/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 فنالند اقدامات ضروری پیش از سفر به
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 زبان تحصیل

تدریس در دانشگاه های فنالند به سه زبان فنالندی، سوئدی و انگلیسی صورت می گیرد بنابراین 

الزامی است. به دلیل آنکه آموزش زبان فنالندی و مذکور زبان سه برای تحصیل در فنالند دانستن یکی از 

زینه یادگیری زبان هاز طرفی یادگیری است.  اول زبان انگلیسی در اولویت ،سوئدی در ایران رایج نیست

در ایران مناسب تر از فنالند است و از طرف دیگر ارائه نمره حد نصاب  ،به استثنای فنالندی ،های خارجی

لذا توصیه می  ؛د از شرایط الزم برای دریافت پذیرش استنزبان خارجی غالباً در بیشتر دانشگاه های فنال

این امر می را پیش از ورود به فنالند افزایش دهند. شود تا حد امکان دانشجویان مهارت های زبانی خود 

 تواند موجب تسریع در مراحل تحصیلی و تسهیل زندگی در کشور فنالند گردد.

در فنالند به زبان  ی درسی در بعضی از دوره های دکتراهااز آنجایی که امکان گذراندن واحد

این کشور قادر به گفتگو به این زبان هستند، اغلب دانشجویان ایرانی شاغل  مردمو اکثر  وجود داردانگلیسی 

الندی احساس نمی کنند. با این حال نبه تحصیل در دوره های دکترا عمالً نیاز جدی به یادگیری زبان ف

 مقاطع دکترا و پایین تر از دکترا و به خصوص دررشته های یادگیری زبان فنالندی برای تحصیل در برخی 

 رشته هایی همچون پزشکی که مستلزم ارتباط با افراد عادی جامعه است، ضروری است.

 

 ارزیابی مخارج تحصیل

 .ترین دغدغه های دانشجویان در خارج از کشور هزینه های تحصیل و زندگی است یکی از مهم

و هلسینکی یکی از  الای زندگی در فنالند نسبتاً بااگرچه تحصیل در فنالند رایگان است ولی در کل هزینه ه

توضیحاتی آورده شده، که همگی شهر گران دنیاست. برای آگاهی متقاضیان به منظور پیش بینی هزینه ها،  5

تقریبی است و می تواند از شهری به شهر دیگر و یا در دانشگاه های مختلف اندکی متفاوت باشد.  یمیانگین

همانند سایر کارمندان دانشگاه، مشمول استفاده از  ،ردانشجویان دکترا، بر خالف مقاطع تحصیلی پایین ت

امکانات دانشجویی مانند بهداشت و سالمت یا حمل و نقل نمی شوند اما همیشه برای پیدا کردن محل 

زندگی از طرف موسسه شان حمایت می شوند. مثالً در صورتی که تصمیم به زندگی در هلسینکی داشته 

ا اتاق مناسب به ویژه در این شهر بسیار مشکل است. در صورتی که باشید پیدا کردن یک آپارتمان ی

کنید ضمن یورو  اجاره پرداخت  044ید برای اتاقی مناسب باید ماهیانه کنخانه کرایه  شخصبخواهید از 

 یمتر 05به همین ترتیب کرایه آپارتمانی . است اینکه معموالً آشپزخانه یا حتی سرویس بهداشتی مشترک
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یورو  044یورو و برای آپارتمان یا سوییت حدود  044یورو در ماه است. متوسط اجاره اتاق حداکثر  0444

معموالً در فنالند دانشجویان تالش می کنند از شرکت هایی که با دانشگاه قرارداد دارند خانه در ماه است. 

برای داشتن تخمینی وسط اجاره بهاست. تا حدودی کمتر از حد مت خانه هاند زیرا معموالً بهای این کنکرایه 

 می شود. دادهاز هزینه های زندگی در فنالند برآوردهایی از مخارج اصلی زندگی 

 مخارج زندگی عبارتند از:

یورو  04در فنالند تحصیل رایگان است ولی هزینۀ ثبت نام در سال اول تحصیل شهریه دانشگاه: 

یورو است که عضویت  54سالیانه  (Student union)است. هزینه ثبت نام در اتحادیه دانشجویان 

 دانشجویان دکترا اختیاری است.

 یورو در ماه 0444تا  044اجاره منزل: 

 یورو در سال 024تا  54اجازه اقامت: 

یورو در سال )دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در کشور فنالند  554بیمه برای تمدید اقامت: 

 باید هر سال اجازه اقامت خود را تمدید کنند و به این منظور باید بیمه داشته باشند(

 یورو در ماه 05تا  05کارت حمل و نقل: 

 ه: معموالً معادل اجاره یک ما(Deposit)ودیعه اجارۀ مسکن 

 یورو در سال 244: به طور متوسط کپیمورد نیاز و کارت های ب اکت

 هر سه ماه ،یورو 044تا  04برق: 

 یورو در ماه 04آب: 

 یورو در ماه 54تا  25هزینه اشتراک تلویزیون و اینترنت: 

 یورو در ماه 54تا  24هزینه تلفن همراه: 

 یورو در ماه 044تا  044خوراک و پوشاک: 

 در سال یورو 04ورزش: 
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است ولی در کل فنالند یکی از کشورهای گران در آمار  ، متفاوتافراد مختلفمخارج مسلماً 

هزینه آب و برق و پرداخت استفاده می کنند معاف از  HOAS. دانشجویانی که از خانه های استجهانی 

 اینترنت هستند.

 

 دریافت بورس تحصیلی

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران می توانند برای تامین نیروهای علمی خود در چارچوب قوانین 

ند. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه کنو مقررات، اقدام به اعطای بورس تحصیل در خارج از کشور 

 ید.کناونت یا گروه های آموزشی دانشگاه ها مراجعه عمی توانید به م

و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی و  بورساداره کل 

از منابع بورس تحصیلی برای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو مورد امور دانشگاهی

معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت دانشجویان مایل به ادامه تحصیل در رشته های مختلف هستند. 

بهداشت، در رشته های علوم پزشکی فعالیت می کند. معاونت مذکور برای تامین نیروهای آموزشی و 

ط که وزارت بهداشت، درمان و وبون های مریط و پذیرفته شدگان آزمپژوهشی خود، به افراد واجد شرا

 ، بورس تحصیلی خارج از کشور اعطا می کند.کندآموزش پزشکی برگزار می 

 

 ترجمۀ مدارک تحصیلی و دریافت پذیرش

پذیرش است. برای اخذ  گرفتنترجمۀ مدارک تحصیلی و ریز نمرات درسی یکی از مقدمات 

پذیرش در مقطع کارشناسی معموالً ترجمۀ مدرک دیپلم و ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی و برای 

مقطع کارشناسی ارشد ترجمۀ مدارک دیپلم و کارشناسی همراه ریز نمرات کارشناسی و برای دورۀ پیش 

ارشد و ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی  دکترا و یا دکترا ترجمه مدارک دیپلم، کارشناسی و کارشناسی

 ارشد مورد نیاز است.

. برای دانشگاه های کردبرای ترجمه این مدارک می توان به یکی از دفاتر دارالترجمه رسمی مراجعه 

 سوئدی قابل قبول است.-یفنالند، ترجمه مدارک به زبان انگلیسی و فنالند
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را ت که حتماً ترجمه مدارک به ویژه ریز نمرات نکتۀ قابل توجه در خصوص ترجمه مدارک این اس

. در این زمینه ترجمۀ لغات کنیدکنترل  ،ارسال شودبه دادگستری و امور خارجه اینکه برای تایید قبل از 

تجربه نشان داده که گاهی اسامی برخی دروس و یا واژه های تخصصی به تخصصی را به دقت چک کنید. 

فاده از واژه های نامتعارف در ترجمه عبارات تخصصی می تواند مشکل صورت صحیح انجام نمی شود. است

 ساز شود.

که سیستم نمره دهی در نظام آموزشی ایران تفاوت زیادی با فنالند دارد، بهتر است که از  از آنجا

 out. مترجم می تواند از عبارت کندنمره دهی را نیز در ترجمه ریز نمرات ذکر  سیستم دارالترجمه بخواهید

of 20 در محاسبه شده است.  24نشان دهد که نمرات از  انگلیسی ریز نمرات استفاده کند تا در ترجمه

مرحله بعد کلیه مدارک ترجمه شده باید به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه ایران رسیده و کپی برابر 

 اصل شده مدارک به زبان فارسی نیز ضمیمه گردد.

تا در صورت نیاز و  کنیدتوصیه می شود از کلیه مدارک چندین نسخه فتوکپی تهیه و برابر با اصل 

. بدین منظور می توانید به کردیا مفقود شدن اصل مدارک بتوان از نسخه های برابر با اصل شده آنها استفاده 

 دادگستری شهر محل سکونت خود مراجعه و مراحل الزم را طی کنید.

 رک مزبور نیازی به تایید سفارت فنالند در ایران ندارد.ترجمه مدا

 

 موسسه های اخذ پذیرش

پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور  گرفتنموسسه های اخذ پذیرش به دانشجویان در امر 

این مراکز تنها می توانند نسبت به اخذ پذیرش برای تحصیل در آن دسته از  ،کمک می کنند. بنا بر مقررات

که ارزش مدارک تحصیلی آنها در مقطع مورد نظر به  کننددانشگاه ها و مراکز آموزشی خارج از کشور اقدام 

 تایید وزارتخانه های ذیربط رسیده باشد.

کشور دارای مجوز از وزارت از خارج دانشگاه های می توانید فهرست موسسه های اخذ پذیرش 

 علوم، تحقیقات و فناوری را در آدرس زیر بیابید.

http://scholarship.msrt.gov.ir/index.php?option=com_content&id=229  
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 اخذ پذیرش

در دانشگاه  راهنما پذیرش تحصیلی در مقطع دکترا باید در ابتدا اقدام به یافتن استاد گرفتنمتقاضی 

که وی را به عنوان دانشجو در گروه تحقیقاتی اش پذیرفته و راهنمایی وی را بر عهده  کندمورد نظر خود 

نشجو زیر نظر خوانده می شود. در مرحله بعد دا promoterیا  supervisorاستاد راهنما معموالً گیرد. 

-advisor or co)استاد راهنما، طرح پژوهشی دوره دکترا )پروپوزال( را تهیه و با نظر وی استاد مشاور 

promoter)  .پروپوزال طرح برای ارائه به نامۀ استاد راهنما  پیوست کردنطرح نیز تعیین می شود

در بسیاری از دانشگاه ها متقاضی باید مدارک قبولی در آزمون درخواست پذیرش به دانشگاه ضروری است. 

 دهد. تحویلزبان انگلیسی را نیز برای اخذ پذیرش به دانشگاه 

، به امضای دانشجو رسیده و در زمان مقتضی دانشگاه باید دقیق و خوانا تنظیمکلیه مدارک مورد نیاز 

ماه به طول می  3تا  2و اعطای پذیرش حداکثر  به دانشگاه مورد نظر ارسال شود. معموالً بررسی مدارک

 انجامد.

 در اینجا ذکر نکاتی چند برای آشنایی بیشتر متقاضیان اخذ پذیرش عنوان می گردد:

تجربه نشان داده است که استاد راهنما و فضای گروه های تحقیقاتی نقشی محوری در موفقیت  -

باید در انتخاب گروه تحقیقاتی و  دکترارو دانشجوی دوره  از اینو پیشرفت دانشجو دارند. 

. اطالعات مربوط به گروه های تحقیقاتی از جمله کنداستاد راهنما دقت و توجه کافی مبذول 

نوع فعالیت ها، مقاالت چاپ شده، دانشجویان، تکنسین ها، سوابق و موقعیت های استاد راهنما 

را انتخاب کنید که عالوه بر در وبگاه دانشگاه موجود است. توصیه می شود گروه هایی 

این امر فضای معیارهای پژوهشی مورد نظر، دارای تعداد دانشجویان خارجی بیشتری باشند. 

ه پژوهشی را به فضاهای بین المللی و غیر تعصبی نزدیک تر کرده و تا حد زیادی نشان دهند

چنانچه ن گروه در برخورد با دانشجویان خارجی است. نوع نگرش استاد راهنما و مسئوال

دانشجوی ایرانی دیگری نیز مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیل از همان گروه پژوهشی است، 

 .بگیریدمی توانید اطالعات ارزشمندی درباره گروه از وی 

یمیل ارسال پذیرش را با استفاده از اوه های تحقیقاتی بهتر است درخواست برای ارتباط با گر -

که یکی از  ی. در صورت امکان سعی کنید درخواست خود را از طریق آدرس ایمیلکنید

. این روش برتری کنید، ارسال برایتان ایجاد کرده استدانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی ایران 

وبگاه هایی  درمحسوسی نسبت به ارسال پذیرش با استفاده از آدرس های ایمیل عمومی که 
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رش با استفاده از ایمیل می شود، دارد زیرا ارسال درخواست پذی ایجادو یاهو  MSNچون 

، نشان دهندۀ حضور شما در آن دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی بوده و در جلب نظر دانشگاهی

 استادان تاثیر بسزایی دارد.

از آنجا که استادان معموالً مشغله های فراوانی دارند، بهتر است نامه درخواست پذیرش تا حد 

امکان کوتاه، گویا و حاوی نکات مهم و برجستۀ درخواست شما باشد. از آنجا که استادان شناخته شده در 

حتی شاید وقت که جهان روزانه ایمیل های فراوانی از دانشجویان کشورهای مختلف دریافت می کنند، 

اهمیت فراوانی  (subject)موضوع نامه  انتخابکافی برای باز کردن و خواندن همه آنها نداشته باشند، 

توجه داشته باشید که استادان معموالً تمایل به جذب ترغیب استاد به خواندن ایمیل شما دارد.  برای

. از اینرو در صورت داشتن بورس تحصیلی دانشجویانی دارند که برایشان بار مالی به همراه نداشته باشند

 a. به طور مثال می توانید از عبارت کنیدوجود آن را به صورت کوتاه در عنوان موضوع نامه خود منعکس 

Ph.D candidate with scholarship  کنیددر عنوان نامه استفاده. 

حی از اطالعات مربوط رزومه، شر ( خود را به نامه مذکور پیوست کنید.CVهمچنین باید رزومه )

به سوابق تحصیلی، پژوهشی و شغلی فرد به همراه برخی اطالعات شخصی است که برای اخذ پذیرش 

 گرفتن برایاولین گام دانشجویان به خصوص در مقطع دکترا از اهمیت باالیی برخوردار است. از آنجا که 

استاد امکان تماس است و در مرحله انتخاب،  افقت استادی در دانشگاه مورد نظرپذیرش دکترا جلب مو

تنها منبعی است  رزومهمستقیم با دانشجو برای ارزیابی توانایی های وی را ندارد، لذا اطالعات موجود در 

که استادان بر اساس آن در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو در گروهشان قضاوت خواهند کرد، لذا 

دقت کافی صرف شده و تمامی نکات مطرح شده در آن سنجیده انتخاب وقت و  رزومهالزم است در تهیه 

در حقیقت رزومه باید دقیق، مرتب و تاثیرگذار باشد. قالب های مختلفی برای تهیه رزومه در و بیان شود. 

 در اینجا تنها به چند نکته مهم در تهیۀ رزومه اشاره می شود: ناگون از جمله اینترنت موجود است.منابع گو

اگر بیان سوابق و دستاوردهای تحصیلی و ومه حداکثر باید در دو تا سه صفحه تنظیم شود. زر -

پژوهشی فرد نیاز به صفحات بیشتری دارد، بهتر است به جای افزایش صفحات، تنها موارد مهم 

 صرفنظر گردد.و برجسته با اولویت سوابق جدید ذکر شده و از موارد کم اهمیت تر 

 مرتب داشته باشد و بخش های مختلف آن به وضوح قابل تشخیص باشد. یرزومه باید ظاهر -

 موارد هر بخش به ترتیب جدید به قدیم لیست شوند. -
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نام و مشخصات حداکثر سه نفر از استادان یا همکاران  (Referees)در قسمت معرف ها  -

. افراد مذکور دکنیذکر  ،کافی دارنداز توانایی ها و سوابق علمی شما اطالع  که سابق علمی تان

برای  (Recommendation Letter)باید در دسترس بوده و حاضر به نوشتن معرفی نامه 

 شما در زمان مقتضی باشند.

 

 معرفی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 سازمان امور دانشجویان اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، یکی از زیر مجموعه های

این اداره برای ارتقای کیفیت آموزشی، علمی و تحقیقاتی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 

نیز تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، در چارچوب قوانین و 

اداره کل بورس کلیه امور مربوط به می کند. مقرراتی خاص، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور 

نظارت و پیگیری امور مربوط  ور به افراد واجد شرایط واعطای بورس های تحصیلی داخل و خارج از کش

 به آن را به عهده دارد.

حضوری به آدرس تهران، میدان فردوسی،  اینترنتی این اداره یا با مراجعه آدرسمی توانید از طریق 

، سازمان امور دانشجویان، از فرصت 22خیابان انقالب اسالمی، خیابان شهید موسوی )فرصت جنوبی( پالک 

 های موجود برای دریافت بورس تحصیلی آگاه شوید.

 

 اداره کل بورس و امور دانشجویان خارجمعرفی بخش تحصیل با هزینه شخصی 

از دانشگاه های فنالند کرده و قصد تحصیل دانشجویانی که به طور مستقل اقدام به دریافت پذیرش 

با هزینه شخصی دارند، می توانند از برخی تسهیالت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، بخش اعزام 

ه منظور کسب این تسهیالت به خصوص برای مشموالن خدمت سربازی ب. کنندبا هزینه شخصی استفاده 

 معافیت تحصیلی بسیار مفید است.

متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با استفاده از امکانات شخصی در مقاطع تحصیلی باالتر از 

 د.رد نیاز از تسهیالتی برخوردار شونکارشناسی، می توانند با احراز شرایط مو

 شرایط مورد نیاز:
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 اه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریداشتن مدرک کارشناسی از یکی از دانشگ -0

کسب نمره حد نصاب  از یکی از آزمون های زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات  -2

 و فناوری

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع غیر مشروط( دارا بودن پذیرش قطعی ) -3

 ز کشور.مربوط از یکی از دانشگاه های معتبر خارج ا

 .کنیدسایت مراجعه  اینبرای آگاهی بیشتر از قوانین مربوط به 

 

 معرفی دفتر رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در منطقه شنگن

وبگاه اطالعات گوناگونی در مورد شرایط تحصیل و زندگی در کشورهای منطقه شنگن ارائه  ایندر 

 در صورتی که قصد ادامه تحصیل در این کشورها را دارید، مطالعه دقیق آنها توصیه می شود.. شده است

گی علمی جمهوری اسالمی ایران در پاریس در چهار چوب وظایف و اهداف پیش بینی شده نمایند

مسئولیت های در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 زیر را بر عهده دارد:

سکاندیناوی و ارسیدگی و نظارت به امور دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در منطقه شنگن  -

و دانمارک، ایسلند، ایتالیا، اسپانیا، هلند، اتریش، نروژ  ،)فرانسه، آلمان، فنالند، سوییس، بلژیک

 سوئد( طبق وظایف پیش بینی شده در قانون اعزام دانشجو.

پیگیری، بررسی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فناوری نهادهای آموزش عالی حوزه  -

تحقیقاتی داخل کشور  -ی ارتباطات علمی با مراکز آموزشیماموریت و تنظیم و برقرار

 .)همکاری در تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها و نظارت بر اجرای آنها(

تالش برای جذب و مشارکت استادان، محققان و متخصصان مراکز علمی حوزه ماموریت به  -

 ایشان.ویژه ایرانیان، در فعالیت های علمی داخل کشور و تقویت ارتباطات 

 

 دریافت روادید

 دعوتنامه از دانشگاه

http://www.fr-iranscholarship.net/
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شهروندان ایرانی برای ورود به کشور فنالند نیاز به مجوز دارند. بنابراین برای گرفتن ویزا و یا 

. بر اساس توافق انجام شده که بین داشته باشیدمجوز اقامت، باید مدارکی مبنی بر موافقت دانشگاه مورد نظر 

دانشجو و دانشگاه و یا استاد در مقطع دکترا صورت می گیرد، میزبان دعوتنامه رسمی و رونوشتی از قرارداد 

 استخدام یا قرارداد مالی خواهد فرستاد.

 

 EEA/UAچگونگی مهاجرت برای شهروندان غیر 

 (EEA)کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا و یا  (EU)اگر شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

کار در فنالند دارید همچنین اگر قصد . کنیدنباشید، باید قبل از ورود به فنالند نسبت به گرفتن ویزا اقدام 

در صورتی که مجوز اقامت داشته باشند یا  ان، باید مجوز اقامت داشته باشید. طبق قوانین فنالند، خارجیکنید

. این قانون برای استادان، محققان و به دست آورند پر درآمد یمتخصص به حساب آیند، می توانند شغل

 صادق است. نیز دانشجویان

، دانشجویی، بورس تحصیلی و غیره( در نوع مجوز اقامتی می یا موقتئوضعیت استخدامی شما )دا

ییدیه شغلی یا مالی که از أ، تاثیر دارد. برای گرفتن ویزا یا مجوز اقامت، گذرنامه و تکه درخواست می کنید

دلیل ورود باید به طور شفاف بیان شود زیرا به طور مثال به میزبان فنالندی دریافت می شود، الزم است. 

 عنوان توریست وارد فنالند می شود، مجوز اقامت داده نمی شود.به کسی که 

 

 مهاجرت برای اعضای خانوادهچگونگی 

برای دریافت مجوز اقامت برای اعضای خانواده، درآمد اصلی متقاضی بدون احتساب کمک های 

تعریف اعضای خانواده طبق قوانین فنالند، محدودتر دولتی، باید بتواند زندگی اعضای خانواده را تامین کند. 

 شامل افراد زیر است: قانونق از تعریف آن در کشورهای دیگر است. اعضای خانواده طب

سال که قیم  00همسر، همسر غیر عقدی، شریک زندگی که به ثبت رسیده باشد. فرزند مجرد زیر 

 سال مقیم فنالند. 00آن در فنالند ساکن باشد. قیم فرزند زیر 

قبل از ورود به فنالند و در خارج از فنالند برای مجوز اقامت درخواست  اعضای خانواده باید

راه دیگر برای هند. درخواست باید در اماکن دیپلماتیک کشور محل سکونت اعضای خانواده ثبت شود. بد
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که در فنالند سکونت دارد درخواست را در  یدرخواست مجوز اقامت اعضای خانواده این است که سرپرست

)چه آن شخص  داردمرکز پلیس فنالند ثبت کند. در این مورد سرپرست کسی است که در فنالند اقامت 

شهروند فنالند باشد و چه شهروند کشوری دیگر( و بر اساس این اقامت می تواند برای اعضای خانواده 

 خود درخواست مجوز اقامت دهد.

با این  متقاضی باید در خارج از فنالند بماند تا در خصوص درخواست وی تصمیم گیری شود.

حال در برخی موارد عضو خانواده در صورتی که زندگی خانوادگی ایشان از قبل در خارج از فنالند آغاز 

، این در صورتی است که قبل کندگردیده باشد، می تواند به فنالند آمده و در فنالند درخواست اجازه اقامت 

در حال حاضر در فنالند ریک زندگی )که سال خارج از فنالند با همسر و ش 2از ورود به فنالند به مدت 

سکونت دارد( زندگی کرده باشد. عضو خانواده شخص تبعه فنالند نیز می تواند به فنالند آمده و در فنالند 

 .کنددرخواست اجازه اقامت 

)حتی اگر گذرنامه او در  متقاضی می تواند تا زمانی که تمام مراحل درخواست انجام نگرفته است

احل منقضی گردد( در فنالند ساکن شود. لطفاً برای اطالعات بیشتر و فرم های درخواست با خالل این مر

 بگیرید. سنزدیک ترین سفارتخانه یا کنسولگری فنالند در محل زندگی خود تما

 لینک های مفید:

 وزارت امور اتباع خارجی:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2 

 http://www.migri.fi/en                مهاجرت: ادارۀ

 

پس از دریافت پذیرش از یکی از دانشگاه های فنالند، متقاضی باید با مراجعه به سفارت فنالند در 

. مراحل دریافت ویزا و مدت زمان آن بر حسب مورد متفاوت کندویزای تحصیلی اقدام  برای گرفتنایران 

بیانجامد. با توجه به دقت در جمع آوری و تکمیل مدارک مورد نیاز می تواند به تسریع در این امر است. 

دانشجویان باید نسبت به اخذ ویزای بلند مدت دانشجویی و یا طوالنی بودن مدت تحصیل در فنالند، 

. در صورت ورود کنندو نه ویزای گردشگری )که مدت اعتبار آن حداکثر سه ماه است( اقدام  Bویزای نوع 

روز و یا تغییر آن به ویزا و اقامت بلند  04به فنالند با ویزای گردشگری امکان تمدید آن برای مدتی بیش از 

مدت دانشجویی در خود فنالند وجود ندارد و دانشگاه ها نیز از چنین تغییر در وضعیت ویزا حمایت نمی 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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. توجه داشته دهددانشگاه اعطا کننده پذیرش انجام می  رابه طور معمول اقدامات اولیه برای اخذ ویزا کنند. 

باشید که تقاضای ویزا برای همسر و یا فرزند به عهده خود دانشجوست. همانگونه که در قسمت های بعدی 

به تفصیل توضیح داده می شود، این امر دارای مراحل اجرایی بسیاری است و مدت زیادی به طول می 

است دانشجو پس از ورود به فنالند و کسب شرایط الزم برای تقاضای ویزای  انجامد، از این رو بهتر

به طور  .کندخانواده در اسرع وقت نسبت به طی مراحل اجرایی آن از طریق اداره امور مهاجران فنالند اقدام 

 کارت اقامت دانشجویی میسر است. گرفتنمعمول این امر تنها پس از 

درمانی و مسافرتی معتبر در اروپاست که برای تهیه آن می توان از از اقدامات ضروری داشتن بیمه 

 .کردخدمات موسسه های معتبری که در زمینه بیمه دانشجویان بین المللی فعالند، استفاده 

 

 اقامت موقت

. این بخش هستند Housingبه طور معمول دانشگاه های فنالند دارای بخشی با عنوان واحد 

عمدتاً دانشجویان را در تهیه مکانی مناسب برای اقامت موقت و در مواردی بلند مدت یاری می دهد. برای 

تراکم باالی جمعیت در فنالند،  یافتن این واحد می توان از وبگاه اینترنتی دانشگاه کمک گرفت. با توجه به

در دانشگاه  ی کهبه استثنای خانه های یافتن واحد مسکونی مناسب و ارزان قیمت بسیار وقت گیر است.

برای مدت کوتاهی به دانشجو کرایه داده می شوند، یافتن مکانی  که معموالًاختیار دانشجویان قرار می دهد 

به فنالند تقریباً امکانپذیر نیست چرا که این امر مستلزم طی  مناسب برای اقامت بلند مدت قبل از ورود

مراحل الزم از جمله مشاهده منزل، توافق با صاحبخانه و امضای قرارداد است. از اینرو توصیه می شود که 

دانشجویان از طریق دانشگاه و یا به کمک دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در فنالند مکانی را برای 

البته و پس از ورود به جستجوی مکانی بهتر بپردازند.  کنند پیداوتاه مدت در چند ماه اول ورود اقامت ک

و یا هتل های ارزان قیمت نیز وجود دارد. به طور  (Hostel)ستل ها اامکان استفاده موقت از خدمات ه

. برای کرد، اتاقی مشترک را در این مراکز کرایه یورو 25تا  05شبی  معمول می توان با پرداخت مبلغی بین

 .کنیداین منظور باید از قبل اقدام به رزرو اتاق به صورت اینترنتی 

 

 هواپیما بلیتتهیه 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 بلیتیکی از شرایط مورد نیاز برای دریافت ویزای فنالند، ارائه کپی و یا اصطالحاً پرینت رزرو 

نالند با . باید چند هفته قبل از تاریخ پرواز به فکنیدخود را به موقع رزرو  بلیتست. سعی کنید هواپیما

داشتن ویزای فنالند  بلیتاقدام کنید. برای نهایی کردن  بلیتیی برای تایید نهایی مراجعه به آژانس هواپیما

 ضروری است در نتیجه طبق مراحل زیر عمل کنید:

. به کنیدخود اقدام  بلیتدر ایران، نسبت به رزرو درخواست ویزا به سفارت فنالند دادن پس از 

خود  بلیتطور معمول چند روز قبل از تحویل ویزا از طرف سفارت با شما تماس گرفته می شود تا پرینت 

به سفارت، ویزا را دریافت کرده و با ارائه اصل ویزا به  بلیتپرینت رزرو  تحویلرا تحویل دهید. پس از 

ه ذکر است که به طور معمول ایران ایر یا سایر هواپیمایی ها . الزم ببگیریدرا  لیتبآدرس هواپیمایی، اصل 

. بنابراین بهترین مسیر برای رسیدن به فنالند از طریق ترکیه و ندارند مستقیم از تهران به مقصد فنالند پرواز

 یا سوئد است.

متفاوت است. به طور نمونه  بلیتمیزان بار مجاز همراه مسافر بسته به شرکت هواپیمایی و نوع 

کیلوگرم بار را به بخش بار تحویل دهند )این میزان  34عادی خطوط ایران ایر می توانند تا  بلیتدارندگان 

کیلوگرم است( و تا میزان ده کیلوگرم را نیز با خود به درون هواپیما حمل کنند. در  24در پروازها معموالً 

جاز باشد، به ازای هر کیلوگرم مبلغی به عنوان اضافه بار دریافت خواهد صورتی که مقدار بار بیشتر از حد م

 شد.

از ایران مبلغی را به عنوان عوارض خروج از کشور در  خروجمسافران خارج از کشور باید پیش از 

یکی از شعبه های بانک ملی در خارج یا داخل فرودگاه بپردازند. دانشجویان دارای بورس تحصیلی با تایید 

 ارت بهداشت یا علوم از پرداخت این عوارض معافند.وز

 

 همراه وسایل ضروری

تر از ایران است، بنابراین توصیه می شود تا حد امکان  به طور کلی بیشتر اجناس در فنالند گران

می توانید از گوشی تلفن که وسایل ضروری مورد نیاز خود را از ایران همراه بیاورید. خاطر نشان می شود 

با توجه به گرانی کتاب در فنالند بهتر است کتاب های مورد نیاز خود از خود در فنالند استفاده کنید.  همراه

انگلیسی( را در  -انگلیسی، انگلیسی -فارسی، فارسی -جمله انواع لغت نامه )شامل لغت نامه های انگلیسی

ه و همراه داشته باشید. به دلیل حجیم بودن و سنگینی کتاب و همچنین هزینه باالی اضافه بار کردایران تهیه 
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هواپیما، توصیه می شود که پیش از سفر نسبت به ارسال این اقالم با استفاده از تسهیالت پست مطبوعات که 

ا از طریق خدمات حمل الم ر. می توانید این اقکنیدنرخ ارزان تری نسبت به پست اقالم معمولی دارد، اقدام 

 .کنیدنیز ارسال  (CARGO)ی جمهوری اسالمی ایران بار هواپیمای

ال، چمعموالً مجهز به وسایل منزل از جمله تختخواب، یخ (furnished)مکان های اسکان مبله 

میز و صندلی، قفسه کتاب و اجاق گاز هستند. توصیه می شود در صورت امکان یک پلوپز تهیه کنید. 

ایلی مانند دمپایی، چتر و گوشی تلفن را همراه خود داشته باشید. همچنین همراه داشتن لباس های گرم وس

می شود. البته می توانید لباس های مورد نیاز خود را در حراجی های آخر  هو سرد به اندازه کافی توصی

. داشتن چند کنیدمتر تهیه فصل فروشگاه های بزرگ فنالند نیز با بهایی در حد قیمت های ایران و گاه ک

ترجیحاً مشابه عکس پاسپورت نیز می تواند  0در  0نسخه فتوکپی مدارک و تعدادی عکس رنگی در اندازه 

بسیار مفید باشد. داشتن عکس اعضای خانواده و دوستان، پوسترهایی که می پسندید، کتاب های مقدس و 

 ادعیه و کتاب های شعر نیز توصیه می شود.

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 فنالنددفترچه راهنمای دانشجویان در کشور 
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 ومسبخش 

 و اقدامات اولیه فنالندورود به 
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 اسکان

در بیشتر موارد قبل از ورود، در غیر این صورت قطعاً بعد از ورود به فنالند هنگامی که با محل 

تحصیل یا کار خود در دانشگاه آشنایی پیدا کردید و تصمیم به شروع گرفتید، میزبان شما در دانشگاه، به 

قصد دارید برای بیش از  اگرجه داشته باشید که و. تکردشما در پیدا کردن محل زندگی موقت کمک خواهد 

 محل زندگی دائمی برای خود تهیه کنید. بایداقامت داشته باشید، در فنالند ماه  6

 

 سکونت در فنالند

طور کلی هزینۀ سکونت در فنالند باالست. به 

بیشتر از هر  ،هلسینکی و حومه هزینۀ سکونت در منطقۀ

در خارج از مرکز  در حالیکه ،دیگر فنالند است جای

از هلسینکی و در دیگر شهرها قدری ارزان تر است. 

در فنالند تقریباً یک سوم آنها  موجود خانه هایتمام 

 خانه هایتقاضا را در بین  ستند. باالتریناجاره ای ه

منازل یک اتاق خوابه و دو اتاق خوابه دارند.  ،اجاره ای

اجاره دادن خانه ها تقریباً همیشه هنگام فروش و یا 

است اندک  معموالًه کرایه داده می شوند عداد خانه هایی که به صورت مبلخالی از اسباب و اثاثیه هستند. ت

 گران تر از خانه های بدون اسباب و اثاثیه است. معموالًو کرایه این خانه ها 

 

 خانه گرفتن

در فنالند بیشتر دانشجویان از خانه هایی که شرکت های مختلف به 

این شرکت ها در شهرهای مختلف با دانشجویان اجاره می دهند استفاده می کنند. 

و در هلسینکی  TOASاسامی مختلف معرفی می شوند. برای مثال در تامپره 

HOASماه زودتر با مراجعه به وبگاه مربوط نیاز خود را به  . دانشجویان باید چند

 .کننداین نوع مسکن ها اعالم 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.toas.fi/
http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=etusivu
http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=etusivu
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در خانه های دانشجویی هلسینکی و سایر شهرها، مهمانسرایی برای محققان، دانشجویان و دیگر 

کسانی که نیاز به امکانات موقتی دارند، وجود دارد. همچنین به فرض مثال دانشگاه هلسینکی برای مهمانان 

یک هتل، در اختیار دارد. فردی که با دانشگاه قرارداد دارد می تواند  با امکانات اولیۀ ییدانشگاهی مهمانسرا

 در این مهمانسرا اتاق رزرو کند.

 

 دائمی خانۀ

ای را می توان در بنگاه خانه های خصوصی تهیه کرد. اغلب اوقات بهترین راه  خانه های اجاره

برای مثال بسیاری  تماس با دوستان و همکاران است ولی راه های دیگری نیز وجود دارد. ،برای یافتن خانه

مسکن  از بانک ها و شرکت های بیمه خانه هایی برای اجاره دارند. همچنین می توانید از آژانس های تهیه

این آژانس ها به صورت آنالین، تبلیغاتی برای اجاره و فروش خانه ارائه می کنند. در سایت  کمک بگیرید.

کنید، حتماً با صاحبخانه می د. اگر خانه یا آپارتمانی اجاره ارمحلی برای آگهی مسکن وجود د ،دانشگاه

ماه اجاره، به عنوان  2تا  1باید مبلغی معادل قرارداد کتبی منعقد کنید. هنگامی که آپارتمان اجاره می کنید، 

 ودیعه به صاحبخانه پرداخت کنید.

دانشگاه های فنالند تعدادی آپارتمان برای اجاره به دانشجویان خود دارند. اجاره بهای این آپارتمان 

و آپارتمان های  Fennoها نسبت به جاهای دیگر مناسب تر است. همچنین تعدادی هتل مانند هتل 

Citykoti .برای کسانی که قصد اقامت دائم یا موقت دارند، تسهیالتی ارائه می کنند 

 پیوندهای مفید

  www.hotelfenno.fi    هتل فنو 

  www.citykoti.com/en  آپارتمان های سیتی کوتی 

  http://alma.helsinki.fi   تمان های دانشگاه آپار

  http://www.soa.fi/en/studenthousing     سایر 

     http://www.koas.fi/en 

 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.hotelfenno.fi/
http://www.citykoti.com/en
http://alma.helsinki.fi/
http://www.soa.fi/en/studenthousing
http://www.koas.fi/en
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 بیمه

اجباری است. در صورتی که برای فرصت های کوتاه مدت  یانبیمه برای دانشجو در فنالند تهیۀ

تحقیقاتی در فنالند هستید و تمایلی به ماندن برای مدت طوالنی ندارید، باید از محل سکونت خود بیمه 

به طور است  قراراگر در موارد حوادث و بیماری پوشش دهد. حداقل . بیمه باید شما را کنیدخریداری 

موقت در فنالند سکونت داشته باشید، در موارد اضطراری و اورژانسی می توانید در بیمارستان تحت درمان 

 فنالند مین اجتماعیتأ اگر تحت پوشش بیمۀ قرار بگیرید ولی مخارج آن به عهده خودتان خواهد بود.

و درمان شکستگی در کلینک  ویزیت هریورو و  131در مرکز بهداشت شهری تقریباً  ویزیت هر، نباشید

رود به فنالند برای خود و یورو برای شما هزینه در بر خواهد داشت؛ لذا قبل از و 361های سرپایی تقریباً 

 :کرد. از جمله شرکت های بیمه می توان به موارد زیر اشاره کنیدخود بیمه خریداری  خانوادۀ

http://www.swisscare-intl.com 

http://www.assistance-etudiants.com/en 

کمک  استفاده ازتمام شهروندان اروپایی، باید کارت بیمه سالمت اروپا را داشته باشند تا مراحل 

. اطالعات بیشتر های پزشکی که ممکن است در دیگر کشورهای اروپایی بدان نیاز پیدا کنند، ساده تر شود

 سالمت اروپا در سایت زیر قابل دسترسی است: درباره کارت بیمۀ

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-

visit/index_en.htm  

 

 مسائل مربوط به خانواده

 پیش دبستانی و مدرسه

زبان رسمی آموزش در مراکز پیش دبستانی و مدارس دولتی، فنالندی و سوئدی است. مدارس بین 

غیر از فنالندی و سوئدی است که مدارس زبانی المللی هم در فنالند هستند که زبان رسمی آموزش آنها 

آلمانی، روسی انگلیسی زبان از جملۀ آنها هستند. در بعضی مدارس هم تدریس به زبان های دیگر از جمله 

است و در مواردی که تعداد دانش آموزان به  ی. تقویت زبان مادری هم اختیارشودو فرانسوی انجام می 

حد مشخصی برسد و تقاضای آموزش به زبان مادری را داشته باشند سعی بر آن است که آموزش الزم به 

 .داده شودآن زبان 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.swisscare-intl.com/
http://www.assistance-etudiants.com/en
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_en.htm
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 :لینک های مفید

  http://www.hel.fi/hki/Opev/en/Etusivu   خدمات تحصیلی هلسینکی 

  http://www.eschool.edu.hel.fi     انگلیسی  مدرسۀ

  Maunula     http://www.hel.fi/hki/mauna/fi/Etusivuدبستان 

  Ressu     http://www.hel.fi/hki/ressuy/fi/Etusivuآموزشگاه جامع 

 http://www.ish.edu.hel.fi    بین المللی  مدرسۀ

 

 استخدام همسر

 قیم با سازمان مورد نظر و فرستادناغلب اوقات بهترین راه برای یافتن شغل در فنالند، تماس مست

درخواست کار برای آنهاست. وزارت کار دفاتر استخدامی مختلفی در پایتخت دارد. دفاتر استخدام عالوه بر 

افراد بیکار، افرادی که در حال کار و افرادی که در حال ورود به بازار کار هستند،  هکارفرمایان، خدماتی را ب

 هر فردد و نمی دهقرار ارباب رجوع  در اختیاردفاتر استخدام، خدمات اختصاصی اینترنتی  .می دهند

ه ریزی شغلی، خدماتی از قبیل یافتن شغل، برنام ،جویای کار می تواند از این خدمات استفاده کند. این دفاتر

برای بهره مند جویندگان کار ند. دهمی  در اختیار افراد قرارو سازماندهی فعالیت های تجاری  هاحیای حرف

 باید در فنالند اقامت دائمی داشته باشند.ن از این خدمات، شد

همسر در صورتی که  و معادل آن: اتحادیه اروپا و حوزه همکاری های اقتصادی اروپا شهروندان

نیاز به  ه طور آزادانه در فنالند کار کند وو یا برای اقامت ثبت نام کرده باشد، می تواند بگرفته کارت اقامت 

 مجوز اقامت جداگانه برای کار ندارند. تهیۀ

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.hel.fi/hki/Opev/en/Etusivu
http://www.eschool.edu.hel.fi/
http://www.hel.fi/hki/mauna/fi/Etusivu
http://www.hel.fi/hki/ressuy/fi/Etusivu
http://www.ish.edu.hel.fi/
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: در این مورد کار کردن همسر اتحادیه اروپا و حوزه همکاری های اقتصادی اروپا شهروندان غیر

ند تا حد زیادی به وضعیت مجوز اقامت متقاضی یا سرپرست، بستگی دارد. اگر متقاضی یا سرپرست در فنال

( داشته باشد، همسر نیز به طور خودکار از این مجوز بهره مند خواهد شد و Aمجوز اقامت دائمی )وضعیت 

باشد، به همسر او  ( داشتهBمی تواند در فنالند کار کند. اگر متقاضی اصلی، مجوز اقامت موقت )وضعیت 

 اجازه کار در فنالند داده نمی شود. برای اطالعات بیشتر به وب سایت مدیریت مهاجرت مراجعه کنید.

 لینک های مفید:

  www.uvi.fi  مدیریت مهاجرت 

  http://www.mol.fi/etusivu/index.html   وزارت کار 

  http://www.aarresaari.net/english/index.htm خدمات استخدام آکادمیک 

 

 مراقبت های پزشکی بهداشتی

فنالند از نظر سطح سالمت عمومی و نظافت و پاکیزگی دارای استاندارد بسیار باالیی است. در 

. آب لوله کشی تمیز و قابل آشامیدن در سراسر وجود داردفنالند بیماری های واگیردار و بومی بسیار کمی 

داری می شوند، همگی کشور وجود دارد. میوه ها و سبزیجات محلی و ماهی که از مغازه ها و یا بازار خری

 و از کیفیت باالیی برخوردارند. بوده سالم

اگر تحت درمان هستید، از وجود داروی مناسب خود در فنالند مطمئن شوید. می توانید از طریق 

سایت آژانس ملی دارو از وجود داروی مخصوص به خودتان مطلع شوید. همچنین می توانید با دانشکده 

 1130221321211تماس بگیرید:  (Yliopiston Apteekki)داروسازی 

  http://www.fimea.fi/frontpage    آژانس ملی دارو

 

 مشکالت زناشویی

زوجین می توانند برای مشکالت زناشویی 

و  (Väestöliitto)خود به عنوان مثال از اتحادیه ملت 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.uvi.fi/
http://www.mol.fi/etusivu/index.html
http://www.aarresaari.net/english/index.htm
http://www.fimea.fi/frontpage
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   http://www.vaestoliitto.fi .بگیرندمربوط کمک و راهنمایی خصوصی از مراکز درمانی 

 

 بیماری کودکان

در مواقعی که کودک بیمار می شود می توانید با نزدیک ترین درمانگاه و یا با خدمات شبانه روزی 

( تماس بگیرید. در خارج از ساعات اداری نیز می توانید با بخش 10) 11123مشاوره پزشکی با شماره 

داشت و درمان مشخصات تماس در صفحه به. کنیداورژانس شهرستان خود تماس گرفته یا به آنجا مراجعه 

در مورد مراقبت موقتی از کودکان می توان از اداره های زیر بانک اطالعاتی شهرستان خودتان وجود دارد. 

 :کردسئوال 

 http://www.vaestoliitto.fi      اتحادیه ملت که در باال ذکر شد

 Mannerheimin Lastensuojeluliitto   اتحادیه حفاظت از کودکان مانرهیم

http://www.lastenkuntoutus.net  

 

 مهاجران معلول

در منطقه هلسینکی و حومه به مهاجران معلول مشاوره،  (HILMA- projekti)لما یپروژه ه

راهنمایی و کمک اشخاص همسان داده و فعالیت های مختلف برگزار می کند. برای کسب اطالعات بیشتر 

 .کنیدتماس حاصل  hilma@hiy.fi( و یا با رایانامه 10) 32162013با شماره تلفن 

 

 بحرانی در فنالندشرایط 

در مواقعی که خطر جانی تهدیدتان می کند و نیاز فوری به کمک پلیس دارید و یا می خواهید در 

در مواقع  .بگیریدطراری تماس مرکز کمک های اض 112نید با شماره مورد آتش سوزی اطالع دهید، می توا

وقت که نیاز به راهنمایی برای معالجه  هر .کردبیماری معمولی می توان به نزدیک ترین درمانگاه مراجعه 

می توانید  ،در مورد خدمات بهداشتی و درمانی و یا محل مراکز درمانی داشتید یبیماری و یا نیاز به اطالعات

 .بگیرید( تماس 10) 11123با تلفن مشاوره پزشکی 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.lastenkuntoutus.net/
mailto:hilma@hiy.fi
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ای در تمام روزه (Myrkytystietokeskus)مرکز اطالعات مسمومیت برای موارد مسمومیت، 

مربوط به پیشگیری و درمان مسمومیت های ناگهانی پاسخ می  های الؤهفته و در کل طول شبانه روز به س

 گوید.

http://www.hus.fi/en/medical-care/medical-

services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx 

 

خط تلفنی سراسری و رایگان است. این خط وجود دارد که خط زنان برای حمایت از خانم ها نیز 

، راهنمایی، مشاوره و ده اندمواجه شخشونت، تهدید و یا ترس  با به خانم ها، دختران و نزدیکان آنان که

 است.  121112011شماره تلفن خط زنان  کمک می دهد.

https://www.naistenlinja.fi/fi/julkinen/miten+voimme+auttaa 

 

 

 

 خدمات فرهنگی و کتابخانه

کتابخانه های شهرستان های هلسینکی، اسپو، کائونیاینن و  مثالًکتابخانه ها در فنالند شبکه هستند. 

یا کتابخانه  (HelMet : Helsinki Metropolitan Area Libraries)وانتا در فنالند شبکه کتابخانه های هلمت 

ت اینترنتی، ضوابط و مقررات و های منطقه هلسینکی را تشکیل می دهند. کتابخانه های هلمت دارای خدما

 هستند. و مشترکنیز هزینه های ثبت نام یکسان 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx
http://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx
https://www.naistenlinja.fi/fi/julkinen/miten+voimme+auttaa
http://www.google.fr/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=W6EMv5Iztvxy0M:&imgrefurl=http://www.demla.fi/demla-ry/yhteistyoyhdistykset/naisten-linja/&docid=Nbqpe3vgb1iJeM&imgurl=http://www.demla.fi/@Bin/118236/naiste1.jpg&w=512&h=145&ei=6P8-UtG1O46T0QXEi4CoDg&zoom=1&iact=rc&dur=127&page=1&tbnh=82&tbnw=288&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:23,s:0,i:157&tx=81&ty=55
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از طریق هلمت می توان در هلسینکی، اسپو، وانتا و کائنیاینن کتاب رزرو و رزرو کتاب های به 

امانت گرفته شده را یا می توان به همان کتابخانه  کتاب هایتمدید کرد.  یاینترنت را امانت گرفته شده

. در صورت کردبازگرداند و یا به اغلب کتابخانه های دیگر. کتاب ها را می توان حداکثر سه مرتبه تمدید 

 .کردباید جریمه پرداخت  ،کتاب پایان مهلت امانت و تمدید نکردنِ

 

 اقدامات اولیه در بدو ورود

 اداره ثبت احوال و دفاتر ثبت

مهاجرت به فنالند، اداره ثبت احوال هفته  اولینمی کند باید در  هر شخصی که به فنالند نقل مکان

(Väestörekisterikeskus) در سایت تر پست و اکند. فرم های ثبت نام در دف آگاه از ورود خود را

موقت )برای مثال بیشتر از یک  خارجی که تمایل دارد به طورقابل دسترسی است. همچنین هر فرد  مربوط

ثبت کند. ثبت نام باید  (Maistraatti)بماند باید مشخصات خود را شخصاً در دفاتر ثبت در فنالند  سال(

 روز پس از ورود انجام شود. برای اطالع از نزدیک ترین دفتر ثبت احوال با میزبان خود تماس بگیرید. 3تا 

 

 inter-nordiskt کسانی که از کشورهای اروپایی به فنالند مهاجرت می کنند باید فرم

flyttningsbevis تر ثبت کنند.ارا پر و در دف 

 دفاتر ثبت:

http://www.fr-iranscholarship.net/
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Albertinkatu 25- 00181 Helsinki 

 16:10تا  2شنبه تا جمعه از دوساعات کار: 

 +302 0 600 001تلفن: 

Helsinki 

Itätuulentie 2 A- 02101 Espoo 

 16:10تا  2ساعات کار: دوشنبه تا جمعه از 

 +302 0 012 0231تلفن: 

Espoo 

Kielotie 15- 01301 Vantaa 

 16تا  2ساعات کار: دوشنبه تا جمعه 

 +302 0 236 2021تلفن: 

 پیوندهای مفید

  http://www.vaestorekisterikeskus.fi    اداره ثبت احوال 

  http://www.maistraatti.fi     دفتر ثبت 

  http://www.posti.fi    شرکت پست فنالند 

 

 شماره شناسایی فردی

بیشتر از یک سال باشد در این صورت پس از ثبت مشخصات و ثبت نام در دفتر ثبت  تاناگر اقامت

در فنالند داشته و اقدام به ثبت  مجوز اقامت دائمکه می شود. افرادی  یک شماره شناسایی فردی دادهشما به 

امور اجتماعی  ،( نام نویسی کنند. این موسسهKELA، بعداً می توانند در موسسه بیمه اجتماعی )کنندنام 

برای افرادی که در آن نام نویسی کرده اند، کارت بیمه  و ساکن فنالند هستند، بر عهده داردافرادی را که 

صادر می کند و به آنها این امکان را می دهد که از خدمات گوناگونی که در رابطه  (KELA card)بیماری 

 د، بهره مند شوند.رجود داتامین اجتماعی وبا 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.posti.fi/
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 ثبت اقامت

ود را صیل کنید، باید مشخصات خماه در فنالند زندگی یا تح 3بیشتر از  می خواهیددر صورتی که 

 به)معتبر و مدارک وضعیت شغلی  کنید. در این مرحله باید گذرنامۀ خود ثبت در یکی از مراکز پلیس منطقۀ

. بنابراین قبل از ثبت نام، از وجود این مدارک مطمئن شوید. بسته به تحویل دهیدخود را ( قرارداد مثال طور

 خانواده. مهاجرت به همراهنوع مهاجرت، ممکن است نیاز به مدارک دیگری داشته باشید، برای مثال 

سال و یا فرزندانی که نیاز به مراقبت پدر و مادر  12اعضای خانواده یک شهروند شامل فرزند زیر 

سال هستند و یا نیاز به مراقبت پدر و مادر دارند و پدر و مادر  12فرزندان همسر، اگر زیر دارند، همسر، 

 سال مقیم فنالند مراقبت کنند، می شوند. 12همسر که باید از فرزند زیر 

ماه در فنالند اقامت کنند باید مشخصات خود را ثبت کنند.  3بیش از  بخواهنداعضای خانواده اگر 

 رای این افراد، همانند شخص متقاضی یا سرپرست است.مراحل ثبت نام ب

شهروندان اروپای شمالی )کشورهای نوردیک( نیاز به تقاضا برای مجوز اقامت ندارند ولی باید 

 مشخصات خود را در دفاتر ثبت احوال ثبت کنند.

 و آدرس بعضی دفاتر پلیس به شرح زیر است:  www.poliisi.fiسایت پلیس فنالند 

 شهر هلسینکی:

Helsinki- Viljatie 2 B- 00700 Helsinki 

Tel: +358 9 189 3220 

 شهر اسپو:

Espoo- Nihtisillankuja 4- 02630 Espoo 

Tel: +358 9 525 4739 

 شهر وانتا:

Vantaa- Kielotie 21- 01300 Vantaa 

Tel: +358 9 873 0463 

 به شرح زیر است: (Switchboaed)ایمیل و تلفن مدیریت مهاجرت 

Tel: +358 9 476 5500 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.poliisi.fi/
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e-mail: ulkomaalaisvirasto@uvi.fi 

 

 مین اجتماعیأت

اگر در فنالند به طور دائمی زندگی کنید )خانه داشته باشید و بیشتر زندگی خود را در فنالند 

گیرید. قصد و هدف أمین اجتماعی قرار تحت پوشش تبگذرانید( در این صورت واجد شرایط هستید تا 

 گرفتنشما از ورود به فنالند مبنای اقامت دائمی و یا موقتی شما در فنالند است. وضعیت استخدام شما در 

ثیر دارد. خدمات اجتماعی می تواند شامل موارد زیر باشد: بیماری و از کار افتادگی، خدمات اجتماعی تأ

 یکاری و بازنشستگی.توانبخشی، زایمان، ب

 

 :KELAدفتر امور بین الملل 

Street address: Valimotie 1 B, 00380 

Postal address: PL 72, 00381 Helsinki 

Tel: 020 434 2650 

e-mail: inter.helsinki@kela.fi 

 است. www.kela.fiاجتماعی در فنالند  ؤسسه بیمۀآدرس سایت م

 

 بانک

هنگامی که وارد دانشگاه می شوید، نیاز به یک حساب بانکی فنالندی خواهید داشت. حقوق 

شما در این حساب واریز می شود، بنابراین باید هر چه زودتر نسبت به افتتاح آن اقدام کنید. برای  اهیانۀم

و یک سری مدارک از محلی که پول به حساب شما  ه مدارکی چون گذرنامه، مجوز اقامتافتتاح حساب ب

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.kela.fi/
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، )به طور مثال کپی قرارداد با دانشگاه که حقوق ماهیانه و بورس تحصیلی را نشان می دهد(می شود  واریز

به خاطر داشته باشید که آدرستان را در فنالند دقیق بنویسید. بعضی از بانک ها ممکن است  نیاز است.

 ال از شما بخواهند.مدارکی عالوه بر مدارک با

داده می شود که از طریق آن  (automaattikortti)بعد از باز کردن حساب، به شما کارت بانکی 

 ازمی توانید پول دریافت کنید و  Ottoدستگاه  ازمی توانید حساب خود را توسط خودپردازها چک کنید: 

برای پرداخت قبض، استفاده از  ترین راه . ارزانکنیدپرداخت ض می توانید قب Maksutدستگاه های 

 است. یقابل دسترس نیز خدمات بانکی اینترنتی است که به زبان انگلیسی

 

Nordea : http://www.nordea.fi 

 

Osuuspankki : https://www.op.fi/op?id=10000&_nfpb=true 

 

Sampo : http://www.sampo.com/fi 

 

Handelsbanken : http://www.handelsbanken.fi 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.nordea.fi/
https://www.op.fi/op?id=10000&_nfpb=true
http://www.sampo.com/fi
http://www.handelsbanken.fi/
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Aktia : http://www.aktia.fi 

 

 مالیات

 کارت مالیات

دانشجویانی که دارای بورس تحصیلی هستند و در فنالند حقوق دریافت نمی کنند از مالیات 

ماه در فنالند اقامت خواهند داشت  6معافند. افرادی که در فنالند استخدام می شوند و برای مدتی بیش از 

ماه در فنالند اقامت  6افرادی که برای حداکثر درخواست بدهند.  (verokortti)باید برای کارت مالیات 

اقدام  (Tax-at-source) کارت مالیات در مبدأ گرفتنبرای  دارند باید

( باید قابل قبول نیست . بعد از استخدام، کارت مالیاتی اصلی )کپیکنند

. کارت مالیات را می توان از دفاتر ارائه گرددهر چه زودتر به کارفرما 

مالیات تهیه کرد. فرم های درخواست از طریق اینترنت نیز قابل دسترسی 

است. برای اطالعات بیشتر به سایت های اینترنتی مربوط به مالیات 

 مراجعه کنید یا با میزبان خود در فنالند تماس بگیرید.

 

 ماه در فنالند اقامت دارند( 6مالیات در مبدا )برای کسانی که حداکثر 

ماه در فنالند اقامت خواهند داشت، باید در ازای سودی که به دست می  6ای حداکثر کسانی که بر

درصد از حقوق را به عنوان مالیات کسر خواهد کرد.  30آورند مالیات بدهند. بر این اساس کارفرما ماهانه 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.aktia.fi/
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کند. این کسر  یورو از حقوق شما کسر می 011یورو و ماهانه  13قبل از جمع آوری مالیات، کارفرما روزانه 

شما  در کارت مالیات در مبدأ آن را اداره مالیاتوان مالیات به حساب می آید که حقوق، در صورتی به عن از

د. این پرداخت مالیات، مالیات نهایی است و درآمدی که پس از کسر مالیات باقی می ماند، نیازی به کنثبت 

. کنند، نزد خود نگه داری می گیرندگواهی پرداخت مالیاتی که از کارفرما باید کارمندان اظهار مالیاتی ندارد. 

 3مین اجتماعی کسر خواهد کرد )تقریباً أدر کنار مالیات، کارفرما از حقوق شما درصدی را برای پرداخت ت

 درصد از کل حقوق(.

 

 ت دارند(ماه در فنالند اقام 6مالیات برای ساکنان در فنالند )برای کسانی که بیشتر از 

 یماه بیشتر شود، باید مالیات بر درآمد و مالیات بر دارای 6در فنالند از  شاندوره اقامتخارجیانی که 

بیماری، مالیات کلیسا برای اعضای کلیسای لوتران  درآمد شامل مالیات شهری، حق بیمۀ بپردازند. مالیات بر

 و ارتودوکس و در آخر مالیات دولتی که بر مبنای میزان درآمد است، می شود.

 

 فرم مالیاتی

باید فرم مالیات بر درآمد خود را در اداره امور مالیاتی ثبت کنید. مجبور نیستید در هر سال کاری، 

 اظهار کنید. ،را به فنالند تانقبل از ورود میزان درآمد

 لینک مفید مالیات در فنالند:

FI-http://www.vero.fi/fi 
 

 حمل و نقل عمومی و کارت سفر

 مثالً کارت سفر یا رفت و آمد می شوید.  گرفتندر صورتی که در فنالند زندگی می کنید مجاز به 

حمل و نقل منطقه ای را  نکی، اسپو، وانتا و کوانین مجموعۀکنید شهرهای هلسی در هلسینکی زندگی می اگر

و ارزان سفر کنید.  می توانید در این منطقه با استفاده از کارت سفر هلسینکی به راحتیتشکیل می دهند. 

ی، قطارها، مترو و ن های برقمی توان در تمام سیستم های حمل و نقل مانند اتوبوس ها، واگکارت سفر را 

با ارائه معرفی نامه از دانشگاه می  دکترادانشجویان زیر مقطع به کار برد.  (Suomenlinna) کشتی ها

. همچنین کسانی که ساکن هلسینکی نیستند کننددرصد خریداری  01توانند کارت های سفر را با تخفیف 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.vero.fi/fi-FI
http://www.vero.fi/fi-FI
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. کارت سفر را می توان به صورت کننددار تهیه  می توانند کارت های سفر را به صورت بلیط های مدت

. باشدسفرها می تواند برون شهری و یا درون شهری زمانی و یا مبلغ دار و یا مخلوطی از هر دو شارژ کرد. 

تر از تهیه مستقیم بلیط از راننده است. هنگامی که  اگر کارت سفر به صورت پولی شارژ شود خیلی ارزان

خرید کارت سفر دارید باید کارت شناسایی عکس دار )گذرنامه، گواهینامه رانندگی و برای اولین بار قصد 

 غیره( و مجوز اقامت خود را به مرکز خدمات حمل و نقل ببرید.

 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی به صرفه ترین و آسان ترین راه برای رفت و آمد در فنالند به 

تهیه کارت مسافرتی است که می توان از آن به عنوان  ،رین راهراحت تخصوص در هلسینکی و حومه است. 

. بلیط هایی که در کارت مسافرتی ذخیره شده اند ارزان تر از بلیط کردوسیله پرداخت وجه بلیط استفاده 

کارت های شخصی و کارت های مسافرتی دو نوع هستند:  هایی هستند که جداگانه خریداری می شوند.

رت های شخصی کارت هایی هستند که فقط صاحب آنها حق استفاده از آنها را دارد. کا. یکارت های گروه

 کارت های گروهی کارت هایی هستند که افراد متعددی حق استفاده از آنها را دارند.

و یا بلیط کل  کندمسافر می تواند یا بلیط داخلی یکی از شهرهای هلسینکی و حومه را خریداری 

هلسینکی را. بلیط داخل شهری در مواقعی استفاده می شود که شخص فقط در داخل شهر مربوط  حومۀ

هلسینکی رفت  در مواقعی که شخص بین شهرهای حومۀهلسینکی  فت و آمد می کند ولی بلیط کل حومۀر

 تر است. هلسینکی از بلیط داخل شهری گران کند استفاده می شود. بلیط کل حومۀو آمد می 

 کردذخیره در کارت  ،روز و حداکثر یک سال 10توان زمان استفاده از کارت را، حداقل می 

(kausi) . .می همچنین هر چه این زمان طوالنی تر باشد قیمت بلیط های مسافرتی ارزان تر خواهد بود

که در این صورت می توان هنگام هر سفر وجه  (arvo) کردوجه نقد ذخیره در کارت مسافرتی توان 

 پرداخت کرد. با کارت مربوط به آن سفر را جداگانه
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کارت های شخصی را . کردن فقط در کارت های شخصی ذخیره زمان استفاده از کارت را می توا

حومه . قیمت کارت برای کسانی که در هلسینکی و کردمی توان از مراکز خدمات کارت های مسافرتی تهیه 

ساکنین هلسینکی و حومه باید مدرکی  مخصوصسکونت دارند ارزان تر است. برای خرید کارت با قیمت 

 که شهرستان محل زندگی شخص را نشان دهد. کرداز ثبت احوال تهیه 

 (latauspiste)ارائه می دهد  مربوط راپس از تهیه کارت می توان در آن در هر محلی که خدمات 

محل هایی که خدمات ذخیره کردن در کارت مسافرتی را ارائه می دهند در . کردره یزمان یا وجه نقد ذخ

و دیگر کیوسک هایی که با  (R-kioskit)هلسینکی، اسپو، وانتا و کائونیاینن عبارتند از کیوسک های آر 

 matkakortin)عالمت کارت مسافرتی مشخص شده اند، مراکز خدمات کارت های مسافرتی 

palvelupisteet)  دستگاه های اتوماتیک، مراکز فروش بلیط راه آهن دولتی(VR)  و فروشگاه های

 .(stockman)زنجیره ای استوک مان 

 

، ترامواها، (JT-linen vesibussi)به استثنای اتوبوس های آبی خط ج ت  بلیط ها در اتوبوس ها

معتبر  (suomenlinna)راه آهن دولتی و نیز در قایق های سوآمن لینا  نزدیک مترو و قطارهای مسیرِ

ساله( را در کالسکه کودکان حمل می کند می  6شخص بزرگسالی که کودک خردسال )نوزاد تا هستند. 

سال به طور رایگان  3. کودکان زیر کندتواند در شهرستان ها و بین شهرهای هلسینکی و حومه رایگان سفر 

 د.سفر می کنن
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 حمل و نقل در داخل شهر هلسینکی

است که در صفحات اینترنتی  HKL ۀمسئولیت حمل و نقل در داخل شهر هلسینکی بر عهد

اطالعات بیشتری در مورد قیمت بلیط ها به زبان های فنالندی، سوئدی و انگلیسی موجود است. در دفترچه 

عمومی و نیز راهنمایی هایی در مورد سفر به زبان  طالعات عمومی در مورد وسایل نقلیۀراهنمای مسافران ا

 های یاد شده وجود دارد.

 

 

 سفر با مترو

متروی هلسینکی به فاصله هر چند دقیقه از روآهوالهتی 

(Ruoholahti)  .به مرکز شهر و به شرق هلسینکی حرکت می کند

 برنامه های زمانی مترو به زبان های فنالندی، سوئدی و انگلیسی موجود است.

 

 سفر با تراموا

خط تراموا فعالیت می کند. مسیرها و  12در هلسینکی 

برنامه های زمانی تراموا به زبان های فنالندی، سوئدی و 

 انگلیسی موجود است.

 

 تلفنی در مورد حمل و نقل راهنمایی و مشاوره

می توان اطالعاتی در مورد  1111111از شماره تلفن خدمات تلفنی مرکز اطالعات حمل و نقل 

 .به دست آوردبرنامه های زمانی، مسیرها و بلیط های سفر در ارتباط با وسایل نقلیه عمومی شهرستان ها 

 

http://www.fr-iranscholarship.net/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 (Reittiopas)راهنمای مسیر 

 یر بین دو نقطه واقع شده در منطقۀمسیر خدماتی است که سریع ترین و راحت ترین مسراهنمای 

راهنمای مسیر به زبان های فنالندی، سوئدی و هلسینکی و حومه را در زمان مورد نظر محاسبه می کند. 

 انگلیسی در دسترس است.

y.fi/Sivut/Etusivu.aspxhttp://www.hs 

  http://www.hsl.fi  

 

 

 (Liityntäpysäköinti)پارکینگ ارتباطی 

پارکینگ ارتباطی به این معنی است که اتومبیل خود را می توان در نزدیکی ایستگاه قطار یا مترو 

 عمومی به سفر ادامه داد. ه و با وسیلۀ نقلیۀکردپارک 

 برای اطالع از جزئیات بیشتر با دفاتر حمل و نقل شهری تماس بگیرید:

Rautatientori metro station, the station tunnel 

Tel: +358 9 472 2454 

3:31عصر؛ جمعه از  3صبح تا  3:31شنبه تا پنجشنبه از دوساعت کار:   

از ظهربعد  3صبح تا  11عصر؛ شنبه از  0تا   

Itäkeskus shopping centre, Pasaasi 2nd floor 

Tel: +358 9 472 2454 

عصر 0:10صبح تا  11ساعت کار: دوشنبه تا جمعه از   

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 لینک های مفید:

  http://www.hel.fi/hki/HKL/fi/Etusivu حمل و نقل شهری هلسینکی:

  aikataulut-ja-http://www.hsl.fi/reitit ریز سفر: برنامه

 

 جواز تلویزیون

جواز تلویزیون را به مرجع تنظیم  د برای داشتن تلویزیون باید هزینۀ ساالنۀهر خانوار در فنالن

کنید. درخواست  جواز تلویزیونبرای تلفن می توانید . از طریق اینترنت یا کندارتباطات فنالند پرداخت 

شرکت ملی پخش برنامه های  درصد بودجۀ 01داده شود. تقریباً  درخواست باید قبل از استفاده از تلویزیون

 مین می گردد.از هزینه های جواز تأ (YLE)تلویزیونی 

 

 خرید جواز تلویزیون:

 161 613 9 358+تلفن: 

maksu.fi-https://www.tvOnline:  

 لینک های مفید:

  http://www.yle.fiشرکت پخش برنامه های تلویزیونی: 

  https://www.viestintavirasto.fiمرجع تنظیم ارتباطات فنالند: 

 

 تلفن و اینترنت

 تلفن ثابت

http://www.fr-iranscholarship.net/
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به شرکت های  هیورو است که البته ممکن است بست 111حدود  معموالًاتصال تلفن ثابت  ینۀهز

یورو است.  18020مختلف، میزان آن کمتر یا بیشتر باشد. به عنوان مثال این مبلغ برای شرکت سونرا مبلغ 

ساله یا چند ساله با  2 مثالًاگر قراردادهای مشخصی یورو متغیر است.  02تا  3آبونمان ماهیانه هم از 

ثیرگذار است و أدر قیمت ماهیانه و هزینه های مکالمه ت کنیدشرایطی که شرکت مربوط تعیین می کند منعقد 

 مقداری ارزان تر خواهد بود.

 

 اینترنت

 0تا  2نترنت با سرعت حدود اگر در خانه های دانشجویی مثل هاوس هلسینکی ساکن هستید، ای

می  تاضافی قابل دسترسی است. در غیر این صور اجاره است و بدون پرداخت هزینۀجزئی از قرارداد  مگ

توان اینترنت پر سرعت یا بیسیم را از شرکت های مختلف ارائه کننده سرویس های اینترنتی مانند سونرا یا 

بسته به نوع سرویس و قراردادهای قابل عرضه و همچنین محل سکونت، قیمت دی ان آ خریداری کرد. 

یورو برای  01تا  31و حدود  یتمگاب 2یورو و برای اینترنت تا  21تا  11اینترنت چیزی در حدود  ماهیانۀ

 1کیلو بایت تا  120 مثالًاینترنت بیسیم با سرعت های کمتر مگابیت می تواند متغیر باشد. البته  11اینترنت 

مگابیت که بتوان در لپ تاپ یا تلفن همراه از آن استفاده کرد هم با قیمت های مناسب تر موجود است. 

برای آگاهی بیشتر از آخرین تغییرات قیمت ها و سرویس های گوناگون موجود تلفن ثابت و اینترنت برای 

سایت آنهاست. برای کسب اطالعات بیشتر می  مناطق مختلف بهترین راه مراجعه به شرکت های مربوط یا

 :کنیدتوانید به سایت های زیر مراجعه 

www.dna.fi 

www.sonera.fi 

www.elisa.fi/yksityisille 

www.saunalahti.fi 

 

 تلفن همراه

http://www.fr-iranscholarship.net/
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همراه  تلفن ز تلفن همراه استفاده کنید. ودیعۀ، می توانید انداشته باشد خط تلفنآپارتمانتان اگر 

البته این ودیعه در موقع خروج و پس از تسویه یورو است.  301دارند حدود  برای کسانی که اقامت موقت

 همراه، پس داده می شود. قبوض تلفن

چندین اپراتور در فنالند وجود دارد. در موقع انتخاب اپراتور، قیمت ها و ودیعه های آنها را با هم 

مقایسه کنید چون ممکن است تفاوت های قابل توجهی داشته باشند. در هنگام سفرهای خارجی در میزان 

روسیه هستید زیرا مکالمه در آن برای شما چند صحبت کردن با تلفن همراه دقت کنید به خصوص وقتی در 

 صد یورو هزینه در بر خواهد داشت.

 لینک های مفید:

Dna- www.dna.fi  

 

Elisa- www.elisa.fi  

 

  www.sonera.fi -س

 

 رانندگی

اقتصادی اروپا می  ۀو شهروندان کشورهای عضو منطقشهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

نقلیه مشخص شده در گواهینامه و تا زمانی که گواهینامه اعتبار دارد در فنالند رانندگی کنند.  توانند با وسیلۀ

( Genevaو  Vienna)عبور و مرور جاده ای  کشورهای عضو معاهدۀ راکسانی که گواهینامه رانندگی آنها 

ماه وقت دارند تا  6ال، مدت یک سال در فنالند رانندگی کنند و بعد از یک س به، می توانند کرده اندصادر 
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ماهه به پایان برسد، این افراد باید در آزمون های رانندگی  6رانندگی فنالندی بگیرند. اگر مهلت  گواهینامۀ

، باید در دننکرده باشوین و ژنو صادر  کشورهای عضو معاهدۀ رااگر گواهینامه شما فنالند شرکت کنند. 

آزمون های رانندگی فنالند شرکت کنید. کسانی که در فنالند به طور موقت سکونت دارند یا در فنالند در 

مون های ر آزرانندگی خود را بدون شرکت د ماه( می توانند گواهینامۀ 6حداقل حال تحصیل هستند )برای 

یورو است. برای اطالعات بیشتر به سایت  01هزینه تعویض فنالندی عوض کنند.  رانندگی با گواهینامۀ

 .کنیدپلیس فنالند مراجعه 

مختلف متفاوت است. شرایط ترمز کردن و امکان دید در پاییز با تابستان  شرایط رانندگی در فصول

فرق می کند. محدودیت های سرعت در زمستان در راه های کشور از آغاز نوامبر تا انتهای فوریه اجرا می 

ثنایی آب و تشود. با این حال، این محدودیت ها در اکتبر کاهش می یابد و در آوریل و در بعضی شرایط اس

الستیک هوایی اجرا می شود. استفاده از الستیک های زمستانی از آغاز دسامبر تا انتهای فوریه اجباری است. 

میلی  3یخ شکن یا آجدار باشند. عمق شیارهای الستیک های زمستانی باید حداقل های زمستانی می توانند 

 متر باشد.

 ایمنی:حفظ قوانین برای 

 اجباری است.بستن کمربند ایمنی برای همه 

 داشتن چراغ جلوی اتومبیل در همه حال اجباری است.

 وقف.تاستفاده از چراغ در اتومبیل های م

 در حال رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید.

 ردیابی رادار ممنوع است.

 استفاده از مسیریاب ضروری است.

 در استفاده از بوق دقت کنید.

 باید در اتومبیل، از صندلی ایمنی استفاده کنند.سانتی متر  130کودکان کوتاه تر از 

 لینک های مفید:

 http://www.poliisi.fiپلیس فنالند: 
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 http://www2.liikennevirasto.fi/sivu_siirtynyt/sivu_siirtynyt.htmlراه:  ۀادار

 http://www.liikenneturva.fi/www/fiایمنی ترافیک: 

 

 دوچرخه سواری

 دارای مسیرهای دوچرخه سواری خط کشی و مشخص شده ای معموالًشهرها و مناطق مسکونی 

در کنار . چنانچه مجبورید کردهستند که با استفاده از آنها می توان به راحتی از نقطه ای به نقطه دیگر تردد 

طبق  در فنالندهمیشه از منتهی الیه سمت راست جاده حرکت کنید.  ،ماشین رو دوچرخه سواری کنید جادۀ

 .کردباید هنگام دوچرخه سواری از کاله ایمنی استفاده  قانون

دوچرخه سواری چاپ می کنند که در آن راه های دوچرخه سوار شهر  بسیاری از شهرها نقشۀ

 . نقشۀکردجهانگردی شهر مربوط درخواست  از ادارۀ مثالًمشخص شده است. این نقشه ها را می توان 

 .کردتهیه نیز دوچرخه سواری را می توان از کتابفروشی ها 

سبک  در صورت وجود در مسیر وسایل نقلیۀعابر پیاده و یا  بر پیاده باید همیشه در مسیر ویژۀعا

امن تر است. به  معموالً. سمت چپ جاده کنددر دیگر موارد عابر پیاده باید در کنار جاده حرکت . کندتردد 

خاطر داشته باشید که در تاریکی و یا در هوای گرگ و میش دیدن عابر پیاده و یا دوچرخه سوار برای 

کی در جاده عابر پیاده باید هنگامی که در تاریطبق قانون  همین دلیلتقریباً غیر ممکن است. به  گانرانند

فروشگاه های لوازم  مثالًعکس کننده را می توان از . منکنداستفاده  هعکس کنندحرکت می کند از جسم من

و جایگاه های پمپ ورزشی و فروشگاه های بزرگ و همچنین از اغلب فروشگاه های کوچک، داروخانه ها 

 اطمینان حاصل کند.از سالم بودن چراغ دوچرخه دوچرخه سوار باید همچنین . کردبنزین خریداری 

 لینک های مفید:

 http://www.visitfinland.comدوچرخه سواری در فنالند: 

 http://www.liikenneturva.fi/www/fi ایمنی ترافیک:

 

 سفارت جمهوری اسالمی ایران در فنالند
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یکی از نکات مهم بعد از ورود به فنالند مراجعه به سفارت جمهوری اسالمی در شهر هلسینکی و 

سولی و ارسال گزارش تحصیلی )دانشجویان اعالم حضور است. دانشجویان برای استفاده از خدمات کن

به همین خاطر فرم ها و مدارک الزم را قبل از بورسیه( باید در واحد کنسولی سفارت تشکیل پرونده دهند. 

ه و با درج آخرین کرد. پس از انتخاب فرم مناسب، آن را به طور کامل و خوانا تکمیل کنیدمراجعه تنظیم 

نشانی محل سکونت و شماره تلفن در ایران و فنالند با سایر مدارک به سفارت جمهوری اسالمی ایران در 

مدارک الزم شامل اصل و تصویر گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی و در صورتی که  .دهیدهلسینکی تحویل 

 ر.اصل و تصویر حکم تحصیلی خارج از کشو ،دانشجوی بورسیه هستید

 0بخش کنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران در هلسینکی روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 

-62602020با شماره تلفن  16تا  10برای مراجعین حضوری و همین روزها از ساعت  12:31صبح تا 

 پاسخگو است. 62602011و شماره دورنگار  6260201

http://helsinki.mfa.ir 

address: Embassy of the Islamic Republic of Iran, Kulosaarentie 9, 00570, 

Helsinki, Finland 

tel: +358 9 6869 240 

Fax: +358 9 6869 2410 

e-mail: embassy@iran.fi 

 

 دفتر رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان کشور فرانسه و منطقه شنگن

در راستای ارائه خدمات و راهنمایی برای کاهش مسائل و مشکالت اقامتی، تحصیلی،  دفتراین 

فرهنگی و علمی دانشجویان فعالیت می کند. دانشجویان بورسیه موظفند یک نسخه از گزارش پیشرفت 

 .کنندبه دانشگاه محل خدمت ارسال تحصیلی خود را هر شش ماه یک بار به این دفتر و 

  iranscholarship.com-sarparasti@frرایزن علمی: 

  iranscholarship.com-mali@fr-edariمسئول امور اداری: 

  iranscholarship.com-admin@frمدیر سایت رایزن علمی: 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://helsinki.mfa.ir/
http://fr-iranscholarship.com/
http://fr-iranscholarship.com/
mailto:sarparasti@fr-iranscholarship.com
mailto:edari-mali@fr-iranscholarship.com
mailto:admin@fr-iranscholarship.com
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 1133101603001تلفن تماس دفتر رایزن علمی: 

 1133103233060دورنگار دفتر رایزن علمی: 

 Avenu d'Iéna, 75116Paris- France 4آدرس پستی: 

در آغاز تحصیل در کشور فنالند مدارک زیر را به اداره کل بورس  در ضمن دانشجوی بورسیه باید

 :کندو امور دانشجویان خارج ارسال 

گی نمایندشماره حساب و آدرس بانکی در کشور محل تحصیل علی الخصوص در کشورهای فاقد  -

 علمی؛

مشخصات و صفحه ای که مهر خروج از کشور در آن  نواده )صفحۀخود و خا تصویر صفحات گذرنامۀ -

 ؛(درج گردیده

 بلیط هواپیمایی خود و خانواده؛ الشۀ -

 اصلی با قید دوره، رشته، تاریخ شروع و موضوع رساله؛ اصل گواهی ثبت نام دورۀ زبان یا دورۀ -

جمهوری ایندگی نمدفتر  طرفاصل گواهی شهریه با قید سال/ ترم تحصیلی و تایید مبلغ شهریه از  -

 های علمی؛نمایندگی اسالمی ایران یا دفاتر 

 اصل گواهی بیمه با قید سال/ ترم تحصیلی خود و خانواده و تایید آن. -

 

 فروشگاه های مواد غذایی در فنالند

یا همان فروشگاه های  Small Marketبه طور کلی در فنالند یک دسته فروشگاه ها که به آنها 

کوچک گفته می شود عالوه بر روزهای معمول در تعطیالت نیز باز بوده و می توان مایحتاج اولیه و مواد 

. این فروشگاه ها بیشتر محله ای هستند و برای سهولت در دسترسی به آنها در کردغذایی را خریداری 

  ALEPAآنها احساس می شود قرار دارند. به عنوان مثالمناطق مسکونی و مکان هایی که نیاز مردم بیشتر به 

  www.alepa.fiاز نظر قیمت مناسب تر از سایر فروشگاه های کوچک است. 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.alepa.fi/
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http://www.siwa.fi/fi/etusivu  

 

 

http://www.rkioski.fi  

 

http://www.valintatalo.fi/fi/etusivu  

 

هستند. در این دسته از فروشگاه ها ها  Super Marketگروه دوم فروشگاه های بزرگ یا همان 

پوشاک و وسایل زندگی و غیره نیز یافت می شود. این فروشگاه ها از نظر قیمت تا  ،عالوه بر مواد غذایی

هایی مشاهده  تفاوتحدودی نزدیک به یکدیگر هستند با این تفاوت که در مواقع خاص در بعضی اجناس 

 .کردمواد خوراکی را با قیمت مناسب تری می توان تهیه  LIDL مثالً درمی شود؛ 

www.k-citymarket.fi  

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.siwa.fi/fi/etusivu
http://www.rkioski.fi/
http://www.valintatalo.fi/fi/etusivu
http://www.valintatalo.fi/fi/etusivu
http://www.k-citymarket.fi/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 

www.k-market.com  

 

www.lidl.fi  

 

http://www.prisma.fi/market/prisma  

 

 

 

 

 ل مربوط به دانشگاهئمسا

در  ،در فنالند برای شهروندان فنالندی شغل محسوب می شود دکتراکه تحصیل در مقطع  از آنجا

در پروژه های دانشگاهی و داشتن  پژوهشگربه صورت  دکتراتحصیل دانشجویان مقطع  مواردی امکان ادامۀ

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.k-market.com/
http://www.lidl.fi/
http://www.prisma.fi/market/prisma
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به برخی قوانین و مقررات مربوط به  ،با دانشگاه امکان پذیر است. در این قسمت برای آگاهیارتباط شغلی 

 دانشگاه اشاره می شود.

 

 ساعات کاری

ساعت  3و مدیران، روزانه  پژوهشگرانسه نوع ساعت کاری در دانشگاه وجود دارد. ساعات کاری 

دقیقه است. ساعات کاری کارمندان قسمت تحقیقات و تدریس به  10ساعت و  36دقیقه و هفته ای  10و 

 10ساعت و  32ساعت در روز و هفته ای  2دقیقه تا  10ساعت و  6صورت هفتگی محاسبه می شود )بین 

 ت کاری به حساب نمی آید.دقیقه تا یک ساعت بوده و جزء ساعا 31دقیقه(. زمان ناهار 

ایان کار روزانه خود را اگر ساعات کاری قابل تغییر درخواست شود، کارمند می تواند زمان آغاز و پ

و زمان پایان آن عصرها  0تا  3تعریف کند. زمان آغاز کار، صبح ها ساعت  ،زمانی مورد توافق با محدودۀ

ساعت کار می  1611مورد توافق با سرپرست، سالیانه  استادان، طبق برنامه ریزی است. 10تا  10:00ساعت 

 کنند.

 

 مرخصی ساالنه

، ل، تعطیالت غیر رسمی و چند روز تعطیل دیگر )روز استقالدوشنبه تا شنبهروزهای تعطیل، 

حق مرخصی با حقوق است. هر ( هر کارمند مست(Vappu)کریسمس و نیمه تابستان، عید پاک و یک می 

که  و هر مرخصی باید با سرپرست و مدیر هماهنگ شود. مرخصی ماهانه در صورتی تعلق می گیرد تعطیلی

روز کار کرده باشد. در هر ماه می توان دو، دو و نیم یا سه روز مرخصی گرفت. تعداد  10شخص حداقل 

ی که مسئول روز می رسد. تعداد روزهای مرخصی را می توان در هر دانشکده از منش 21مرخصی ساالنه به 

تعطیالت تابستانی از اول ماه ژوئن تا پایان سپتامبر است به این  دورۀ موارد مربوط به کارکنان است، پرسید.

زمانی است و اگر فردی مرخصی های استحقاقی خود را  ، این دورۀمعنی که فصل گذران ایام تعطیالت

در  به آن اضافه می شود. ،روز 6داکثر سقف حدرصد آن، تا  01ند راستان بگذدر زم مثالًخارج از این ایام 

ضمن صرف نظر از اینکه کارمند چه موقع قصد گذراندن تعطیالت را دارد، پاداش تعطیالت )عیدی( هر 

 سال یک بار در ماه جوالی پرداخت می شود.

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 مرخصی بدون حقوق

رخواست درخواست مرخصی بدون حقوق باید برای سرپرست واحد تحقیقات نوشته شود و این د

. باید در درخواست دالیل گرفتن مرخصی کند باید متصدی خدمات کارکنان آن واحد تحقیقاتی ثبترا 

 بدون حقوق به طور شفاف بیان گردد.

قرارداد تنظیم می گردد. درخواست مرخصی زایمان باید برای مدیر گروه  مرخصی زایمان در برگۀ

د. تاریخ ابتدا و کنثبت را  آنآن گروه یا دانشکده یا رییس دانشکده نوشته شود و دفتر خدمات کارکنان 

درخواست انتهای مرخصی زایمان باید به منشی که مسئولیت مراحل اداری را بر عهده دارد، گزارش شود. 

 .داده شودی زایمان باید حداقل دو ماه قبل از شروع مرخصی مرخص

 

 مرخصی استعالجی

. مرخصی استعالجی نباید بیشتر ارائه گردد شکبرای استفاده از مرخصی استعالجی باید گواهی پز

، بهداشت دولتی ۀادار از روز به طول می انجامد باید 0یا  0روز باشد. برای مرخصی استعالجی که  0از 

خدمات کارکنان هر پردیس ثبت می گردد. هر گونه  واهی های پزشکی مستقیماً در ادارۀگ. داشتگواهی 

روز(، گواهی غیبت  3تا  1غیبت ناشی از بیماری باید به مافوق گزارش داده شود. برای غیبت های کوتاه )

، ثبت باید این گواهی را نموارد مربوط به کارکنا خشِباید بدون واسطه به امضای مافوق برسد سپس منشی ب

 ایند. برای غیبت به دلیل بیماری فرزند، باید مراحل فوق اجرا شود. فرم درخواست را می توانید از کن

 .بگیریدسایت 

تحقیقاتی استفاده می کنند، مرخصی استعالجی خود را باید به مدیر پروژه  grantکسانی که از 

 اعالم کنند.

 

 مراقبت های بهداشتی شغلی

خدمات مراقبت های بهداشتی برای کارکنان دانشگاه ها ارائه می شود. خدمات مراقبت های 

نمی دهد. گروه  یا بورس تحصیلی دریافت کرده اند، تحت پوشش قرار grantبهداشتی کسانی را که 

Mehiläinen .خدمات مراقبت های بهداشتی شغلی را در پایتخت ارائه می کند 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.helsinki.fi/henkos/lomake
http://www.helsinki.fi/henkos/lomake
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 لینک مفید:

 äinenMehil:   http://www.mehilainen.fiگروه 

 

 حوادث بیمۀ

پرداخت  fundکه حقوقشان از طریق را دولت هستند. آن دسته از کارکنان  بیمۀکارمندان دانشگاه 

د. در موقع حوادث، گواهی بیمه باید از مرکز بهداشت تهیه شود. این بدین معنی کنمی شود، پروژه بیمه می 

سرپایی( پرداخت نمی کند هیچ گونه هزینه ای برای ویزیت پزشک )یا ویزیت کلینیک های  راست که بیما

دریافت می کنند، بیمه نمی کند.  grantمی شود. دولت کسانی را که  لارسا هبه دانشگا و فاکتور آن مستقیماً

در عوض چون این افراد )از نظر مالی( با موسسان شرکت های خصوصی قابل مقایسه هستند، مسئولیت 

 غیر فارغ التحصیل که عضو اتحادیۀ بیمه کردن به عهده خودشان است. تمام دانشجویان فارغ التحصیل و

حوادث تهیه  ند از طریق پرداخت حق عضویت، بیمۀهستند، می توان (HYY)ه هلسینکی دانشجویی دانشگا

شود. افرادی که بورس  دادهحوادث باید با هم  بیمۀ رسید حق عضویت و ،برای درخواست غرامت. کنند

حوادث،  بیمۀ 03-1یی نیستند باید طبق بند دانشجو دریافت می کنند و عضو اتحادیۀ grantتحصیلی یا 

 .کننددلخواه برای ساعات کاری در دانشگاه تهیه  ۀیک بیم

 

 مدیریت بایگانی ادارۀ

کار ثبت کارکنان )کسانی که قرارداد رسمی دارند( قسمت اداری و  (Kirjaamo)بایگانی  ادارۀ

آموزشی را به عهده دارد. خالصه وضعیت را می توان از طریق تلفن و ایمیل از دفتر ثبت جویا شد. تلفن ها 

 helsinki.finimikirjat@     و ایمیل در دانشگاه هلسینکی عبارتند از:

tel: 22922 23353      و 

بایگانی جایی است که در آن، درخواست ها برای یک پست و یا هر شغل دیگری در دانشگاه،  ۀادار

درخواست توجه داشته باشید زیرا به دادن ، به مهلت قانونی بدهیددرخواست  ریدثبت می شود. اگر قصد دا

 اثر داده نخواهد شد.درخواست های بعد از مهلت قانونی ترتیب 

 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 شغل دوم برای کسانی که استخدام رسمی هستند

است که در کنار شغل اصلی به آن پرداخته  یشغل دوم به معنی پست یا مقام، کار، کسب و تجارت

می شود. وظایف موقتی شخصی مثل سخنرانی و وظایف یک متخصص در دسته بندی شغل دوم به حساب 

عی برای انجام وظایف شغل اصلی باشد، نباید باعث بی صداقتی صاحب شغل نمی آید. شغل دوم نباید مان

در انجام وظایف شود، نباید باعث تضاد منافع بین شغل اصلی و شغل دوم گردد یا رقابت تلقی شود. 

 همچنین شغل دوم نباید باعث ایجاد ضرر برای کارفرما گردد.

اظهارات سرپرست  به درخواست باید . برگۀدرییس دانشگاه صادر می کن رامجوز کار در شغل دوم 

است. تمام شغل های دوم به جز آنهایی  یبایگانی قابل دسترس ضمیمه گردد. فرم درخواست در ادارۀبخش 

داشتن شغل دوم باید به مدیریت اداری اطالع که نیاز به مجوز دارند، باید به اطالع مسئول مربوط برسد. 

 داده شود.

 

 که قرارداد استخدام جداگانه دارندشغل دوم برای کسانی 

نباید در جایی دیگر کار کنند یا استخدام شوند، زیرا این فعالیت ها ممکن است باعث  افراداین 

شود. تا زمانی که  و همچنین زیان رسیدن به کارفرما ارزش یافتن کاذب ماهیت کار و وضعیت فردی کارمند

قرارداد اعتبار دارد، کارمند نباید در هیچ یک از فعالیت هایی که باعث ایجاد رقابت شغلی و در نتیجه به 

خطر افتادن صداقت کار می شود، وارد شود. همچنین افرادی که دارای قرارداد استخدام هستند باید مدیریت 

 اداری را نسبت به داشتن شغل دوم آگاه کنند.

 

 عالیت های کارآفرینیف

تاسیس شرکت توسط کارمند، فعالیت بسیار مثبتی است به شرط آنکه شرکت در جایی به غیر از 

فعالیت های مربوط به شرکت نباید باعث خلل دانشگاه واقع شده باشد و روی ساعات کاری تاثیر نگذارد. 

نباید برای پرداخت فاکتورهای برای مثال کارت اعتباری شرکت در انجام وظایف شغل دانشگاه گردد. 

سفرهای اداری مربوط به دانشگاه و همچنین فرم های صورت حساب بدهی دانشگاه نباید برای فعالیت 
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تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 به منظور فعالیت های شرکتشز پست، تلفن یا دورنگار دانشگاه ا ندارد شرکت استفاده گردد. کارمند حق

 .استفاده کند

 

 تنظیم سفر از طریق اینترنت -سفر

استخدامی دارند از نرم افزار اینترنتی برنامه ریزی  و کسانی که با دانشگاه رابطۀکارمندان دانشگاه ها 

ای بروید  کنند. هر وقت بخواهید به سفر تجاریمی نامیده می شود، استفاده  Web- Travellerسفر که 

د، باید قبل از برنامه کندانشگاه پرداخت می  راآن )بلیط هواپیما، هتل، مقرری روزانه و غیره(  که هزینۀ

ثبت کنید. در این صورت بعد از سفر، گزارش هزینه آن  Web- Travellerبرنامه خود را در ریزی سفر، 

 فایل بندی خواهد شد. Web- Travellerدر 

 https://alma.helsinki.fiTraveller:  -Web لینک مربوط در دانشگاه هلسینکی:

 

 Almaایمیل، اینترنت و شبکه اینترنت داخلی 

امکان ایجاد آدرس ایمیل برای دانشجویان و کارمندان وجود دارد. هر دانشکده و گروه، مسئولی 

است. همۀ  رایگانخدمات اولیه برای کارمندان و دانشجویان برای اعطای حساب کاربری اینترنت دارد. 

متصل هستند. سایت های کامپیوتری امکاناتی از قبیل انواع  unixداخلی و سیستم های  کامپیوترها به شبکۀ

 .ت پرینت و ظرفیت ذخیره سازی باال دارندنرم افزارهای کاربردی، خدما

حساب کاربری برای مدت زمان محدودی اعتبار دارد و باید به صورت دوره ای تمدید شود. رمز 

. اطالعات کردفعال  ITور فراموش شده و حساب کاربری قدیمی را می توان در بخش پشتیبانی دانشکده عب

 است: یبیشتر در دانشگاه هلسینکی در سایت زیر قابل دسترس

http://www.helsinki.fi/helpdesk/eng/instructions/user_accounts_and_passwor

ds/user_accounts 

 بخش پشتیبانی:

Tel: (09) 191 24662 

neuvonta@helsinki.fi-atk 
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 حساب کاربری:

Tel: (09) 191 32705 (City Centre) 

Tel: (09) 191 51032 (Kumpula) 

luvat@helsinki.fi-atk 

شگاه، کارمندان و نامیده می شود. آلما ابزار ارتباط بین دان Almaاینترنت داخلی دانشگاه هلسینکی، 

برای کسانی که حساب کاربری دانشگاه را دارند قابل دسترسی است. محتوا و خدمات دانشجویان است و 

 tabها قابل دسترسی است، قرار داده شده است. برچسب یا  tabکه در  Service Windowsآلما روی 

 بخشی از آن است. Service Windowsمی تواند به صورت یک سایت باشد که 

ه ها و پردیس ها در آلما و در باال نمایش داده می شود. می تب یا برچسب های بخش ها، دانشکد

در نید همچنین می تواتوانید پروفایل کاربری خود را اصالح کنید و آنها را به حالت اصلی خود برگردانید. 

 دسترسی داشته باشید.به اطالعات پروفایل پنجرۀ اطالعات کاربری 

در هماهنگی با هم هستند، بنابراین بدون نیاز به  آلما سه زبانه است: زبان فنالندی و سوئدی که

انگلیسی به طور مستقل و  فنالندی از آن استفاده کرد. نسخۀ ترجمه می توان با زبان دلخواه سوئدی یا

 ز نسخه های فنالندی و سوئدی است.خالصه تر ا

روه آی تی کمک در رابطه با سئواالت تخصصی خود می توانید با استفاده از ایمیل و یا تلفن از گ

 بگیرید:

alma-neuvonta@helsinki.fi 

tel: (09) 191 24662 

helpdesk@helsinki.fi 

tel: (09) 191 55555 
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 فنالنددفترچه راهنمای دانشجویان در کشور 

             

http://www.fr-iranscholarship.net/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 

 

 

 

 

 

 چهارمبخش 
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 نکات ضروری برای پیشرفت تحصیلی

. با کنیدمالحظه  ،شده دادهکه در خصوص نظام آموزشی فنالند را این بخش مطالبی  پیش از مطالعۀ

 ارشد و دکترا با توجه به دانشکدۀ به دانشجویان کارشناسی معموالً ،موجود در کشور فنالند روالتوجه به 

از قبیل کپی و پرینت  ت مربوطمحل تحصیل و امکانات آن میز کار مستقل همراه با کامپیوتر و دیگر امکانا

به ساختمان ها و  در تحقیق و پژوهش و رفت و آمد، کلید ورودگیرد. همچنین به منظور راحتی  تعلق می

ند. برای تا در هر زمان امکان دسترسی به دانشگاه را داشته باش به دانشجویان داده می شوددانشکده 

البته همزمان با ثبت  ۀ دانشگاه عضو شوید.تحصیلی خود الزم است در کتابخان دسترسی به کتاب های رشتۀ

د، ولی تا زمان آماده شدن کارت می شودر سیستم کتابخانه نیز ثبت  نامتان ،نام و دریافت کارت دانشجویی

دانشجویی می توانید به کتابخانه مراجعه کرده و عضو شوید. عضویت در کتابخانه رایگان است ولی در 

مربوط به کتاب ها و سیستم کتابخانه را می توان اندکی دریافت می شود. اطالعات  جریمۀ ،کردیرصورت د

 جامع کتابخانه های دانشگاه های فنالند یافت. سایتدر 

 

ۀ چنانچه کتاب مورد نظر شما در کتابخان

دیگری از فنالند  دانشکده موجود نباشد ولی در نقطۀ

امکان ارسال آن برای شما وجود  ،باشد داشته وجود

دارد. برای استفاده از این سرویس الزم است با 

مسئول مربوط در کتابخانه تماس بگیرید و اطالعات 

مربوط به کتابخانه و کتاب را در اختیار او قرار دهید. 

از طریق  معموالً سفارش کتاب به این شکل  هزینۀ

حصیل می کنید پرداخت وزشی که در آن تگروه آم

. همچنین در صورت نیاز به کتابی که در کتابخانه صحت این مطلب مطمئن شویدبهتر است از  می شود ولی

کشورهای دیگر وجود دارد که البته هزینه آن بسیار  نیست، امکان سفارش آن از کتابخانۀهای فنالند موجود 

رداخت آن هماهنگی الزم با گروه آموزشی و کتابخانه صورت پذیرد. به باالتر است و الزم است برای باز پ

. امکان دسترسی به مجالت معتبر انگلیسی به صورت ن قبیل امانات نیز باید دقت کردزمان برگشت ای
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می توان به آنها دسترسی  هلکاآنالین در همه دانشگاه ها وجود دارد. مثالً در دانشگاه هلسینکی از سایت 

  پیدا کرد.

امکاناتی از قبیل سالن مطالعه با فضاهای بسیار مناسب همراه با امکانات کپی، پرینت و اینترنت در 

به صورت رایگان به دانشجویان  معموالًاکثر کتابخانه ها موجود است. برای کپی نیاز به کارت کپی دارید که 

در غیر این صورت می . بگیریدگروه آموزشی  درکترا تعلق می گیرد و باید آن را از مسئول مربوط د دورۀ

برای پرینت سهمیه هر ترم تحصیلی  هر دانشجو در. کنیدد این کارت های کپی را از کتابخانه خریداری توانی

میز کار یا  دادنشما به دلیل کمبود امکانات امکان  نانچه دانشکدۀدارد که استفاده از آن رایگان است. چای 

دفتر کار به شما ندارد، می توانید از اتاقک ها یا میزهای کاری که در بعضی کتابخانه های دانشگاه ها وجود 

 .کنیددارد و فضای کامالً اختصاصی در اختیار شما قرار می دهد، استفاده 

 

 امتحانات علمی

برخالف ایران، امتحانات دانشگاهی در فنالند چندان سخت و استرس آور نیست. تاریخ امتحانات 

. کنددر تاریخ های دیگری در امتحانات شرکت  در صورت عدم آمادگی می توانددانشجو الزام آور نبوده و 

همچنین برخی از دروس دارای امتحانات پایانی نبوده و مالک ارزشیابی آن فعالیت و حضور فعال در 

در این سمینار یا شرکت در بحث ها و غیره است.  دادنگزارش و خالصه نویسی دروس،  تحویلکالس، 

اً به صورت تامتحانات عمد است. بقیۀ (pass/fail)صورت ارزشیابی درس مربوط به صورت قبول یا رد 

جواب های طوالنی دارد. االت نیاز به پاسخ به سؤ معموالًکه  ستااالت تشریحی آزمون های کتبی یا سؤ

ارزشیابی امتحانات  . نمرهمحسوب می شوددرسی  واحد و سمینارهاحضور در برخی کنفرانس ها همچنین 

 .استکتبی بین یک تا پنج 

 : عالی5

 : خیلی خوب4

 : خوب3

 : رضایت بخش2

 : قبول1
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. کردکتاب های مربوط و گذراندن امتحان آنها اخذ  س را نیز می توان صرفاً با مطالعۀپاره ای از درو

ه اند نزد مسئول آموزش گروه ها قرار کردبه این منظور لیستی از کتاب هایی که استاد یا استادان مربوط تهیه 

که امتحانات برگزار می یکی از تاریخ هایی  آن در پس از انتخاب کتاب مربوط و مطالعۀدارد که می توان 

. البته الزم است پیش از سررسید تاریخ امتحان با استفاده از کارت های کرددر امتحان شرکت  ،شود

ال ها نشی آموزشی رساند تا نسبت به تهیۀ سؤمخصوص آمادگی خود را برای حضور در امتحان به اطالع م

 برای شما اقدام شود.

 

 تحصیلکار در دوران 

اقامت معتبر هستند، به صورت قانونی امکان کار پاره وقت تا بیست  دانشجویانی که دارای اجازۀ

ت ساعت در هفته یا بیشتر را در تمام طول سال و به صورت تمام وقت در تابستان دارند. برای کار تمام وق

قرارداد کاری  ظور الزم به ارائۀدر تمام طول سال الزم است اجازۀ کار تمام وقت کسب گردد که برای این من

پلیس صورت  یل فرم مربوط هنگام درخواست اجازۀ اقامت است. درخواست اجازۀ کار از طریق ادارۀو تکم

 ادارهاست. این کارت را می توان از  (Tax card)می پذیرد. همچنین برای کار احتیاج به کارت مالیاتی 

ارت مزبور را باید که پس از مدتی به آدرس شما ارسال می گردد. ک کردمحل زندگی درخواست  دارایی

 .ارائه کنید اقامت به کارفرمای خود همراه با اجازۀ

دوران دکترا در اکثر رشته ها شغل محسوب می  ،مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی ،در فنالند

تحقیقاتی خود محسوب می شوند و دستمزد با کسر  دانشگاه یا موسسۀ کارمندشجویان، شود و در واقع دان

کار و دیگر  هنگام عقد قرارداد الزم است اجازۀ اقامت معتبر همراه با اجازۀبه آنها پرداخت می شود.  مالیات

قوق نیز دکترا بدون دریافت ح ه شود. البته امکان تحصیل در دورۀمدارک الزم )مانند کارت مالیاتی( ارائ

 کنیدمیسر است، که در این صورت الزم است هنگام اخذ پذیرش به استاد راهنما یا مسئوالن مربوط اعالم 

ات سسگر مؤکه به صورت دیگری )از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و دی

 ورزید. مین مالی تحصیل خود مبادرت میپژوهشی ایران یا به صورت هزینۀ شخصی( به تأ

 

 مدارک ترجمۀ
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. بگیریدسفارت ایران تماس  کنسولیرسمی مدارک الزم است با بخش  در صورت نیاز به ترجمۀ

 رانندگی را انجام می دهد. آدرس سفارت:شناسنامه و گواهینامۀ برخی مدارک از قبیل  سفارت ترجمۀ

Kulosaarentie 9, 00570 Helsinki 

Tel: 09-6869 240 

 

 پیشرفت تحصیلی و چاپ مقاالت

شته و استاد راهنما نوایران الزم است گزارش پیشرفت تحصیلی خود را که  دانشجویان بورسیۀ

نمایندگی علمی در فرانسه به ماه از طریق سفارت یا  6هر  ،رضایت از کار دانشجو در آن قید گردیده است

گزارش پیشرفت خود را به استاد  معموالً. دیگر دانشجویان دکترا کنندمربوط ارسال سازمان بورس  ادارۀ

ه و از راهنمایی و توصیه دادماه به این کمیته گزارش  6نظارتی هر  داده و یا در صورت وجود کمیتۀ راهنما

رای گروه های مستقلی . برخی استادان داکنندبرای پیشرفت و بهبود کارها استفاده می  ،اعضای کمیتههای 

هستند که جلسات معینی به صورت هفتگی یا ماهانه برگزار می کنند و دانشجو می تواند از این جلسات نیز 

 .کنداز نظرات دیگران استفاده  بهره بردننتایج و یا پیشرفت کار خود و  گزارشبرای 

 

 تهیه و دفاع از پایان نامه

سال فعالیت علمی است. البته نظر به ویژگی سیستم آموزشی فنالند  4شامل  معموالًدکترا  دورۀ

 امکان تغییر در پروپوزال و برنامۀسال یا بیشتر نیز میسر است. همچنین  6یا  5امکان گسترش آن به 

 هدادن مقال در اکثر رشته های تحصیلی بر پایۀ پایان نامه های دانشجوییامکان پذیر است.  معموالًتحصیلی 

(article based)  در رشته های علوم انسانی به صورت تک نوشته  معموالًبوده ولی(monograph) 

شامل  معموالًپایان نامه مقاله یا بیشتر برای تکمیل پایان نامه و دفاع از آن ضروری است.  4 دادن. است

نام سینوپسیس  به یخالصه ای از فعالیت های صورت گرفته در جریان پروژه و نتایج چاپ شده در مقاالت

(synopsis)  که اکثر مقاالتبوده که همراه با اصل مقاالت چاپ شده ارائه می شود. برای دفاع الزم است، 

هم  (submitted)وز پذیرفته نشده هنای که مقاله  دادنامکان  معموالًچاپ یا پذیرفته شده باشند ولی 

-pre)اولیه یید استاد راهنما، پایان نامه برای ارزشیابی ز نگارش پایان نامه و تأپس ا میسر است.

examination)  نزد دو استاد دیگر که یکی یا هر دوی آنها می توانند در خارج از فنالند باشند، ارسال می

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://helsinki.mfa.ir/
http://helsinki.mfa.ir/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

ه، در کردمربوط در دانشکده ارسال  ماه به کمیتۀ 3خود را ظرف حداکثر استادان گزارش ارزشیابی این شود. 

تاریخ دفاع و استاد ناظر  ،صورت ارزیابی مثبت آنها

(opponent) د. برای آگاهی برای روز دفاع تعیین می گرد

از جزئیات بیشتر می توانید به سایت دانشکده محل تحصیل 

 خود مراجعه کنید.

از مدت ها قبل تعیین می شود و  معموالًروز دفاع 

خود اقدام  رسالۀالزم است دانشجو پیش از آن به انتشار 

. برای این منظور الزم است پس از انجام تصحیحات کند

عدد به چاپ رسد تا  211تا  111در شمارگان  ، رسالهالزم

روه های آموزشی توزیع دفاع و همچنین کتابخانه ها، مسئوالن و گ ۀدر روز دفاع بین افراد حاضر در جلس

؛ کردمی توان با استفاده از کمک هزینه های دانشگاه پرداخت  معموالًهزینه های چاپ پایان نامه را  گردد.

دانشجو در جمع  ،. در روز دفاعکنیدبرای این منظور الزم است در زمان مناسب به کارهای اداری آن اقدام 

پس از آن الزم است به  شرح می دهد.الیت های خود را افراد حاضر در جلسه به صورت بسیار کوتاه فع

دفاع دارای رسوم و ویژگی های خاص خود است که حتماً باید  استاد ناظر پاسخ دهد. جلسۀهای  سؤال

 .ساعت یا بیشتر است 2تا  1مراعات گردد. زمان دفاع نیز بین 

 

 آموختن زبان فنالندی

زبان رسمی فنالندی و سوئدی وجود دارد. زبان مادری فنالند کشوری است دو زبانه و در آن دو 

 اوگریک-فینو زبان های شاخۀزبان فنالندی از  درصد آنها سوئدی است. 5فنالندی و  ،درصد از مردم 11

تنها زبان استونیایی قرابت  ،از میان زبان های دیگر .است که متاسفانه خارج از فنالند به آن تکلم نمی شود

می شود که یادگیری زبان فنالندی بسیار مشکل است، اما  گفته معموالًزیادی با زبان فنالندی دارد. هرچند 

بهتر است آن را زبانی متفاوت از زبان های دیگر بدانیم که یادگیری آن عالقه و تالش بیشتری می طلبد. 

آموزشگاه ها، سازمان ها و دانشگاه های مختلف در فنالند دوره های آموزش زبان فنالندی و سوئدی را 

کثر دانشگاه های فنالند دوره های رایگانی برای آشنایی دانشجویان خارجی با زبان برگزار می کنند. ا

برای یادگیری  .کردمعین ثبت نام  یکه برای شرکت در آنها باید در زمان کنندفنالندی و سوئدی برگزار می 

می  برگزار کامل زبان فنالندی الزم است دوره های آموزشی آن را که در چند سطح و هر سطح در چند پایه
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شود، گذراند. عالوه بر دانشگاه ها برخی از آموزشگاه های دولتی و خصوصی کالس های آموزش زبان 

های سپتامبر و ژانویه در ماه  معموالً. دوره های آموزشی در آموزشگاه ها کنندمی  برگزار فنالندی و سوئدی

 سؤاله مربوط راجع به زمان ثبت نام آموزشی از آموزشگا مهم است که قبل از شروع دورۀد. شروع می شو

 کالسهای وابسته به سازمان شهرداری ها  آموزشگاه. کنیده و در زمان مناسب نسبت به ثبت نام اقدام کرد

 آموزشکدهیورو است. برخی  51تا  31آن نیز بین  که هزینۀ کنندهایی به صورت غیر فشرده برگزار می 

یورو( کالس های آموزش زبان فنالندی و دیگر زبان ها را به زبان  111بیشتر )حدود  های دیگر نیز با هزینۀ

تحصیل در آموزشگاه های خصوصی نیز به مراتب بیشتر از این مقادیر است.  هزینۀ .کنندگلیسی ارائه می ان

با استفاده از آن می توان به زبان فنالندی در مورد آموزشگاه هایی که جستجوگری وجود دارد  سایت این در

. در کرداطالعاتی کسب  ،دوره های آموزشی زبان فنالندی برگزار می کنند ،و حومهکه در منطقه هلسینکی 

انات تحصیل زبان اطالعاتی به زبان انگلیسی در مورد امک ،وبگاه یاد شده دفترچه معرفی دوره های آموزشیِ

هلسینکی و حومه موجود است. در زیر اطالعاتی در مورد برخی از سایت های اینترنتی  فنالندی در منطقۀ

 شده است. دادهآموزش زبان فنالندی 

 :دوره های آموزشی و تمرینات زبان فنالندی

Tavataan taas 

erwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeignershttp://donn 

فهرست لغات، دستور زبان و جمالت کوتاه نمونه  این دورۀ آموزشی زبان فنالندی در برگیرندۀ

 است.

Supisuomea 

ea/index.htmlhttp://yle.fi/vintti/yle.fi/supisuom 

 تلویزیونی. نوشته ها، تمرینات، دستور زبان، فیلم های ویدئویی. مواد آموزشی مجموعۀ

Suomen kielen harjoituksia 

http://peda.net/veraja/kuopio/kansalaisopisto/tilauskurssit/maahanmuuttajat/

suomentehokurssi 

 تمرینات سایت فوق به زبان انگلیسی است.

Uuno 

http://www.uuno.tamk.fi 
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 صفحات اینترنتی یادگیری مقدماتی زبان فنالندی

Easyfinnish 

-http://oppiminen.yle.fi/suomi

finnish 

 زبان مقدماتی فنالندی با استفاده از انگلیسی

The finnish language 

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/Finnish.html 

 دستور زبان و اطالعات راجع به زبان فنالندی

Finnish grammar 

http://people.uta.fi/~km56049/finnish 

 دستور زبان و صرف لغات زبان فنالندی

 

 خدمات ضروری

اگر جان کسی در خطر است یا می خواهید وقوع آتش 

سوزی را اطالع دهید و یا به کمک فوری پلیس نیاز دارید، می 

 112با شماره  (Hätäkeskus)توانید با مرکز کمک های اضطراری 

موارد زیر را  112تماس بگیرید. الزم است هنگام تماس با شماره 

در کجا افتاده است و  ذکر کنید: شما چه کسی هستید، چه اتفاقی و

تی که مرکز کمک های اضطراری از شما می پرسد با سؤاالآیا خطر جانی کسی را تهدید می کند یا نه. به 

ده شده باشد. هنگام تلفن به آرامش جواب داده و تلفن را موقعی قطع کنید که از این مرکز به شما اجازه دا

د و این تماس رایگان است. در صورت گم شدن و یا نیازی به گرفتن پیش شماره وجود ندار 112 شمارۀ

اطالعات بیشتر را می را به نزدیک ترین دفتر پلیس گزارش دهید.  بتسرقت مدارک و اموال نیز باید مرا

 کسب کرد. سپلیتوان از سایت 

 ند، ولی توصیه می شود وسایل خانۀک بیمه می کمل صاحب معموالًو وسایل آن را  خانههر چند 

وسایل در برابر سرقت، آتش سوزی یا حوادث  . در صورت بیمۀکنیدخود را در برابر حریق و سرقت بیمه 
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در فنالند کلیۀ خانه  ،قانون طبق. الزم به ذکر است که کرددیگر، می توان خسارت را از شرکت بیمه دریافت 

باید مجهز به سیستم اعالن حریق باشند. در غیر این صورت شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارات  ها

 ناشی از آتش سوزی نیست.

ارجیان و مهاجران مقیم فنالند و خانواده نیز در شرایط بحرانی روحی و روانی به خ SOSمر کز 

 های آنها کمک می کند.

 

 آرایشگاه

یورو است. این  21تا  15بین  ،دکنناصالح موی سر در آرایشگاه هایی که شرقی ها اداره می  هزینۀ

 بسیار بیشتر است. (Parturi/Kampaaja)هزینه در آرایشگاه های فنالندی 

 

 (kirjasto)کتابخانه های عمومی

شهرداری ها اداره می شود در اکثر مناطق وجود دارد. برای  زیر نظرکه عمومی  های کتابخانه

دریافت کتاب و نوار یا سی دی های موسیقی و ویدئویی از این کتابخانه ها، باید به عضویت آنها درآمد. 

چنین می توان از مدرک شناسایی به یکی از شعب این کتابخانه ها ضروری است. هم منظور ارائۀبرای این 

 در کتابخانه استفاده کرد و به مطالعۀکامپیوترهای موجود 

  روزنامه و مجالت پرداخت.

می توان منابع موجود در  هلمتبا استفاده از سایت 

، اسپو، وانتا و کائونیاینن را جستجو هلسینکیکتابخانه های 

رش داد تا به نزدیک ترین و در صورت نیاز سفا کرد

. کتاب ها را می کرداندکی باید پرداخت  برای این سرویس هزینۀمحل سکونت شما منتقل شود.  کتابخانۀ

های دیگر بازگرداند. کتاب  توان به همان کتابخانه ای که از آن به امانت گرفته شده اند و یا اغلب کتابخانه

. در صورت پایان مهلت امانت و تمدید نکردن کتاب باید جریمه کردها را می توان حداکثر سه مرتبه تمدید 

کتابخانه های  معموالًپرداخت. در بسیاری از کتابخانه ها می توان کتاب هایی به زبان های مختلف یافت. 

 رای تعداد زیادی از این کتاب ها هستند.چند زبانه دا تر و یا کتابخانه های بزرگ
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 کتابفروشی ها

که  کردمی توان از کتابفروشی های دانشگاه ها استفاده  معموالًدرسی -برای تهیه کتاب های علمی

در اکثر پردیس ها شعبه ای از آن دایر است. در غیر این صورت می توان کتاب های مورد نیاز را از برخی 

و یا سفارش داد. در هلسینکی کتابفروشی آکادمی واقع در استوکمن کرد کتابفروشی های سطح شهر تهیه 

. عالوه بر آن کندی ترین مرکز فروش کتاب است که کتاب های علمی و درسی را نیز تهیه م بزرگ

 در بیشتر شهرها شعبه دارد. suomalainenکتابفروشی 

 

   خدمات پزشکی

دانشگاه ها دارای واحدهای خدمات پزشکی به دانشجویان هستند که با ارائه کارت  معموالً 

این سیستم نمی  مشمول دکترا. البته در دانشگاه هلسینکی دانشجویان کرددانشجویی می توان از آنها استفاده 

که  )Terveysasema(شوند. برای استفاده از سیستم ایستگاه های سالمت یا درمانگاه های بهداری فنالند 

یا قصد اقامت طوالنی  که مدتی از اقامت شما گذشته باشداست ند، الزم اکثر محالت و مناطق شعبه دار در

ویزیت از بیمار دریافت می شود  ۀدر این مراکز بخشی از هزینباشید. داشته  (kela)و یا کارت بیمه فنالند 

که در مقایسه با مراکز خصوصی چندان زیاد نیست. پزشکان و 

را فقط در روزهای  شکان درمانگاه های بهداری، بیماردندانپز

غیر تعطیل و در ساعات اداری روز ویزیت می کنند و هر 

سکونت خود مراجعه  خص باید به پزشک و درمانگاه منطقۀش

. برای مراجعه به پزشک باید قبالً از دفتر درمانگاه محل کند

در صورت بیماری شدید الزم است سکونت خود وقت بگیرید. 

 د.کنویزیت شما را در اسرع وقت پزشک عمومی تا  کنیدز درمانی مراجعه صبح به مراک 11از قبل از ساعت 

زمان انتظار بسیار طوالنی است. این  معموالًدر غیر این صورت می توان با تماس تلفنی نوبت رزرو کرد که 

 ندانپزشکی نیز می شود.دشرایط شامل خدمات 

هفته باید به اورژانس بیمارستان در صورت بروز بیماری در ساعات شب و یا روزهای تعطیل آخر 

های خاصی مراجعه کرد. در صورت نیاز به اطالعات در مورد خدمات بهداشتی و درمانی و یا نیاز به 

( تماس 11) 11123پزشکی با شماره تلفن  مات مشاورۀراهنمایی برای معالجه بیماری می توانید با خد
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دست آورید. برای استفاده از خدمات آمبوالنس با  هو آدرس مرکز اورژانس محل زندگی خود را ب بگیرید

 شبانهتماس بگیرید. در مواقع بیماری کودک می توانید به نزدیک ترین درمانگاه رفته و یا با خدمات  112

روزی مشاوره پزشکی با شماره تلفن یاد شده تماس بگیرید. در خارج از ساعات اداری می توانید با بخش 

مان وجود دارد تماس گرفته یا ردمشخصات تماسش در صفحه بهداشت و  که اورژانس محل زندگی خود

 .کنیدبه آنجا مراجعه 

برای پیدا کردن اطالعات مربوط به مراکز پزشکی خصوصی می توانید به سایت های 

http://en.mehilainen.fi/content/booking  وhttp://www.terveystalo.com  رجوع

 یورو است و امکان رزرو اینترنتی نیز میسر است. 111تا  01. هزینه ویزیت در این مراکز بین کنید

دانشجویان  .درمانی فنالند به افرادی تعلق می گیرد که قصد اقامت دائم در این کشور دارند یمۀب

شامل این دسته نیستند مگر آنکه در پروژه ای مشغول به کار بوده و مالیات های مربوط را بپردازند.  معموالً

درمانی  الزم به ذکر است این بیمۀ. کنداین بیمه بخشی از مخارج درمانی و همچنین داروها را جبران می 

بخشی از مخارج درمان در مراکز خصوصی را نیز جبران می 

ت کمک هایی از قبیل کمک هزینۀ مسکن، کمک رداخکند. پ

هزینۀ تحصیلی، حق اوالد و کمک هزینۀ بارداری و زایمان نیز 

طریق این سازمان انجام می گیرد که برای هر مورد باید  از

. هر چند دانشجویان شاغل به کار در کردجداگانه تقاضا 

ری کابی ۀفنالند مالیات بیکاری می پردازند ولی استفاده از بیم

 است. (A)م ئم با شبیه دامنوط به دارا بودن اقامت دائ

 

 راهنمای خرید

 فروشگاه های مواد غذایی

 معموالًشده است. داده  5 فصللیستی از فروشگاه های زنجیره ای برای خریدهای روزمره در 

فروشگاه های هر منطقه هر هفته آگهی های تبلیغاتی به صندوق پست منزل شما ارسال می کنند که در آنها 

جب صرفه جویی مختصری مو آگهی هااست. استفاده از این شده  اعالمفیف خورده همراه با قیمت خاقالم ت

http://www.fr-iranscholarship.net/
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میوه و سبزیجات تازه عرضه می کنند نیز  معموالًمی شود. در اکثر شهرها بازارهای روز که  در هزینه ها

 وجود دارد.

 

 خرید وسایل منزل

خرید وسایل بزرگ منزل به صورت نو به صرفه نیست. در اکثر شهرهای بزرگ فروشگاه  معموالً

مبلمان و برخی از وسایل  ۀدست دوم به وفور وجود دارد که می توان از آنها برای تهی لوازمهای فروش 

تر به صورت نو  . اما بهتر است وسایل برقی کوچککردلباسشویی و ظرفشویی استفاده  برقی مثل ماشین

منزل در فصل  لوازمخریداری شود تا دارای ضمانت نامه باشد. لیستی از فروشگاه های دست دوم و خرید 

ارائه شده است. در برخی از حراجی  5

های دائمی می توان وسایلی مثل دوچرخه، 

  .کردکامپیوتر و غیره را نیز خریداری 

 

 فروشگاه مواد خوراکی حالل

خوشبختانه با کثرت مسلمانان تقریباً در تمام شهرهای بزرگ کشور می 

بهتر است برای این منظور . کردحالل را تهیه  یتوان انواع فراورده های گوشت

مراجعه  ،دکنناداره می  ها یا عرب هاکرد معموالًبه فروشگاه های شرقی که 

هم به وفور در این مغازه ها به چشم می خورد،  ی. محصوالت غذایی ایرانکنید

ارائه  5به عنوان نمونه آدرس تعدادی از این فروشگاه ها در هلسینکی در فصل 

 شده است.

 

 رانندگی

جاده ها و خیابان های فنالند مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دارای استاندارد باالیی بوده و مملو 

از تابلوهای راهنمایی هستند که به زبان فنالندی است لذا دقت مضاعفی می طلبند. شرح عالیم راهنمایی و 

رانندگی ایران برای رانندگی در فنالند تا یک ۀ ممشاهده کرد. گواهینا اینجارانندگی فنالند را می توان در 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 گرفتن گواهینامۀو باید تا قبل از رسیدن به یک سال از زمان ورود به فنالند نسبت به  استسال معتبر 

ید بدون آزمون رانندگی می توان ،کنیدچنانچه تا قبل از یک سال برای این کار اقدام . کردفنالندی اقدام 

 ،، در غیر این صورت نیاز به آزمون عملی و تئوری است. برای تعویض گواهینامهگواهینامه فنالندی بگیرید

 الزامی است: پلیستهیه مدارک زیر و مراجعه به مرکز 

 ترجمه و اصل گواهینامه ایرانی

 یفرم پر شده درخواست گواهینامه فنالند

 فرم نداشتن گواهینامه از دیگر کشورهای اروپایی

 ماه رانندگی در فنالند 6فرم مشخصات و امضای دو شاهد مبنی بر 

 برگه معاینه پزشکی

 دو قطعه عکس

یورو است.  61 ،نیاز به آزمون یورو و در صورت 41نی با فنالندی ایراهزینه تعویض گواهینامه 

 مراجعه کنید.سایت   اینبرای اطالعات بیشتر از آزمون ها به 

 

 خرید خودرو

بیشتری را می طلبد. با جستجو در  خرید خودرو در فنالند آسان است ولی نگهداری آن مالحظات

های خرید خورد می توان نسبت به انتخاب خودرو اقدام کرده و پس از توافق با فروشنده با مراجعه  سایت

. دارا بودن بیمه و معاینه فنی برای یردنقل و انتقال کارت خودرو انجام می گ کاتساستوسبه یکی از مراکز 

  .کردهای دست دوم ضروری است که برای این منظور نیز باید از این مراکز اطالعات الزم را کسب وخودر

 

 دوچرخه سواری

دوچرخه سواری به ویژه در تابستان امری معمول در 

در خیابان های فرعی و فنالند است. باندهای دوچرخه رو 

نیمی از  معموالًبسیاری از شهرهای فنالند دیده می شود. اصلی 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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پیاده روها به مسیر دوچرخه اختصاص دارد. دوچرخه سواری در مسیر خودروها مجاز نیست و در هنگام 

ده از چراغ الزامی است. همچنین توصیه می شود از کاله ایمنی و قوانین ایمنی به ویژه شب شب نیز استفا

هر چند فنالند کشور امنی است ولی برای جلوگیری از دزدیده شدن دوچرخه قفل استفاده شود.  م،انگه

یدا کردن . برای پکنیدن آن بدیهی است به ویژه اگر آن را در نزدیکی ایستگاه های قطار پارک می کرد

ارائه دهنده مسیرهای پیاده روی و  سایتاز  یدمسیرهای دوچرخه سواری به مقصدهای مختلف می توان

ولی در  کرددوچرخه سواری استفاده کنید. دوچرخه را می توان به صورت رایگان در مترو با خود حمل 

  رداخت کرایه است.قطارهای دیگر مستلزم پ

دست دوم و سایت فروش اجناس برای خرید دوچرخه بهترین راه مراجعه به فروشگاه های 

است. عضویت در گروه های اینترنتی دانشجویی نیز می تواند مفید باشد چراکه بسیاری از  هوتواینترنتی 

دانشجویان در پایان دوران تحصیلی خود با ارسال ایمیل به این گروه های اینترنتی اقدام به فروش وسایل از 

 .کنندجمله دوچرخه های خود می 

 

 تحصیل همسر و فرزندان

 تحصیل همسر دانشجو

برای دانشجویان بورسیه این امکان وجود دارد که با استفاده از تسهیالت بورس همراه، مقدمات 

 .کنندادامه تحصیل همسر خود را در ضمن تحصیل خود در مقطع دکترا فراهم 

 

 تحصیل و مراقبت روزانه فرزندان در فنالند

که هر  (Paivakoti)وزانه سال( حق استفاده از خدمات مراقبت ر 6تا  1کودکان زیر سن مدرسه )

دارند. هزینه ای که بابت مراقبت روزانه کودک  ،شهر ارائه می دهد

پرداخت می شود به میزان درآمد والدین بستگی دارد ولی برای 

 منظوریورو در ماه است. برای این  211تا  111بین  معموالًدانشجویان 

باید تقاضای ثبت نام کودک در محل مراقبت روزانه از طریق سایت شهر 

تا رسیدن نوبت به کودک چند ماه  معموالًمحل سکونت انجام گیرد که 
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مهدکودک ها شامل بازی، اوقات آموزشی و فعالیت بیرونی، استراحت  روزانهبه طول می انجامد. برنامه 

 11سرو می شود، ناهار که حدود ساعت  0:15که حدود ساعت روزانه و تغذیه است. تغذیه شامل صبحانه 

 (kotipuu) سرو می شود، می گردد. مرکز کوتی پو 14که حدود ساعت  خوراکی سبک سرو می شود و

به  ایمیلدر مورد وسایل مربوط به زندگی خانوادگی، رشد و تربیت کودکان و امور اولیا از طریق تلفن و 

زبان از مهد کودک های خصوصی نیز وجود دارند که در بعضی از آنها  هد.خارجیان کمک و مشاوره می د

اقبت روزانه رحل ممهای غیر فنالندی استفاده می شود. باید توجه داشت که کودک بیمار را نمی توان به 

 برد.

 

 نظام آموزشی در فنالند

 آمادگی یا دورۀ ۀ آمادگی و تحصیالت پایه و متوسطۀ عمومی است. دورۀمبتنی بر دور نظاماین 

ساله است، شروع می  6یک سال طول می کشد و هنگامی که کودک  (esioperus)آموزش پیش دبستانی 

 و دوره رایگان استاین وان هم در مهد کودک گذراند و هم در مدرسه ابتدایی. ت دوره آمادگی را میشود. 

ای شروع تحصیل در تحصیالت پایه دانش آموز را برای تحصیالت پایه آماده می کند. پیش شرط الزم بر

دانستن زبان فنالندی است. لذا برای دانش آموزانی که به تازگی وارد فنالند شده اند و آن دسته از دانش 

وع اصلی درسی در تحصیالت آمادگی آموزش زبان کافی به زبان فنالندی ندارند موض آموزانی که تسلط

 ت مورد نیاز در مواد درسی مختلف است.فنالندی و آشنا شدن با مفاهیم کلیدی و لغا

تحصیالت پایه )ابتدایی و راهنمایی( از هفت 

سال ادامه می یابد. کالس های  11سالگی شروع شده و 

را تشکیل  (Ala-aste)دوره تحصیالت ابتدایی  6تا  1

تحصیالت راهنمایی  دوره 1تا  7داده و کالس های 

(Yla-aste)  را تشکیل می دهند. تحصیالت پایه رایگان

فراگیری اطالعات و دانش  به منظوربوده و هدف از آن فراهم آوردن امکانات الزم برای دانش آموزان 

ه مورد بنعات و مهارت های گسترده و چند جاعمومی در چارچوب آموزش اجباری است که شامل اطال

طرح و برنامه  مبنایسی که ارائه می شوند بر ور. تمام دستا ندگی و آمادگی برای ادامه تحصیلنیاز در ز

و یا در  دبیرستان. دانش آموز می تواند پس از اتمام دوره تحصیالت پایه به تحصیالتش یا در هستنددرسی 

 حرفه ای ادامه دهد. هنرستان های
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یرستان دب تحصیالت متوسطه عمومی در برگیرنده تحصیالت دبیرستان و تحصیالت حرفه ای است.

(Lukio)  و تحصیالت حرفه ای(Ammatti)  مقطع متوسطه عمومی سه سال طول می کشد و متقاضی

برای ورود به آن باید دارای تحصیالت پایه باشد. پس از اتمام دبیرستان امتحان دیپلم متوسطه عمومی 

(Matriculation) به زبان  برگزار می شود. بخش اعظم تحصیالت دبیرستانی و تحصیالت حرفه ای

نجام می گیرد ولی در منطقه هلسینکی و حومه می توان به زبان های دیگر از جمله دی ائوفنالندی یا س

مدت طوالنی  معموالً. زمان درخواست برای تحصیل در بسیاری از مراکز تحصیلی کرد انگلیسی نیز تحصیل

و یا دولتی هستند. با این  داریشهروابسته به  لی بعدی است. مراکز تحصیلی عمدتاًپیش از شروع ترم تحصی

حال مراکز تحصیلی خصوصی نیز وجود دارد. برای تحصیل در این مراکز باید مبلغ مربوط به هر ترم و سال 

  .کردتحصیلی را پرداخت 

 

 مدارس بین المللی

 د در فصل بعدی مالحظهدر فنالند می توانیرا اطالعات مربوط به مدارس بین المللی انگلیسی زبان 

 تحصیل در برخی از این مدارس بسیار باال بوده و بیش از ده هزار یورو در سال است. کنید. هزینۀ

 

 ایرانی مدرسۀ

تا کنون مدرسه  ،با توجه به کم تعداد بودن دانش آموزان ایرانی علی رغم تالش های صورت گرفته

دوره های آموزشی  گذراندنقمند به ایرانی در هلسینکی به طور باید و شاید پا نگرفته است. لذا افراد عال

ت ایران در هلسینکی برگزار می سفار معموالًایران می توانند در امتحانات متفرقه پایان هر سال تحصیلی که 

نسبت به ثبت نام دانش آموزان برای نظور الزم است که در زمان مربوط . برای این مکنندشرکت  کند،

دانش آموزان می توانند  نکند،مهیا را امکان برگزاری امتحانات سفارت . در صورتی که کنیدامتحانات اقدام 

مولوی در استکهلم  ایران در شهرهای دیگر مانند مدرسۀاز طریق اینترنت با مدارس یا نمایندگی های 

د. در صورتی کندفتر مدارس ایرانی خارج از کشور صادر می  کارنامۀ تحصیلی این افراد راامتحان بدهند. 

به متن کتاب های  تبیانمی توانید از سایت  ،کان تهیه کتاب های درسی مدارس ایران را نیافته ایدکه ام

ت امتحانی از طریق سایت بسیاری از مدارس سؤاالدرسی دسترسی پیدا کنید. امکان دسترسی به نمونه 

 وجود دارد. تبیانو نیز سایت  ایرانی
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 مسافرت در فنالند

 فرودگاه ها و بنادر

وانتاست. عالوه بر -هلسینکی فرودگاهمهمترین فرودگاه فنالند 

آن فرودگاه های کوچکتری در برخی از شهرهای مهم فنالند وجود 

فین آویا  سایتدارد. اطالعات مربوط به این فرودگاه ها را می توان از 

ندین خط اتوبوسرانی از مراکز هلسینکی، به دست آورد. امکان دسترسی به فرودگاه هلسینکی از طریق چ

مسافرتی فنالند هستند. امکان  بندرهایترین  مهم تورکوو  هلسینکیوانتا و اسپو به راحتی امکان پذیر است. 

سفر از بندر هلسینکی به استونی، سوئد، آلمان و روسیه امکان پذیر است. بین استکهلم و تورکو نیز خط 

امکان سفر بین فنالند و سوئد از طریق شهرهای واسا به اومئو  ،کشتیرانی برقرار است. عالوه بر این دو شهر

  و بالعکس نیز مقدور است.

 

 شهری قطار بین

دانشجویان )به  معموالًبهترین وسیله در فنالند برای سفر بین شهرهای اصلی جنوبی آن قطار است. 

 های قطار استفاده کنند. برای تهیۀ بلیتدرصدی  51دکترا( می توانند از تخفیف های  جز دانشجویان دورۀ

آن را از  بلیتی می توان از طریق راه آهن اقدام و بلیت قطار بین شهر

. در کردطریق دستگاه های خودکار موجود در ایستگاه قطار دریافت 

را از  بلیتغیر این صورت می توان با مراجعه به ایستگاه های قطار 

. برای استفاده از قطار به منظور سفر به کردتهیه  بلیتباجه های فروش 

اده کشورهای دیگر الزم است که از ایستگاه قطار استکهلم سوئد استف

 شود.

 

 اتوبوس بین شهری

تردد بین شهرهای فنالند با استفاده از اتوبوس های بین 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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شهری نیز امکان پذیر است که اطالعات مربوط به آن را می توانید در فصل بعدی بیابید. برای استفاده از 

  .کرددر استونی یا استکهلم استفاده  اوروالیناتوبوس به مقصد دیگر شهرهای اروپا می توان از خطوط 

 

 گردش و سرگرمی

در طول دوران تحصیل از گردش و سرگرمی به ویژه در طبیعت منحصر به فرد فنالند نباید غافل 

در اتحادیه اروپا و پیمان  بود. عالوه بر مراکز دیدنی تاریخی و طبیعی در فنالند، نظر به عضویت این کشور

کشورهای  کشور میسر است. 24امکان مسافرت به بیش از  ،شنگن با دارا بودن اجازه اقامت در فنالند

همسایه دریایی فنالند یعنی استونی و سوئد رایج ترین نواحی برای سفرهای تفریحی هستند. برای مسافرت 

به این کشورها بهترین راه استفاده از کشتی های تفریحی 

 بلیتاست. در برخی از مواقع سال حتی امکان مسافرت با 

های رایگان به صورت رفت و برگشت )کروز( به این 

شامل چند ساعت  معموالًمهیاست. این سفرها  کشورها

اقامت در شهرهای تالین یا استکهلم است که زمانی مناسب 

 برای بازدید از بخش های قدیمی و توریستی این شهرهاست.

این  های کلوپبرای استفاده از این سفرهای ویژه باید عضو 

 شرکت ها باشید تا اطالعات مربوط را به دست آورید.

. از جمله این خطوط کردیی ارزان استفاده های دیگر می توان از خطوط هوابرای مسافرت به کشور

و  ایر بالتیک، بلو وان، ایر برلین، ایزی جتکه از فرودگاه تامپره پرواز می کند و یا  رایان ایرمی توان به 

این خطوط هوایی را  بلیتالزم به ذکر است که  .کردکه از فرودگاه هلسینکی پرواز می کنند، اشاره  نروژین

از این  بلیت. همچنین تهیه کردرا تعویض  و تنها می توان با پرداخت مبلغی زمان آن نمی توان پس داد

شرکت ها تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است لذا بدیهی است دارا بودن کارت اعتباری برای این منظور 

 ضروری است.

 

 سفر به روسیه و انگلستان

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.eurolines.com/
http://www.eurolines.com/
http://www.axa-schengen.com/en/schengen-countries
http://www.vikingline.fi/fi/suomi/viking-club
http://www.vikingline.fi/fi/suomi/viking-club
http://www.ryanair.com/en
http://www.ryanair.com/en
http://www.easyjet.com/asp/en/book/index.asp?lang=en
http://www.easyjet.com/asp/en/book/index.asp?lang=en
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://fr-iranscholarship.com/File/Finland%204.pdf
http://fr-iranscholarship.com/File/Finland%204.pdf
http://www.airbaltic.com/en/index
http://www.airbaltic.com/en/index
http://www.norwegian.com/en


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

دریا  راه( سفر بدون ویزا از 2111به تازگی )از سال برای سفر به این کشورها نیاز به اخذ ویزاست. 

به روسیه )سنت پترزبورگ( از طریق برخی شرکت ها صورت می پذیرد. برای اطالع بیشتر به سایت 

travels.com/index.php-http://bair  ویزای توریستی روسیه  . در غیر این صورت تهیۀکنیدمراجعه

. کردکل است و برای این منظور حتماً باید از طریق آژانس های مسافرتی اقدام برای اتباع ایرانی کمی مش

و  مدارکبرای درخواست ویزای انگلستان نیز باید از طریق اینترنت اقدامات اولیه را انجام داد و سپس 

یورو( را به سفارت انگلستان در هلسینکی تحویل داد. بررسی مدارک و صدور  11مربوط )حدود  ۀهزین

 یزا در استکهلم انجام می پذیرد.و

 

 فعالیت های مذهبی

 امور مذهبی

طوالنی است. نخستین مسلمانان فنالند  اسالم در فنالند دارای پیشینۀ

در  11تاتارهای مسلمان عضو ارتش امپراطوری روسیه بودند که از اواخر قرن 

افزوده  که هر ساله بر تعدادشان داردده اند. امروزه بیش از ده هزار مسلمان در فنالند وجود شفنالند ساکن 

فراوانی در شهرهای اصلی فنالند تاسیس گردیده  مسجدهایمی شود به نحوی که در سال های گذشته 

. خوشبختانه ایرانیان و کنیدسایت مراجعه  ایناست. برای اطالع بیشتر از مراکز اسالمی فنالند می توانید به 

اعت و برگزاری مهستند که عالوه بر دارا بودن امام ج رسالتشیعیان در شهر هلسینکی دارای مرکز اسالمی 

امور شرعی، برنامه های مخصوص اعیاد مذهبی و ملی، ایام سوگواری اهل بیت برنامه های روزانه و انجام 

و ماه مبارک رمضان در آن برگزار می شود. شیعیان همچنین در شهر تورکو دارای مرکز اسالمی مستقل 

 هستند.

 

 اوقات شرعی

ای نین دیگر شهرهای جهان می توان از سایت هن اوقات شرعی شهرهای فنالند و همچبرای یافت

هنگام استفاده از اوقات شرعی سایت اسالمیک فایندر باید توجه داشت که یاد شده در بند باال استفاده کرد. 

http://www.fr-iranscholarship.net/
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زمان نماز مغرب کمی دیرتر از زمان اعالم شده است چرا که در این سایت بر اساس نظر اهل سنت زمان 

 نماز مغرب بالفاصله پس از غروب خورشید است.

اس به نحوی که روزه داری بر اس ،تابستان طول روزها در فنالند بسیار بلند استاز آنجایی که در 

، می توان برای سهولت در افتدزها تا دیروقت به تاخیر می ابرخی از نم آن پر مشقت است و همچنین اقامۀ

تقلید مانند آیت اهلل مکارم شیرازی که عیناً در زیر  مراجعاین زمان های غیر متعارف از فتواهای برخی از 

. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با امام جماعت مرکز اسالمی رسالت در کردنقل شده است استفاده 

 .کنیدهلسینکی یا دفتر مراجع تقلید تماس حاصل 

 و ظهر صبح، با را شب و ظهر صبح، باید قطبی منطقۀ هر مسلمانان شیرازی، مکارم اهلل آیت نظر به

 افقهم و دارند قرار النهار نصف دایره یک روی و هستند معتدل شب و روز دارای که مناطقی از یکی شب

 روزه و بخوانند آن شرعی اوقات مطابق را مغرب و ظهر صبح، نمازهای و دهند تطبیق شوند،می شمرده

 :استآمده شیرازی مکارم اهلل آیت قبلی فتوای دیگر بخش در کهچنان. بگیرند

 مختلف مناطق متعارف از خارج و زیاد بسیار روز طول یا کند،نمى غروب خورشید که مناطقى در»

 همان روى) معتدله مناطق در اگر یعنى کنند؛ عمل سال از فصل آن در معتدله مناطق طبق بر باید دنیاست،

 خود روزه و نماز صورت همان به ساعت،11 هاشب و است ساعت14 موقع آن در روزها( النهار نصف خطّ

 (.«131س ،73ص ،2ج: ش1301 شیرازی، مکارم) کنند تنظیم را

 

 فعالیت های فرهنگی

سفارت جمهوری اسالمی ایران در شهر هلسینکی در برخی مناسبت های ملی برنامه هایی برگزار 

باشید تا دعوت نامه  دادهکه برای حضور در آنها الزم است در سفارت تشکیل پرونده دانشجویی  کندمی 

ماه ژانویه در زمان برگزاری نمایشگاه جهانگردی  هر ساله در معموالً همچنین . کنیدهای مربوط را دریافت 

کنندگان غرفه مربوط به ایران به بازدید درفنالند جاذبه های دیدنی ایران همراه با برخی از صنایع دستی آن 

معرفی می شود. عالوه بر آن برخی اوقات نمایشگاه های فرهنگی هنری مربوط به ایران در مراکز فرهنگی 

ود. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین دیگر فعالیت های فرهنگی بین فنالند برگزار می ش

. سایت پرشیا نیز یکی از کنیدمراجعه  لوکانو مرکز فرهنگی  کایساالمللی می توانید به سایت مرکز فرهنگی 

 ای اطالع رسانی به فارسی زبانان مقیم فنالند است.سایت ه

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 برنامه های تلویزیونی

کانال های تلویزیونی فنالند دیجیتال هستند و برای استفاده از آنها الزم است از تلویزیون های 

ز دارای این سیستم استفاده شود و یا برای دریافت برنامه ها عالوه بر تلویزیون از گیرنده های دیجیتال نی

ن تلویزیون در فنالند منوط به شتاستفاده گردد. دا

الزم به ذکر است  است. (TV maksu) مالیاتپرداخت 

را تماشا که حتی اگر برنامه های شبکه های فنالندی 

، عالوه بر آگاه شوند بازرسان از این تخلفاگر . در غیر این صورت بپردازیدالزم است مالیات  ،نکنید

پرداخت جریمه، مالیات پرداخت نشده نیز از شما اخذ خواهد شد. برای استفاده از شبکه های ماهواره ای 

افراد زیادی در  ،ماهواره و نصب آن است که البته با توجه به فراوانی مهاجران ، نیاز به تهیۀجمهوری اسالمی

باید توجه داشت که نصب آنتن ماهواره در بام و دیوار ساختمان منوط  تهیه و نصب این تجهیزات فعالند.

به کسب اجازه از مالک ساختمان است. برنامه های صدا و سیمای ایران را عالوه بر ماهواره می توان از 

گزیده ای از برنامه  برای مشاهدۀ. کردو سیما مشاهده  صدا سازمانیا از سایت های رسمی  و اینترنتطریق 

. چنانچه مایل به اطالع از کنیداوله آرنا استفاده  سایتهای شبکه های ملی تلویزیونی فنالند می توانید از 

سایت های زیر برخی از این اخبار را به  درنید اخبار داخلی فنالند هستید می توا

 اخبارهلسینگین سانومات، بخش  روزنامههلسینکی تایمز،  روزنامهانگلیسی بخوانید: 

. البته شبکه یک فنالند نیز در «این فنالند است» سایتانگلیسی تلویزیون فنالند و 

 .کندساعاتی خاص اخبار بسیار کوتاهی به زبان انگلیسی پخش می 

 

 فیلم و سینما

چندین فروشگاه در فنالند کرایه دهنده فیلم های سینمایی هستند. اجاره فیلم برای یک تا چند روز 

داشتن کارت شناسایی برای کرایه فیلم الزامی است. در مرکز شهرهای مهم فنالند چندین مرکز  است و

در آخر  بلیتقیمت  معموالًسینمایی وجود دارد که دارای چندین سالن سینما با ظرفیت های متفاوت است. 

یورو است. هر ماه در یک روز خاص  11تا  7بین  و تر از ساعات صبح یا ظهر هفته و بعد از ظهرها گران

اطالعاتی در  finnkinoتر است. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از صفحه  ها ارزان بلیتقیمت 

 لم ها در نقاط مختلف فنالند بیابید.مورد سینماها و فی

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 ورزش

و فعالیت بدنی در حال ورزش مردم فنالند فرهنگ ورزشی بسیار باالیی داشته و در تمام طول سال 

. دانشگاه ها نیز امکانات ورزشی بسیار مناسبی داشته که برای استفاده از آنها نیاز به ثبت نام و هستند

د در ننکاحداث و نگهداری می  ها است. همچنین زمین های ورزشی بسیاری که شهرداری شهریهپرداخت 

اکثر نقاط فنالند وجود دارد که استفاده از آنها رایگان بوده ولی باید وسایل و تجهیزات الزم را داشته باشید. 

ورزشی،  مورد امکانات ورزشی بر اساس رشتۀ فنالند نیز اطالعات فراوانی در ورزشدر بانک اطالعاتی 

مختص  یاز جمله سالن ها یمنطقه و یا نام شهرستان موجود است. همچنین چندین سالن ورزشی خصوص

 نیز وجود دارد. بانوان

 

 های فنالندجشن ها و دیدنی 

 Vappuاول ماه می 

می برگزار گرما و بهار  فنالند است که به مناسبت آغاز فصلیکی از مهم ترین جشن های ملی در 

می کنند. در  اری ویژه ای را در شهرهای مختلف اجشود. دانشجویان در این روز و روز قبل از آن برنامه ها

آوریل دانشجویان کاله مخصوص خود را بر سر مجسمه هاویس آماندا  31هلسینکی و حومه در بعد از ظهر 

(Havis Amanda)  در میدان کائوپاتوری(Kauppatori)  گذاشته، هزاران نفر این مراسم را مشاهده می

 (Lilja)د. مثالً در تورکو مجسمه لیلیا کنند. در اکثر شهرهای بزرگ فنالند نیز مراسم مشابهی برگزار می شو

پیک نیک واپپو است. در  ترین کار ین می گردد. در روز اول می مهمتزئ (Aura)در نزدیکی پل آورا 

است. در تورکو این  (Kaivopuisto)هلسینکی سنتی ترین مکان برای پیک نیک پارک کایوو پوایستو 

انجام می شود و در تامپره بسیاری از افراد در  (Valtionvuorenmäki)تیووواورن مکی مراسم در وال

 جمع می شوند. (Tammerkoski)تامرکوسکی  ۀاطراف رودخان

 

 Juhannusجشن نیمه تابستان 

یکی از جشن  ،(Juhannus)یوهانوس به زبان فنالندی یا  (Midsummer)جشن نیمه تابستان 

های بسیار مهم فنالند است که در اواخر ماه ژوئن برگزار می گردد. ریشه این جشن به پیش از مسیحیت و 
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پس از ورود مسیحیت  که خدای آب و هوا، حاصلخیزی و رشد بوده است می رسد. (Ukko)جشن اوککو 

وزه شامل مخلوطی از آداب مسیحیت به فنالند این فستیوال به افتخار سنت جان، یوهانوس نامیده شد که امر

و پیش از مسیحیت است. این جشن در حقیقت در زمان انقالب تابستانی برگزار می شود که پس از آن 

. از آداب مربوط به این جشن روشن کردن آتش های بزرگ، تجمع در کنندروزها شروع به کوتاه شدن می 

له وسیقی محلی و خوردن غذاهای خاص از جمطبیعت خارج از شهر و پوشیدن لباس محلی و نواختن م

 (Seurasaari)سئوراساری  ۀهلسینکی و حومه این مراسم در جزیر شاه ماهی و غیره است. در منطقۀ

 برگزار می شود.

 

 (Joulu)جشن کریسمس 

ترین اعیاد ملی در فنالند است. این جشن  همانند دیگر کشورهای مسیحی این جشن یکی از مهم

نو و شروع سال دارای سنت های بسیار قدیمی است. کریسمس در فنالند از اوایل دسامبر تا پایان سال 

دسامبر که روز سنت نیکالس نام دارد همزمان با روز  6است. 

دسامبر که  13مراسم سوئدی زبانان فنالند استقالل فنالند است. 

در این مراسم تاجی از د. کننلوسیا نام دارد، برگزار می روز سانتا 

سیا انتخاب شده است قرار می شخصی که به عنوان لو سر شمع بر

وی همراه با عده ای دیگر از کلیسای مرکزی تا خیابان  گیرد.

سمس دسامبر آرامش زمان کری 24بر جای مانده است در  13الکساندر را می پیماید. بنابر سنتی که از قرن 

(Christmas peace)  .در تورکو اعالم می شود که شامل نواخته شدن زنگ کلیسای تورکو در ظهر است

برگزار می شود. از آداب  (Christmas Eve)در فنالند مهمترین مراسم کریسمس در شب کریسمس 

خالف فنالندی ها در این شب سونای کریسمس و آماده شدن برای شام کریسمس است. کودکان نیز بر 

دسامبر یا روز  26دیگر نقاط جهان در همین شب هدایای خود را از بابا نوئل دریافت می کنند. در روز 

در مرکز شهرها  معموالًسنت استفان مردم به دیدن دوستان و آشنایان می روند و در روز پایانی دسامبر 

 تجمع کرده و همزمان با تحویل سال نو شاهد برنامه آتش بازی هستند.

 

 Pääsiäinenعید پاک 
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عید پاک یا ایستر نیز از دیگر اعیاد کشورهای مسیحی است که در فنالند نیز بسیار مورد توجه است 

سال  فراوانی با رسوم. برخی از این آداب مشابهت های دو آداب و سنن خاصی دار

فروردین است. از جمله آداب این  13نو در ایران دارد. البته آغاز این عید همزمان با 

را در آن قرار می  عید پاکعید سبز کردن سبزه های کوچک است که تخم مرغ های 

محالت با شاخه گردش در  انجام می دهندیگر آداب این عید که بچه ها د ازدهند. 

ت. بچه ها با رفتن به منزل دیگران طلب پول و یا ین شده اسهایی از درختان تزئ

 Mämmiی به نام خوراکدر فنالند شامل عید پاک شیرینی می کنند. غذاهای سنتی 

 نیز می شود که در واقع همان سمنوی ایرانی است.

 

 مراکز دیدنی مهم در شهرهای مختلف فنالند

 هلسینکی

وانتا  (،241111(، اسپو )جمعیت 570111آن از شهرهای هلسینکی )جمعیت  هلسینکی و حومۀ

یک پنجم تشکیل شده است.  شان( و ده شهرستان اطراف0511ن )جمعیت (، کائونیاین115111)جمعیت 

 رامیلیون نفر در حومه هلسینکی سکونت دارند. این منطقه سریع ترین نرخ رشد  1.3جمعیت فنالند یعنی 

میلیون نفر  1.5میالدی جمعیت این منطقه به  2125و چنین تخمین زده می شود که تا سال  در اروپا دارد

آن یکی از امن  رستان های همسایۀهلسینکی و شههزار نفر برسد.  011رسیده و تعداد شاغلین منطقه به 

قل عمومی آن ترین مناطق دنیا را تشکیل می دهند. این منطقه از نظر کاری یکپارچه بوده، سیستم حمل و ن

نیز یکی از بهترین ها در دنیاست. این منطقه محیطی نزدیک به طبیعت دارد که برای زندگی، تحصیل، کار و 

و  به شدت افزایش یافت 1111 سال تعداد مهاجران ساکن منطقه از اوایلشغل آزاد محیطی مناسب است. 

هزار نفر است. سه  11در حال حاضر تعداد مهاجرانی که در منطقه هلسینکی و حومه سکونت دارند حدود 

ترین جمعیت خارجی زبان ها را تشکیل می دهند عبارتند از روسی زبان ها، استونیایی  گروهی که بزرگ

 زبان ها و سومالی زبان ها.

ذبه های توریستی شهر هلسینکی است. برای این پیاده روی یکی از بهترین راه های دیدن شهر و جا

مسیر پیاده روی و شرح مختصری از نقاط دیدنی در این  7منظور می توانید از کتابچه راهنمایی که حاوی 

. این کتابچه را می توان به صورت رایگان از باجه های اطالعات توریستی در شهر کنیدمسیرهاست، استفاده 
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ترین جاذبه های شهر هلسینکی ذکر  ه قطار به دست آورد. در زیر برخی از مهمو یا در فرودگاه و ایستگا

 شده است.

کی قرار دارد که در آن بازارچۀ صنایع : در نزدیکی بندرگاه هلسین(kauppatori)ری وکائوپات

عصر است. در  4یا  3ساعات کاری این فروشندگان تا . وجود داردماهی، میوه و سبزیجات تازه  دستی،

. در سمت غرب آن نیز پارک کرداطراف این میدان می توان تاالر شهر و تاالر قدیمی میدان را مشاهده 

 قرار دارد. مجسمه هاویس آماندا نیز در سمت پارک قرار گرفته است. (Esplanadi)اسپالنادی 

: این کلیسای ارتودوکس روسی با نمای خارجی قرمز رنگ (Uspenski) یکلیسای اوسپنسک

آجری اش نماد درخشان و آشکاری است. سقف آن مسی سبز رنگ و از گنبدهای طالیی پیازی شکل 

ترین کلیسای ارتودوکس روسی در  ساخته شده و بزرگ 1060 سال تشکیل شده است. این کلیسا در

بوده از تراس های آن می توان نماهای زیبایی از قلب شهر  اسکاندیناوی است. نمای داخلی آن بسیار زیبا

 هلسینکی و اطراف آن دید.

 به دستور: این میدان شاهکار معماری کارل لودویگ انگل است که (Senaatintori)میدان سنا 

ساخته شده است. در وسط این میدان مجسمه سزار الکساندر دوم  11حاکمان روسی فنالند در ابتدای قرن 

هزار بلوک سنگی گرانیتی پوشیده شده است. زیباترین نمای میدان را می  411ر دارد. کف این میدان با قرا

. در این نما ساختمان سنا در سمت چپ واقع شده و در سمت کردتوان از باالی پله های کلیسا مشاهده 

نشگاه، کتابخانه ملی راست آن ساختمان قدیمی دانشگاه هلسینکی قرار دارد. در سمت باالی ساختمان دا

 قرار دارد.

 : با پنج گنبد سبز رنگ، این کلیسای سفید رنگ لوترن که رسماً (Cathedral)کلیسای هلسینکی 

ترین نما در افق س نام دارد، مشخصه بارز و چشمگیرکلیسای سنت نیکال

ده و بین سال های کرانگل طراحی  هر هلسینکی است. این ساختمان را نیزش

در تابستان  اً جنوبی مخصوص ضلعساخته شده است. پلکان  1041تا  1031

 ها مملو از افراد بازدید کننده است.

ساختمان این  :(Rautatieasema)ایستگاه مرکزی هلسینکی 

های صورتی رنگی ساخته  از گرانیت 1111ایستگاه به نوبه خود بسیار قابل توجه است. این ساختمان در 

 متری است. 40شد و دارای برج ساعت 
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موزه هنرهای معاصر بوده، ساختار شیشه ای و فلزی دارد که در سال  :(Kiasma)موزه کیاسما 

این ساختمان را طراحی  (Arctic light)ساخته شده است. طراح ساختمان با الهام از شفق قطبی  1110

  کرده است.

قرار دارد و یکی از  (Töölö): این تاالر در نزدیکی خلیج تولو (Finlandia Hall)تاالر فنالندیا 

آلتو است که در قلب هلسینکی واقع شده است. این تاالر که در پارک  کارهای معمار معروف فنالندی آلوار

تکمیل گردیده است. از این تاالر برای اجرای کنسرت، سمینار و ... استفاده  1171واقع شده در سال  هسپریا

  می شود.

ساخته شده است یکی  21: ساختمان موزه ملی که اوایل قرن (National Museum)موزه ملی 

پیش از تاریخ تا زمان . در این موزه تاریخ فنالند از است رومی -از مثال های قابل توجه معماری فنالندی

است. یکی از آثار قابل توجه این موزه تاج سزار الکساندر اول مربوط به سال  شده حال به نمایش گذاشته

است. در ورودی این ساختمان نقاشی های زیبایی بر اساس اشعار ملی فنالند که تحت عنوان کاله  1011

 شناخته می شود، وجود دارد. (kalevala)واال 

: این کلیسا که درون یک رخنمون گرانیتی با دیواره های (Temppeliaukio)سنگی کلیسای 

دایره ای شکل بوده و نمونه ای بسیار زیبا از معماری مدرن است که در سال  ،سنگی ساخته شده است

 ساخته شده است. سقف آن گنبدی بسیار بزرگ از جنس مس است. 1161

این مجسمه استیلی که روی صخره سنگی در پارک  :(Sibelius Monument)یادبود سیبلییوس 

 سیبلییوس در تولو قرار دارد، به افتخار موسیقیدان معاصر فنالندی، سیبلییوس، ساخته شده است.

 

: سوئدی ها (Suomenlinna)قلعه های سوومنلینا 

ترین  ه اند که بزرگکردبنا  10قلعه های این جزیره را در قرن 

اسکاندیناوی بوده و جزو میراث جهانی قلعه دریایی در 

جزیره ساخته  6این قلعه ها روی  یونسکو نیز ثبت شده است.
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جمعیت این جزایر بیش از هلسینکی بود. با استفاده از  11ساختمان هستند. تا ابتدای قرن  211شده و شامل 

  سوومنلینا رسید.دقیقه از هلسینکی به  15خطوط کشتیرانی و کارت اتوبوس شهری می توان در طی 

 

 جشنواره های تفریحی هلسینکی

آخرین روز آوریل است که دانشجویان در آن برنامه های خاصی را اجرا می  :Vappuروز واپپو 

 و جمعیت کثیری از دانشجویان با کاله های سفید دانشجویی در مرکز شهر تجمع می کنند. کنند

 

: روزی است که هم به دانشجویان و هم به خانواده ها تعلق دارد. May dayروز اول ماه می 

ه همچنین برنامه های متنوعی نیز در کائوپاتوری و پارک کرددانشجوها در پارک کایووپوئیستو تجمع 

 اسپاالنادی از صبح تا عصر جریان دارد.

امه های ژوئن معروف به روز هلسینکی است که برن 12: روز Helsinki dayروز هلسینکی 

 مختلفی در آن روز و هفته منتهی به آن در سطح شهر برگزار می گردد.

و روزه در ماه ژوئن که در پارک : فستیوالی د(world village: Maailmal kylä)دهکده جهانی 

هنری از کشورهای مختلف اجرا می -ی شود. در آن برنامه هایی فرهنگیکایسانی یمی و مرکز شهر برگزار م

 ها و انجمن های دوستی فنالند و دیگر کشورها نیز در آن برقرار است.NGOشود. نمایشگاه هایی از 

آتش بازی تحویل سال نو: هر سال در آخرین روز سال، چند ساعت مانده به نیمه شب برنامه های 

لحظه تحویل سال مانند دیگر نقاط جهان آتش متنوعی در مرکز شهر در میدان سنا برگزار می گردد و در 

 بازی با شکوهی برگزار شده و ورود به سال جدید جشن گرفته می شود.

چینی: در سال های اخیر این مراسم با همکاری سفارت چین و مرکز فرهنگی  یجشن سال نو

د که شامل نمایش در مرکز شهر برگزار می شو (lasi palatsi)کایسا در ماه فوریه و در السی پاالتسی 

 برخی از فعالیت های هنری کشور چین و برنامه آتش بازی پایانی است.
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د ولی انجمن های فرهنگی ملیت های کنبرگزار می آن را مرکز فرهنگی کایسا  معموالًجشن نوروز: 

 .کنندبرنامه های جداگانه ای در نقاط مختلف شهر برگزار می عموماً مختلف نیز 

 

 :Espooاسپو 

هزار نفر  241شهرهای هلسینکی، وانتا و کائونیاینن است. جمعیت اسپو در حدود  ۀهمسای اسپو

 درصد آن را خارجی ها تشکیل می دهند. 7.5است که 

پارک جنگلی نوکسیو: پارکی ملی جنگلی نوکسیو در نزدیکی شهر قرار دارد، ولی مکان مناسبی 

دست دریاچه نوکسیو واقع شده ربی زمین های باالپارک در بخش غ برای فراغت از هیاهوی شهر است. این

پارک و طبیعت وحشی آن می توان پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهنوردی، شنا و اسکی است. در این 

کیلومتر مسیر پیاده روی در این پارک وجود دارد و نقاط  31کرد و به جمع آوری قارچ و تمشک پرداخت. 

از مرکز اسپو صورت  85Aارد. دسترسی به این پارک با اتوبوس مخصوص کمپینگ و آتش افروختن نیز د

 می گیرد.

کیلومتری هلسینکی  23لوکی یکی از مراکز تفریحی خارج از شهر اسپو است که در : Luukkiلوکی 

واقع بوده، دارای امکانات رفاهی و تفریحی شامل مکان پارک کاروان و چادر زدن، نواحی کمپینگ، تهیه غذا 

 وختن، سونا و زمین های ورزشی و مکان مناسب برای شنا و ماهیگیری است.و آتش افر

 

 :Vantaaوانتا 

اسپو و هلسینکی واقع وانتا در آن قرار دارد، در همسایگی -شهرستان وانتا که فرودگاه هلسینکی

نفر خارجی سکونت  16111. در وانتا بیش از گرددشده است و چهارمین شهر بزرگ فنالند محسوب می 

 درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند. 0.5دارند که 

: دریاچه کوسی یاروی در وانتا قرار دارد که در تمام طول سال می Kuusijärviکووسی یاروی 

و در  (Smoke sauna). در تابستان ها سونای سنتی دودی کردتوان برای شنا و سونا از آن استفاده 

 زمستان ها شنا در یخ در آنجا انجام می شود.
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ه اند و به نظر آنها نکات اسرار آمیزی در سونا نهفته کردفنالندی ها نسل در نسل از سونا استفاده 

است، چرا که به نظر می رسد که سونا باید چیزی فراتر از مکانی برای نظافت و تمیزی بوده باشد که سنت 

از هلسینکی  731ا برجا باقی مانده است. دسترسی آسان به این منطقه با اتوبوس سال گذشته پ 211آن طی 

 آ از وانتا مقدور است. A60و 

 

 :Tampereتامپره 

هزار نفر جمعیت دارد. این شهر بین دو دریاچه  341سومین شهر بزرگ فنالند بوده که بیش از 

قرار گرفته است. به دلیل اختالف سطح این دریاچه، آبشار موجود بین آن دو  ناسی و پوها

(Tamerkoski)  در چرا که  ندناممی منچستر فنالند را منبع مهمی برای تولید برق و ... است. تامپره

ساعت است. فرودگاه این  2هلسینکی و تورکو حدود  این شهر ازفاصله  گذشته مرکز صنعتی فنالند بود.

نیز سومین فرودگاه فعال فنالند است. تامپره به عنوان شهری با فعالیت باالی فرهنگی شناخته می شود.  شهر

موزه هنر تامپره بسیار معروف است و فستیوال فیلم تامپره نیز دارای شهرت بین المللی است. مرکز شبکه 

که دارای  Särkänniemieیمی دوم تلویزیونی فنالند نیز در این شهر واقع شده است. شهربازی سرکن نی 

نیز هست در این شهر قرار دارد. از دیگر نقاط دیدنی شهر می توان به کلیسای تامپره، کتابخانه  دلفیناریم

 شهر و کلیسای کالوا اشاره کرد.

 

 :Turkuتورکو 

ترین شهر فنالند بوده و  فنالند است که در زمان استیالی سوئد مهم غربیِ ، دروازۀبندری این شهرِ

در این شهر بنا  17در قرن مرکز جمعیت سوئدی زبانان فنالند نیز هست. نخستین دانشگاه های فنالند نیز 

ه های کلیساست و کامل شده است و دارای موزه ای از گنجین 1311. کلیسای تورکو که در سال شده اند

در اوج شکوفایی  16ع شده است و در اواسط قرن کیلومتری مرکز شهر واق 16تورکو که در  همچنین قلعۀ

تاریخی تورکو به نمایش  تاریخچه ای از این قلعه در موزۀخود بوده، از نقاط دیدنی این شهر هستند. 

کو در قرون وسطی به نمایش گذاشته شده موزه هایی که در آن زندگی در تورگذاشته شده است. همچنین 

 نیز بسیار جالب است. به طراحی انگل (Aura)بی رود آئورا نیز در شهر وجود د دارد. ساحل غر
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 اوولو

واقع شده و  (Astrobothnia)شمال آستروبتنیا  هزار سکنه دارد و در منطقۀ 141ود این شهر حد

کرانه های خلیج بتنیا و در  این شهر درترین شهر در شمال فنالند و ششمین شهر بزرگ کشور است.  بزرگ

اوولو قرار دارد که یکی از نقاط قدیمی تجاری فنالند بوده است. از نقاط دیدنی شهر می  دهانۀ رودخانۀ

توان به پارک آینوال و مانرهایم، میدان مرکزی، ساختمان کتابخانه و تئاتر شهر، کلیسای اوولو و مجموعه ای 

 رودخانه اوولو اشاره کرد. ز جزایر کوچک متصل به هم در دهانۀا

 

 :Rovaniemiرووانی یمی 

که در هر  استفصل  0و در شمال مدار قطبی قرار گرفته است. این منطقه دارای  همرکز الپلند بود

ر فصل امکان فعالیت های خاصی در هکدام روشنایی روزها و درجه هوا و نیز پدیده های طبیعی متفاوتند. 

ئل نیز هست بنابراین همیشه حال و نو شهر بابا ،مانند اسکی، سورتمه سواری و غیره وجود دارد. این شهر

آن در نزدیکی این شهر قرار  و دیگر رودهای تغذیه کنندۀ (kemi)هوای کریسمس را دارد. رودخانه کِمی 

هزار نفر است. این شهر از لحاظ دارا بودن منابع معدنی و طبیعی چون  61دارند. جمعیت این شهر بالغ بر 

 طال و چوب قابل توجه است.

 

 Vaasaواسا 

. مجموعه جزایر استآفتابی ترین شهر فنالند  و ادر قدیمی تجاری در آسترو بتنیااین شهر یکی از بن

اطراف این شهر تنها میراث طبیعی جهانی ثبت شده در فنالند است. عالوه بر دیدنی های این شهر و اطراف 

در سوئد امکان  (Umeå) اومئوین شهر با کشتی به شهر آن از جمله شهربازی و پارک آبی آن، سفر از ا

 پذیر است.

 

 Porvooپوروو 
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مرکز تجاری  ،سکنه و شهری دو زبانه )فنالندی و سوئدی( است. این شهر در اوایل 40111دارای 

دارای نماهای  مهمی بوده است که یکی از جاذبه های مهم گردشگری فنالند نیز هست. شهر قدیمی پروو

رنگارنگ و بسیار جذاب بوده این بخش قدیمی دارای کوچه هایی تنگ و باریک و نماهای آجری رنگ 

است. در بخش دیگر شهر خانه های کوتاه چوبی که بیانگر طرح های کالسیک شهری اند، وجود دارد. خانه 

 داشته است.در این منطقه قرار  (Runeberg) مشهورترین شاعر فنالندی یعنی رونبرگ

 

 Hankoهانکوو 

از ماه می  معموالًجنوبی ترین نقطه فنالند است که دارای تابستان های گرم و دلپذیری است. 

این منطقه با مرکز هلسینکی نخستین رستوران های تابستانی کار خود را در این منطقه شروع می کنند. 

ساعت فاصله دارد، به همین دلیل در تابستان ها و آخر هفته ها پر از توریست و ساکنان پاره وقت  2حدود 

برگزاری می  تاممی ساریمی شود. چند کشتی تورهایی بین این منطقه و جزایر اطراف و همچنین شهر 

 و پر از برنامه های گوناگون است.این منطقه در تابستان بسیار جذاب  معموالًکنند. 

 

 Kuopioکووپیو 

دارای بیش و شهری در حال توسعه در شرق فنالند است و از نقطه نظر بزرگی هشتمین شهر فنالند 

قرار گرفته است. از جمله،  نگل های زیادیدر تمامی این ناحیه دریاچه ها و جهزار سکنه است.  11از 

ی شهر است. از نقاط دیدن (Puijo)و ه می کند، بازار مرکزی و برج پویّوسی که شهر را احاطکاال دریاچۀ

 و مراسم فرهنگی گوناگون دیگر نیز در این شهر برگزار می شود.و مسابقات پرش اسکی پوی

 

 Svonlinnaساوون لیننا 

است. در این  (Saimaa)این شهر مرکز خوبی برای گشت و گذار در نواحی دریاچه ای سایما 

که مربوط به قرون وسطی است، وجود دارد. این نواحی که به نام  (Olavinlinna)اوالوین لیننا  شهر قلعۀ

ند را دارا هستند. کشتی های نیز شناخته می شود به نظر بسیاری زیباترین مناظر طبیعی فنال (Savo)ساوو 

 از بندر ساوون لیننا تورهایی به این دریاچه ها دارند. بخار
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کسب اطالعات بیشتر و تکمیلی در مورد مطالب این فصل معرفی می  برایت در پایان چند سای

 گردد.

finland.com-http://www.expat 

 

 ؟؟؟؟؟

 

http://www.visitfinland.com 

 

http://www.helsinkiexpert.com  

 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.expat-finland.com/
http://www.expat-finland.com/
http://www.visitfinland.com/
http://www.visitfinland.com/
http://www.helsinkiexpert.com/
http://www.helsinkiexpert.com/
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 بخص پٌجن

 فٌالًذ يضْزّا ياطالعات کاربزد
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َ   يداًطگاّْا يفٌالًذ مِ دارا يي ضْزّايدر هَرد هْوتز ياعالػات مارتزد اى يهؼتثز تَدُ ٍ ػودذُ داًطد 

 :رًذدر آًْا حضَر دا يزاًيا

 

 فْزست ضْزّا

 

       (Helsinki)  يٌکيّلس 1

 (Espoo)اسپَ  2

  (Vantaa) ٍاًتا 3

  (Turku)تَرکَ 4

   (Tampere)تاهپزُ 5

  (Lappeenranta)   الپپٌزاًتا 6

 (Jyväskylä)ٍَسکَال ي 7

 (Vaasa)ٍاسا  8

 (Oulu) اٍلَ  9
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 يٌکيدر هَرد ضْز ّلس ياطالعات کاربزد 1

 

 English_In/fi.visithelsinki.www://http, /fi.helsinki.www 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

 يِ عوَهيل ًقليٍسا

 

 fi.hsl.www                            قغار، هتزٍ،تزم، اتَتَس

        
http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/helsinki.html 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

 Valtion (VR يفٌالًددذ تَ ددظ مو دداً يتوددام قغددار ّددا

 /fi.vr.www://http )Rautatiet    ضَد يادارُ ه         

          

 يتاکس

 

Airport Taxi  Helsinki-Vantaa 

 http://www.helsinki-

vantaa.fi/contacts_services?group=080 
http://www.taksihelsinki.fi   

Tel.: 0100 0700 

 ٍاًتا – يٌنيفزٍدگاُ ّلس فزٍدگاُ 

www.helsinki-vantaa.fi , www.finavia.fi 

http://www.visithelsinki.fi/In_English
http://www.helsinki.fi/
http://www.hsl.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.helsinki-vantaa.fi/contacts_services?group=080
http://www.helsinki-vantaa.fi/contacts_services?group=080
http://www.taksihelsinki.fi/
http://www.helsinki-vantaa.fi/home
http://www.finavia.fi/
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Tel. 8358 200 14636, Fax: 8358 20 708 3296  

 ز فزٍدگاُيهس

 

 قِ يدق 35تِ هذت  )هزمش ( يٌنياس ّلس 615خظ اتَتَس

html.615s/en/linjat/fi.ytv.aikataulut://http 

 قسوت هزمشى ضْزدر   Finnair City Busخغَط اتَتَس 

porta/wps/finnaircom/com.finnair.www://http
INT_en/Transportation/l 

ز خَد يهس يدر ع( 519،451، 415)اتَتَس ّا  يي تزخيّوچٌ

 .گذرًذ يش هياس فزٍدگاُ ً

aspx.faultde/Pages/EN/fi.hsl.www://http  

 ييِ هاضيکزا

 

 

 

 

http://www.helsinki-

vantaa.fi/contacts_services?group=100 

 مدددِ دارد ٍجدددَد فزٍدگددداُ در ييهاضددد ِيدددمزا ضدددزمت پدددٌ 

ٌگ يپارم. مٌٌذ يه يدّ سي زٍ ّا ٌاليتزه ييت يذٍرّايدرمَر

 .تاضذ يه P3Bٌگ يي ضزمت ّا در در پارگيهزتَط تِ ا

http://www.avis.fi/ 

http://www.hertz.com / 

http://www.europcar.com / 

http://fi.sixt.com/ 

http://www.budget.fi/     

اس را تذ دت  يد ي ٍتگاُ ّا اعالػات هَرد ًيزاجؼِ تِ اتَاى تا ه يه

 .آٍرد

 يي ضررْزياتَبررَب برر يضررزکت ّررا

 

 matkahuolto :0200 4000 هزمش تلفي 

 ػصز 7صثح تا  8ي  اػات يّز رٍس ت:  اػات مار

 :ييرسرٍ آى ال

http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/s615.html
http://www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/Transportation/en_INT
http://www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/Transportation/en_INT
http://www.hsl.fi/EN/Pages/default.aspx
http://www.hertz.com/
http://www.europcar.com/
http://fi.sixt.com/
http://www.budget.fi/
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fi.matkahuolto.www://http 

fi.expressbus.www://http 

اتَتدَس اس فزٍدگداُ تدِ     يستگاُ ّايٌال ّا ٍ اياعالع اس تزه يتزا

 .ز هزاجؼِ ضَديس يت ّاي ا

termin/content/img/fi.expressbus.www://http

 fpd.2aali 

اتَتدَس در ضدْز تدِ     يسدتگاُ ّدا  يٌال ّدا ٍ ا ياعالع اس تزه يتزا

 .ز هزاجؼِ ضَديس يت ّاي ا

http://www.expressbus.fi/helsinki-bus-
station 

pdfkar/content/img/fi.expressbus.www://http
  pdf.inkiHels/tat 

 Kamppi Centreدر  يي ضددْزيتدد يٌددال اتَتددَس ّددايتزه

 .ثاضذيه

 يکطت

 

 

 

 

(  تزى)8  يتَاى تنول مطت يِ ٍ  َئذ هي، آلواى، رٍ ياس ا تًَ

 يدٍ مو داً . ، تَرمَ ٍ ٍا دا هسدافزت مدزد   يسٌنيّل يتِ ضْزّا

 يتزا. اًذ Silja Line ٍViking Lineهْن فٌالًذ  يراً يمطت

 .هزاجؼِ ضَدزيس يت ّاي اطتز تِ يمسة اعالع ت

com.silja.www://http              
en=lang?asp.index/fi.vikingline.www://http 

 اسکاى

 تل ٍ ّاستل ّاّ 

 

 

Eurohostel 

fi.eurohostel.www://http/ 

Eurohostel Linnankatu 9, 00160 Helsinki 

Finland. 

Tel. 8358-9-622 0470,  Fax. 8358-9-6220 4747 

http://www.matkahuolto.fi/
http://www.expressbus.fi/
http://www.expressbus.fi/img/content/terminaali2.pdf
http://www.expressbus.fi/img/content/terminaali2.pdf
http://www.expressbus.fi/img/content/pdfkartat/Helsinki.pdf
http://www.expressbus.fi/img/content/pdfkartat/Helsinki.pdf
http://www.silja.com/
http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en
http://www.eurohostel.fi/
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Stadion Hostel 

http://www.stadionhostel.fi 

Pohjoinen Stadiontie 4, 00250 Helsinki, 

Finland 

 Tel. 8358-9-477 8480, Fax. 8358-9-477 84811 

HOTEL AVA 

fi.ava.www://http 

Karstulantie 6, FIN-00550 HELSINKI   

Tel: 8358 (0)9 774 751 

ِ در هٌغقدِ  ي ضدؼث يچٌدذ  ي َمَس ٍ مَهَلَس دارا يّتل ّا

 .تاضٌذ يگز هٌاعق فٌالًذ هيٍ د يٌنيّلس

Hotel  Sokos 

http://sokoshotels.fi/  

Tel. 020 1234 604,  Fax (09) 4336 7100 

Hotel  Cumulus 

http://www.cumulus.fi/ 

Tel.8358 9 733 5421,  Fax:8358 (0)14 653 299 

ز هزاجؼدِ  يت سيز ّتل ٍّا تل ّا تِ  ايطتز اس  اياعالع ت يتزا

 .ضَد

http://www.helsinki-hotels.net  

finland/helsinki/com.hostels.www://http 

 .هزاجؼِ ضَد 4مسة اعالع تِ تخص  يتزا هسکي يآصاًس ّا

 

 

 

http://www.ava.fi/
http://www.hostels.com/helsinki/finland
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 داًطگاُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalto University  

 : ز ضنل گزفتيس ياس ادغام داًطگاّا 2010در  ال ي داًطگاُ يا

Helsinki School of Economics 

Helsinki University of Technology 

University of Art and Design 

هختلد  ضدْز پزامٌدذُ     يي داًطگاُ در تخص ّايا يُ ّاداًطنذ

ز هزاجؼدِ  يد ٌدل س يافتي داًطنذُ هَرد ًظز تِ لي يتزا. تاضٌذ يه

 .ذيمٌ

       http://www.aalto.fi 

University of Helsinki  

http://www.helsinki.fi/university  

ِ ( ا مو َسي)س يچْار پزد يداراي داًطگاُ يا  در ًقداط   ا ت مد

 .تاضٌذ يهختل  ضْز ه

Helsinki School of Economics and 
Business Administration, 

http://www.hse.fi/EN/ 

         Address: Aalto University, School of   

             Economics, P.O. Box 21210, FI-

00076 AALTO 

FINLAND 

Tel: 8358 9 47001- 43131, Fax 8358 9 4313 8707 

Hanken Svenska Handelshogskölan 

(Swedish School of Economics and 
Business Administration) 

http://www.hanken.fi/public/ 

P.O. Box 479 (Arkadiankatu 22) 

FI-00101 Helsinki, FINLAND 

http://www.aalto.fi/
http://www.aalto.fi/
http://www.aalto.fi/
../../../../../../../../../Zohreh/Desktop/University%20of%20Helsinki%20http:/www.helsinki.fi/university%20دارای%20چهار%20پردیس(یا%20کمپوس)%20در%20نقاط%20مختلف%20شهر%20می%20باشد
../../../../../../../../../Zohreh/Desktop/University%20of%20Helsinki%20http:/www.helsinki.fi/university%20دارای%20چهار%20پردیس(یا%20کمپوس)%20در%20نقاط%20مختلف%20شهر%20می%20باشد
../../../../../../../../../Zohreh/Desktop/University%20of%20Helsinki%20http:/www.helsinki.fi/university%20دارای%20چهار%20پردیس(یا%20کمپوس)%20در%20نقاط%20مختلف%20شهر%20می%20باشد
http://www.hse.fi/EN/
http://www.hse.fi/EN/
http://www.hse.fi/EN/
http://www.hanken.fi/
http://www.hanken.fi/public/
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Tel. 8358 9 431 331, Fax 8358 9 4313 3409 

Finnish Academy of Fine Arts 

Kaikukatu 4, 00530 Helsinki, Finland  

Tel. 8358 9 680 3320, fax 8358 968033 260  

http://www.kuva.fi/portal/ 

Theatre Academy  

Address: PO BOX 163, 00531 Helsinki, 

Finland, Tel. (09) 431 361, 0400 792 000 , fax 

(09) 4313 6200 

http://www.teak.fi/index.asp 

 تاضٌذ  يه( هوتاس(يل  گزٍُ يهزامش ػال ّا جشء  داًطگاُي يا

 (. زاىيدر ا  تحصيلي هذارك تز ا اس ارسضياتي)

Polytechnics (Universities of Applied 
Sciences, UAS) 

Arcada University of Applied Sciences 

http://www.arcada.fi/en  

Diaconia University of Applied Sciences 
http://english.diak.fi/ 

HAAGA-HELIA University of Applied 
Sciences 

http://www.haaga-helia.fi/en 

HUMAK University of Applied Sciences 
http://www.humak.fi/ 

Helsinki Metropolia University of Applied 
Sciences 

http://www.metropolia.fi/en 

  .زًذيگ يقزار ه (خَب)دٍ  ر گزٍُد ي داًطگاّْايا

 ادارُ ّا

http://www.kuva.fi/portal/
http://www.arcada.fi/index.php?id=210
http://www.arcada.fi/en
http://english.diak.fi/
http://english.diak.fi/
http://english.diak.fi/
http://www.haaga-helia.fi/en
http://www.haaga-helia.fi/en
http://www.haaga-helia.fi/en
http://www.haaga-helia.fi/en
http://www.humak.fi/english_new/
http://www.humak.fi/english_new/
http://www.humak.fi/english_new/
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 ادارُ ثبت احَال

 

/fi.maistraatti.www://http 

Address: Albertinkatu 25, 00180 Helsinki, 

Finland 

  ياهاکي هذّب

   

 

 

 . ضَد يؼِ ادارُ هيت تَ ظ هسلواى ضر ال يهزمش ا اله

Resalat Islamilainen Yhdyskunta 

Yliskyläntie 3, Helsink  

/fi.resalat.www://http 

 Herttoniemi يايسدتگاُ هتدزٍ   تدِ هزمدش اس عزيدق    يد تز 

   86ٍ  85، 84ضوارُ  ياتَتَ ْا ٍ

   040 533 8079 , 09 67 1881: ضوارُ تلفي هزمش

 

 .ضَد يهذّة ادارُ ه يراتغِ تَ ظ تزادراى  ٌ يهزمش ا اله

http://www.rabita.fi 

Address: Lonnrotinkatu 22 C, Tel :  (09) 

498775 

 ييعزضِ کٌٌذُ هَاد غذا يفزٍضگاُ ّا

          يزُ ايررررررسًج يفزٍضررررررگاّْا

 

 

 

 

تدَاى   يهد  ييػزضِ مٌٌذُ هَاد غذا يي فزٍضگاّْاياس هؼزٍف تز

 : ز اضارُ مزديس يتِ فزٍضگاُ ّا

 

fi.lidl.www 

fi.alepa.www 

fi.smarkethokelanto.www 

fi.citymarket-k.www  

fi.prisma.www 

http://www.maistraatti.fi/
http://www.resalat.fi/
http://www.resalat.fi/
http://www.rabita.fi/
http://www.lidl.fi/
http://www.alepa.fi/
http://www.smarkethokelanto.fi/
http://www.k-citymarket.fi/
http://www.prisma.fi/
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com.market-k.www 

/fi.lahikauppa.siwa:/http 

/fi.lahikauppa.valintatalo://http 

 هزاکش فزٍش گَضت حالل

 

 

 

Halal-Lahm Oy 

Kumavuorenkatur 4 M 2, 00500 Helsinki 

Tel: 09-757 0550, www.halal-liha.fi 

ItäkeskuksenHalal Liha 

Turunlinnantie 10, 00930 Helsinki 

Tel: 759 2229 

Vuosaaren Hala Liha 

Kauppakeskus Columbus Vuotie 45 

Tel. 09-3433334                          

Finn Halal 

Itäkeskus, Asiakkaankatu 3  

 يضزق ييهَاد غذا يفزٍضگاُ ّا

 

 

ضدَد،   يي فزٍضگاّا تَ ظ تزادراى مدزد ٍ ػدزب ادارُ هد   ياصَال ا

 .تاضٌذ يش هيً يزاًيهحصَالت ا يدارا يٍل

 

 آرارات

Ararat Ari Food Bazar, Vanha Talvitie 13-15  

com.araratarifood.www ,603 730) 09: (Tel 

 الًا

Itämainen Ruokakauppa,  vihonvuorenkatu 

8   

Tel: 09-6949751, 041-4542021 

http://www.k-market.com/
http://siwa.lahikauppa.fi/
http://valintatalo.lahikauppa.fi/
http://halal-liha.fi/
http://www.araratarifood.com/
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 يياسوي

Jasmin Food, Hakaniemen metrotunneli 

 ي حالليف

Finn Halal, Itäkeskus, Asiakkaankatu 3 

 حالل يزاًيرستَراى ا

 

  يرستَراى طَب

kurjenkellonkuja 1 E 44 , kurkimäki, Helsinki 

Tel. 0466448871 

 حالل  يگز رستَراى ّايد

 

Ravintola Habibi 

Forum, Mannerheimintie 20, Helsinki  

 :ذيهزاجؼِ مٌ زيگز ر تَراى ّا تِ آدرس سياعالع اس د يتزا

-Southern/c/com.zabihah.www://http

r=t?/8877Finland 

 ٍ پَضاک ل هٌشليذ ٍسايخز

 يکيٍ الکتز يل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 

 

 

 

 يتَاى تدِ فزٍضدگاّْا   يي د تِ فزٍضگاُ ّا هيي اياس هؼزٍف تز

 :ز اضارُ مزديس

 fi.gigantti.www://http يگاًتيگ

  fi/com.ikea.www://httpمِ آ  يا

 fi.anttila.www://httpال يآًت

 fi.tarjoustalo.www://httpَس تالَ يتار

 if.clasohlson.www://httpمالس اٍلسَى 

 پَضاک

         

fi.sokos.www://http 

/fi/portal/fi.stockmann.www://http 

com.lindex.www://http/ 

http://www.zabihah.com/c/Southern-Finland+877/?t=r
http://www.zabihah.com/c/Southern-Finland+877/?t=r
http://www.gigantti.fi/
http://www.ikea.com/fi
http://www.anttila.fi/
http://www.tarjoustalo.fi/
http://www.clasohlson.fi/
http://www.clasohlson.fi/
http://www.sokos.fi/
http://www.stockmann.fi/portal/fi/
http://www.lindex.com/
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/fi/omc.hm.www://http 

fi.tarjoustalo.www 

/fi/com.dressmann://http 

/fi/net.halonen.www://http 

 

 ذ بشرگيهزاکش خز

 

 

 

 

 

 Itäkeskus 

Itäkatu 1–7, 00930 Helsinki, Info 

8358 9 343 1005 
fi.itakeskuskauppakeskus.www://http 

Kamppi 

http://www.kamppi.fi/en/directions.aspx 

Forum 

Mannerheimintie 20 A, 00100 Helsinki, Tel: 

(09) 565 7450 

contact/fi.cityforum.www://http 

Kauppakeskus Ruoholahti 

Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki 

http://www.kauppakeskusruoholahti.fi/index.
html 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

مدِ   ز ا دت يد ل د ت دٍم تِ ضزح سيٍ ا يفزٍضگاّا ييهؼزٍفتز

 :تاضٌذ يضؼثِ هي يچٌذ يّز مذام دار

fi/info.fida.www://http: Fida 

Helsinki 00530, a 5Hämeentie , Hakaniemi 

Tel: (09)876 3744 

 24،00120Iso Roobertinkatu ,  Iso Roba 

http://www.hm.com/fi/
http://www.tarjoustalo.fi/
http://dressmann.com/fi/
http://www.halonen.net/fi/
http://www.itakeskuskauppakeskus.fi/
http://www.cityforum.fi/contact
http://www.fida.info/fi/معروفترین
http://www.fida.info/fi
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Helsinki Tel: (09)612 1770 

Helsinki  00880, 14Tulppatie , Tukkumyynti 

Tel: 040 728 1859 

fi.uff.www://http: UFF 

Fredrikinkatu 36, 00100 HELSINKI 

Hämeentie 4, 00530 HELSINKI 

Iso Roobertinkatu 4-6, 00120 HELSINKI 

com.kirpputori.www://http: Flea Market 

  Aleksis Kivenkatu 17,  Helsinki, Tel:(09) 750 

 يَُ حزاج ػول هيت تِ ضيي  ايا) يٌتزًتيذ ايت خزيسا 071

ستن تزجودِ  يذ اس  يتَاً يت هيات  اياعالع اس هحتَ يتزا. مٌذ

   (ذيذ ػضَ آى ضَيا تفادُ اس آى تا يذ ٍ تزايگَگل ا تفادُ مٌ

 fi/net.huuto.www://http 

 يخذهات درهاً

 وِيب يضزکت ّا

 

 

 . مٌٌذ يا تفادُ ه swisscareوِ يطتز اس تياى تيداًط َ 

/com.intl-swisscare.www://http 

ش تْزهٌدذ  يد ً  Kelaودِ  يتَاًٌدذ اس ت  يالثتِ افزاد ضاغل تِ مار ه

 (.هزاجؼِ ضَد زيس تي اطتز تِ يحات تيتَض يتزا)ضًَذ 

http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf 

 Lääkäriasema Itäkeskuksen Poliklinikka ٌِيکن ّش يپشضک خصَص

Turunlinnantie 4 B, 00930 HELSINKI 

Tel: 093239240 

  Hämeentien Hammaskeskus )يزاًيا(دًذاى پشضک 

Vilhonvuorenkatu 3, 00500 HELSINKI  

Tel: 0106667820  

http://www.uff.fi/
http://www.kirpputori.com/
http://www.huuto.net/fi
http://www.swisscare-intl.com/
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 ل فزسًذاىيتحص

  يي الولليهذرسِ ب

 

 

The International School Of Helsinki 
(ISH) 

Selkämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland 

Tel: 8358-9-686  6160 

Fax: 8358-9-685  6699 

http://www.ish.edu.hel.fi/ 

The English School 

Mäntytie 14, 00270 Helsinki 

Tel.: 8358 9 477 1123   

Fax: 8358 9 477 1980 

http://www.eschool.edu.hel.fi/ 

، پار ک، هرَسُ ّرا ٍ   يذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز يبزًاهِ ّا

هزاجؼدِ   4تدِ فصدل     يٌنيّلس يذًيد ياعالع اس هناى ّا يتزا

 .ذيمٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ish.edu.hel.fi/
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 در هَرد ضْز اسپَ ياطالعات کاربزد 2

 

/fi.visitespoo.www://http  32373=path?asp.default//fi.espoo.english://http,  

 سفز

 يِ عوَهيل ًقليٍسا

 اتَبَب ٍ هتزٍ

 

 . ذيز هزاجؼِ مٌيت سيطتز تِ  اياعالػات ت يتزا

.fi.hsl.www 

http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/espoo.html 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

 . تاضذ يلتا هيقغار در ا  ًَس يستگاُ هزمشيا

Address: Railway station: Espoonsilta, 02770 
Espoo 

http://www.vr.fi/eng/ 

 يتاکس

 

Central taxi reservation: 0100 7300  

Airport taxi - Yellow line 

www.airporttaxi.fi/ 

8358 600 - 555 555 

 ذى بِ اسپَيرس يچگًَگ

 

ar/travelling/eetingm/fi.visitespoo.www://http
espoo_in_riving 

ا دد َ ٍ تددا  يلددَهتزيم 20در  يٌنيفزٍدگدداُ ّلسدد: اس فزٍدگرراُ

 يهحلد  ياتَتدَس ّدا  . مطدذ  ين  اػت عَل هد ياتَتَس حذٍد ً

 . مٌٌذ يه يس دّيتِ صَرت هزتة  زٍ 540ٍ  535، 514

در  ياتَتَس مداه   يستگاُ هزمشياس ا: يٌکياس هزکش ضْز ّلس

http://www.visitespoo.fi/tourist_guide
http://english.espoo.fi/default.asp?path=32373
http://www.hsl.fi./
http://www.airporttaxi.fi/
http://www.visitespoo.fi/meeting/travelling/arriving_in_espoo
http://www.visitespoo.fi/meeting/travelling/arriving_in_espoo
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ز هزاجؼدِ  يد س يت ّايطتز تِ  اياعالػات ت يزات. يٌنيهزمش ّلس

 . ذيمٌ

.fi.hsl.www 

 دفتز فزٍش اتَبَب

 

Matkahuolto  

Olarinluoma 15, 02200 ESPOO, Tel: 020 710 

5118 .fi.matkahuolto.www 

Expressbus: www.expressbus.fi 

 اسکاى

 کيّتل اسکاًذ

 

 

 ات اسپَ يّتل است

 

 

 ّتل سَکَب

 

 

 

Scandic Espoo  

http://www.scandichoTels.com/en/HoTels/C
ountries/Finland/Espoo/HoTels/Scandic-

Espoo/?redirected=true 

Nihtisillantie 1, 02630 Espoo Tel. 8358 9 435 

20 

Sokos HoTel Tapiola Garden 

Tapionaukio 3, 02100 Espoo Tel. 8358 20 

1234 616 

StayAt Espoo 

Porarinkatu 3, 02650 Espoo Tel. 8358 9 511 

051  

http://www.stayat.eu / 

  يت ّدا يز ّتل ّا ٍ ّا تل ّا تِ  دا يطتز اس  اياعالػات ت يتزا

 . ذيز هزاجؼِ مٌيس

/sleep/guide_tourist/fi.visitespoo.www://http
hoTels 

http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/
other_accommodation 

http://www.hsl.fi./
http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-palvelut/Espoo/912773/Matkahuolto+Oy+Olarinluoman+L%C3%A4hiterminaali/
http://www.matkahuolto.fi./en/
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=scandic+espoo+-469
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=sokos+hotel+tapiola+garden-470
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=stayat+espoo-649
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels
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 داًطگاُ 

 

 

Aalto University School of Science and 
Technology 

Otakaari 1, FI-02150 Espoo 

Mailing Address: Aalto University School of 

Science and Technology, P.O.Box 11000, 

FI-00076 AALTO , FINLAND 

Tel: 8358 9 47001, Fax: 8358 9 470 22017 

http://www.tkk.fi/sv/ 

 ادارُ ّا

 ادارُ ثبت احَال

 

 

html.maistraatit/fi.maistraatti.www://http 

Itätuulenkuja 2, 02100 Espoo, Finland  

 ييعزضِ کٌٌذُ هَاد غذا يفزٍضگاُ ّا 

هزکرش فرزٍش گَضرت حرالل ٍ هرَاد      

 يضزق ييغذا

 

Al-Amal Lihakauppa 

Harakantie 20 A ,02600 Espoo  

Tel: (09) 595411, 
www.halalliha.fi/halalliha.html 

 ذيٌهزاجؼِ م يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

 يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 ٍ پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 

ISO OMENA  

PIISPANSILTA 11, 02230 ESPOO 

/fi.isoomena.www://http 

Sello  

http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html
http://www.halalliha.fi/halalliha.html
http://www.isoomena.fi/
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Leppävaarankatu 3-9, 02600 ESPOO 

http://www.sello.fi/en/welcome-to-sello/ 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

 

 

Matinkylä shop   

Matinpurontie 8, Matinkylä, Espoo 

Tel. 0400 348 114 

fax (09) 855 2211  

matink/kaupat/fi.kierratyskeskus.www://http
)/espoo(_yla 

Fida International Espoo Center 

Asemakuja 3, 02770 Espoo 

Tel. 8358 9 8056 686 

169=id?/page_front/en/info.fida.www 

UFF 

http://www.uff.fi/vaatekerays/kierratyspistee
t.htm 

 ل فزسًذاى  يتحص

 يي الولليهذرسِ ب

 

 

 

Espoo International School 

PL 13301 , 02070 ESPOON KAUPUNKI, 

Finland  

visiting address: Louhentie 10, 02130 
ESPOO 

Tel. 8358 50 343 2460 

internationa_espoo/etlukio~/fi.nic.netti://http
htm.second_upper_international_espoo/l 

، پار ک ، هَسُ ّرا ٍ  يذًيد يهکاى ّا 

 يحيتفز يبزًاهِ ّا

Events in Espoo 

/enjoy/guide_tourist/fi.visitespoo.www://phtt
espoo-in-events 

http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat/matinkyla_(espoo)/
http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat/matinkyla_(espoo)/
http://www.fida.info/en/front_page/?id=169
http://netti.nic.fi/~etlukio/espoo_international/espoo_international_upper_second.htm
http://netti.nic.fi/~etlukio/espoo_international/espoo_international_upper_second.htm
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/enjoy/events-in-espoo
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/enjoy/events-in-espoo
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http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/enjoy/f
amilies 

Nuuksio National Park 

24=Section?asp.page/fi.luontoon.www://http

6 

Espoo Museum of Modern Arts (EMMA) 

Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo  

Tel: 8358 (0)9 8165 7512 

/eng/museum.emma.www://http 

The Wee Gee Exhibition Centre 

Ahertajantie 5, Tapiola, 02100 Espoo 

Tel: 8358-9-816 31818 

/fi.weegee.www://http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emma.museum/eng/
http://www.weegee.fi/
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 در هَرد ضْز ٍاًتا يکاربزد اطالعات 3

 

 

 

 

http://www.vantaa.fi/en/ 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

 يِ عوَهيل ًقليٍسا

 

  قغار، اتَتَس

www.hsl.fi.                                                    
               

http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/espoo.html 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

jatkoyhteydet/aikataulut/eng/fi.vr.www://http
sht.jatkoyhteydet_helsingin/junabussit_ja_
ml 

There are good bus connections from 

Helsinki to Helsinki-Vantaa Airport: 

http://www.helsinki-
vantaa.fi/palvelukartta?areacode=out 

 يتاکس

 

php.index_e/fi.vantaantaksi.www://http  

Tel:01007300 

 اًتاذى بِ ٍيرس يچگًَک

 

   Tikkurilaال  ينَريت تِ 61اتَتَس خظ  اس فزٍدگاُ تا

http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/v61.html 

 اسکاى

http://www.ytv.fi/eng
http://www.vr.fi/eng/aikataulut/jatkoyhteydet_ja_junabussit/helsingin_jatkoyhteydet.shtml
http://www.vr.fi/eng/aikataulut/jatkoyhteydet_ja_junabussit/helsingin_jatkoyhteydet.shtml
http://www.vr.fi/eng/aikataulut/jatkoyhteydet_ja_junabussit/helsingin_jatkoyhteydet.shtml
http://www.vantaantaksi.fi/e_index.php
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Sokos Hotel Vantaa 

va/vantaa/hoTellit/fi.sokoshoTels.www://http
 /ntaa 

Hertaksentie 2, 01300 Vantaa  

Tel: 020 1234 618 Fax 09 8578 5555 

Comfort Hotel Pilotti 

www.hotellipilotti.fi 

Veromaentie 1, Vantaa, Finland 01510 

Phone : 09 329 4800 Fax: 09 329 48100 

Hilton Helsinki-Vantaa Airport hotel 

Lentajankuja 1, Vantaa, Finland 1530 

Tel: 358-9-73220   Fax: 358-9-732-22211 

 ادارُ ثبت احَال

 

html.maistraatit/fi.maistraatti.www://http 

Vantaan maistraatti 

Kielotie 15 

PL 112 

01301 VANTAA 

 

 فزٍضگاُ ّا  

 ييهزکش فزٍش گَضت حالل ٍ هَاد غذا

 يضزق

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

http://www.sokoshotels.fi/hotellit/vantaa/vantaa/
http://www.sokoshotels.fi/hotellit/vantaa/vantaa/
http://www.sokoshotels.fi/hotellit/vantaa/vantaa/
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HELAIHI-Hilton-Helsinki-Vantaa-Airport-hotel/index.do
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HELAIHI-Hilton-Helsinki-Vantaa-Airport-hotel/index.do
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HELAIHI-Hilton-Helsinki-Vantaa-Airport-hotel/index.do
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HELAIHI-Hilton-Helsinki-Vantaa-Airport-hotel/index.do
http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html
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Jumbo 

Vantaanportinkatu 3, 01510 Vantaa 

asp.etusivu/fi.jumbo.www://http 

MYYRMANNI  

ISKOSKUJA 3, 01600 VANTAA, Info: 7008 

4141 

http://www.myyrmanni.fi 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

Kierratyskeskus  

tikkuril/kaupat/fi.kierratyskeskus.www://http

vantaa(_a) 

Tikkurila, Horsmakuja 6, 01300 Vantaa 

Fida  

myym/itlahetystor_fida/fi/info.fida.www://http

78=id?/alat 

Ojahaantie 8 , 01600 Vantaa  

UFF 

http://www.uff.fi/vaatekerays/kierratyspistee
t.html 

 ل فزسًذاىيتحص

 يي الولليهذرسِ ب

 

International School of Vantaa 

isv/fi.vantaa.edu.www://http/ 

Predominantly teaching in English, the 

school offers grades 1-9. The school will 

only accept children living in Vantaa. 

Tel: (09) 839 24810 

International School of Vantaa  

http://www.jumbo.fi/etusivu.asp
http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat/tikkurila_(vantaa)
http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat/tikkurila_(vantaa)
http://www.fida.info/fi/fida_lahetystorit/myymalat/?id=78
http://www.fida.info/fi/fida_lahetystorit/myymalat/?id=78
http://www.edu.vantaa.fi/isv/
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Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa, 

-8126/viewschool-istd/com.isbi.www://http

html.Vantaa_of_School_International 

Hagelstamintie 1d, FIN-01520 VANTAA, 

Finland 

Tel: 8358 9 839 24810  Fax: 8358 9 839 24821 

، پار ک ، هرَسُ ّرا ٍ   يذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز يبزًاهِ ّا

 

 

a.perusdokumentti_i/en/fi.vantaa.www://http

6843;6837;110=path?sp 

Heureka: The Finnish Science Centre 

Tiedepuisto 1, Tikkurila, Vantaa 

http://www.heureka.fi/ 

 01260-FIN, 3Kuusijärventie : Kuusijärvi

VANTAA 

http://www.vantaa.fi/en/i_perusdokumentti.a

sp?path=110;4532;4568;19510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isbi.com/istd-viewschool/8126-International_School_of_Vantaa.html
http://www.isbi.com/istd-viewschool/8126-International_School_of_Vantaa.html
http://www.vantaa.fi/en/i_perusdokumentti.asp?path=110;6837;6843
http://www.vantaa.fi/en/i_perusdokumentti.asp?path=110;6837;6843
http://www.heureka.fi/portal/suomi/
http://www.vantaa.fi/en/i_perusdokumentti.asp?path=110;4532;4568;19510
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 در هَرد ضْز تَرکَ ياطالعات کاربزد 4

 

http://www.turku.fi 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

  يقغار ، هتزٍ،تزم، اتَتَس، تامس يِ عوَهيل ًقليٍسا

fi.turku.reittiopas://http 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

Address: Ratapihankatu 37, 20100 Turku 

http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemil
la/asema.php?asemanTunnus=Tku&datagr

oupid=1&language=EN 

 يکطت

 

 

دٍ . تِ ضْز تَرمَ هسدافزت مدزد   يمطتتَاى تنول  ياس  َئذ ه

 Silja Lines   ٍVikingهْدن فٌالًدذ    يراًد  يمطدت  يمو اً

Line يمسة اعالع ت يتزا. اًذ ِ هزاجؼدِ  زيس يت ّدا ي دا  طتز تد

 .ضَد

http://www.silja.com 
http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en 

 يتاکس

 

Phone 0100 0041  

Mobil Telephone 02 - 100 41 

http://reittiopas.turku.fi/
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tku&datagroupid=1&language=EN
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tku&datagroupid=1&language=EN
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tku&datagroupid=1&language=EN
http://www.silja.com/
http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en
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fi.matkahuolto.www://http 

Aninkaistenkatu 20 

FI-20100 Turku 

Tel: 020 710 5200 

fi.expressbus.www://http 

http://www.expressbus.fi/assets/rte/files/Tur
ku.pdf 

 اسکاى

 ّاستل ٍ ّتل ّا 

 

 

 

 

 

 

Sokos Hotel 

http://www.sokoshoTels.fi/hoTellit/turku/seu

rahuone/ 

Eerikinkatu 23, 20100 Turku 

Tel: 02 337 301, Fax 02 3372 200 

Hotel Cumulus 

http://www.cumulus.fi/hoTellit/turku/fi_FI/tur

ku/ 

Eerikinkatu 30, 20100 Turku 

Tel:(02) 2181 000, Fax:(02) 2181 399 

Hostel Turku 

Linnankatu 39, 20100 Turku, Tel. 8358 (0)2 

262 7680 

ز هزاجؼدِ  يت سيز ّتل ٍ ّا تل ّا تِ  ايطتز اس  اياعالع ت يتزا

 :ضَد

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?node

id=8121&culture=en-US&contentlan=2 

 داًطگاُ

http://www.matkahuolto.fi/
http://www.expressbus.fi/
http://www.sokoshotels.fi/hotellit/turku/seurahuone/
http://www.sokoshotels.fi/hotellit/turku/seurahuone/
http://www.cumulus.fi/hotellit/turku/fi_FI/turku/
http://www.cumulus.fi/hotellit/turku/fi_FI/turku/
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University of Turku 

FI-20014 University of Turku, FINLAND 

Tel. 8358 2 333 6582, Fax 8358 2 333 6370 

http://www.utu.fi/en/ 

Turku School of Economics and 
Business   

Rehtorinpellonkatu 3, FI-20500 Turku, 

Finland 

Tel. 8358 2 333 51 , Fax 8358 2 481 4299 

http://www.tse.fi/EN/Pages/Default.aspx 

Åbo Akademi University 

Tuomiokirkontori 3, FI-20500 TURKU, 

FINLAND 

Tel: 8358 2 215 31 

/en/public/fi.abo.www://http 

 يهحسدَب هد  ( هوتاس (يل گزٍُ يجشء داًطگاُ ّا ّا ي داًطگاُيا

 .ضًَذ

Turku University of Applied Sciences 

Joukahaisenkatu 3 A, FI-20520 Turku, 

FINLAND 

Tel. 8358 2 2633 5628, Fax 8358 2 2633 5791 

http://www.turkuamk.fi/ 

 ادارُ ّا

 ادارُ ثبت احَال

 

http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html 

Aurakatu 8, 2010 Turku, Tel: 0718740311 

 
 

 فزٍضگاُ ّا

http://www.studyinfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions/%20http:/www.utu.fi/english/
http://www.studyinfinland.fi/studying/higher_education_in_finland/universities/institutions/%20http:/www.utu.fi/english/
http://www.utu.fi/en/
http://www.tse.fi/EN/
http://www.tse.fi/EN/
http://www.abo.fi/public/en/
http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2&nodeid=7563
http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2&nodeid=7563


 98مرداد     د      راهنمای تحصیل رد کشور فنالن    علوم تحقیقات ،فناوری وزارت 

 /http://www.fr-iranscholarship.net                                     رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنکن

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 

 

 

 

Hansa  

Kristiinankatu 9, 20100 Turku 

htm.index/fi.hansainfo.www/:/http 

Mylly 

Myllynkatu 1, 21280 RAISIO 

as.default/fi.kauppakeskusmylly.www://http
p 

Skanssi 

Skanssinkatu 10, 20730 TURKU 

php.flash_index/fi.skanssi.www://tpht 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

 

Fida  

fi/info.fida.www://http 

Pitkämäenkatu 4, 20250 Turku 

UFF 

fi.uff.www://http 

Humalistonkatu 5, 20100 TURKU 

Flea market 

node?aspx.default/Public/fi.turku.www://http

  2=contentlan&US-en=culture&8166=id 

 ل فزسًذاىيتحص

 Turku International School يي الولليهذرسِ ب 

http://www.hansainfo.fi/index.htm
http://www.kauppakeskusmylly.fi/default.asp
http://www.kauppakeskusmylly.fi/default.asp
http://www.skanssi.fi/index_flash.php
http://www.fida.info/fi
http://www.uff.fi/
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=8166&culture=en-US&contentlan=2
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=8166&culture=en-US&contentlan=2
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Kraatarinkatu 4, 20610 Turku   

http://www.tis.utu.fi   

، پرارک ، هرَسُ ّرا ٍ    يذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز يا بزًاهِ

 

The Old Town Hall 

Turku Castle and Historical Museum 

The Botanical Gardens of the University of 
Turku 

 .ز هزاجؼِ مزديت سيتَاى تِ  ا يه يليحات تنويتَض يتزا

node?aspx.default/Public/fi.turku.www://http

2=contentlan&US-en=culture&8726=id 

=Section?asp.default/fi.outdoors.www://http

4973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tis.utu.fi/
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=8726&culture=en-US&contentlan=2
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=8726&culture=en-US&contentlan=2
http://www.outdoors.fi/default.asp?Section=4973
http://www.outdoors.fi/default.asp?Section=4973
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 در هَرد ضْز تاهپزُ ياطالعات کاربزد 5

 

http://www.tampere.fi/english/index.html,  http://www.gotampere.fi/eng 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

 يِ عوَهيل ًقليٍسا

 

 يقغار ، هتزٍ،تزم، اتَتَس، تامس

http://joukkoliikenne.tampere.fi/en/customer
-service/contact-information.html 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

asemil_palvelut/palvelut/eng/fi.vr.www://http
datagr&Tpe=asemanTunnus?php.asema/la

EN=language&1=oupid 

Address: Rautatienkatu 25, 33100 Tampere 

Tel. 060 041 900 

 يتاکس

 

 

 

 

 

 

، Keskustori يذاى هزمدش يقغار ٍ اتَتَس، ه يستگاُ ّايدر ا

 يٍ در جلدددَ Pyynikintori ،Tampere Hallذاى يددده

Sokos Hotel  ا تدا  يد ِ مدزد  يد مزا يوا تامسيتَاى هستق يه

 Tel. 10045, mobileز تواس حاصل مزديس يضوارُ تلفي ّا

0100 4531                    .  

 

Tampere area local cab Ltd  

html.booktaxi/fi.taksitampere.www://http 

Tel. 100 41, mobile 0100 4131. 

َ تِ عَر هؼوَل در فزٍدگداُ د : فزٍدگاُ يتامس ٌدال  يتزه ير جلد

http://www.tampere.fi/english/index.html
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tpe&datagroupid=1&language=EN
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tpe&datagroupid=1&language=EN
http://www.vr.fi/eng/palvelut/palvelut_asemilla/asema.php?asemanTunnus=Tpe&datagroupid=1&language=EN
http://www.taksitampere.fi/booktaxi.html
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 يي صدَرت هد  يز ايتاضذ، درغ يه ياس تامس ي  ّايرد 1ٍ2 يّا 

 يگدزفتي تامسد   يتدزا  1ٌدال  يگداى در تزه يرا يتَاى اس تلفي ّدا 

 يَرٍ هد ي 30ثا يتا ضْز ٍ تزػنس تقز يِ تامسيمزا. ا تفادُ مزد

. تاضدذ  يَرٍ هد ي 30ص اس يتاضذ الثتِ در آخز ّفتِ ّا ٍ ضة ّا ت

  .مطدذ  يقدِ عدَل هد   يدق 20ضْز در حذٍد  اس فزٍدگاُ تا هزمش

  4131 0100 : تلفي

فزٍدگرررررررررررررررررررررررراُ 

ضرررررررررررررررررررررررررررْز

 

Finavia Tampere-Pirkkala Airport 

http://www.finavia.fi/airports/airport_tamper
e-pirkkala 

Varikontie 14, FIN 33960 PIRKKALA 

Tel: + 358 20 708 5311 Fax 8358 20 708 5399 

 ز فزٍدگاُيهس

 

 

schedules_bus/fi.airpro.www://http 

س ي دزٍ  61ضوارُ   فزٍدگاُ  اتَتَس 1ٌال ياس هزمش ضْز تِ تزه

تدَاى اس   يز هد يت سيا در  ايٍ  يمٌذ، مِ تا تواس تلفٌ يه يدّ

 .آى هغلغ ضذ يجذٍل سهاً

Tel. 0100 29400. 

http://www.paunu.fi/english.html 

َ ) ستگاُ قغدار يي اسايّوچٌ  2ٌدال  يتدِ تزه ( ياصدل  يٍرٍد يجلد

مٌدذ، مدِ تدا     يهد  يس دّي زٍ  Tokee  فزٍدگاُ تا اتَتَس 

   .آى هغلغ ضذ يتَاى اس جذٍل سهاً يه يتواس تلفٌ

http://www.airpro.fi/bus_schedules
http://www.paunu.fi/english.html
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 ييِ هاضيکزا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotampere.fi/eng/usefulinformati
on/travel/carrental                                                               

Avis                                                              

                            Kyttälänkatu 8, Tel. 03 213 

4944, www.avis.fi                                           

Europcar                                                      
                                                     

Rautatienkatu 27, Tel. 040 306 2832, 
www.europcar.fi                              

                    Hertz                                           
                                                                      

     Rautatienkatu 28,  Tel. 020 555 2400, 
www.hertz.com                       

                              Scandia Rent                    
                                                                

Rantaperkiönkatu 1, Tel. 03 214 7147, 
www.scandiarent.fi                                                         

Budget                                                         
                                                    Hatanpään 

valtatie 24, Tel. 020 746 6630, www.budget.fi 

 دفتز فزٍش اتَبَب

 

fi.matkahuolto.www://http 

Hatanpään valtatie 5-7, FI-33100 Tampere 

fi.sbusexpres.www://http  

 اسکاى

 ّاستل  

 

Dream Hostel 

Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere 

Tel. 040 727 8473 

fi.dreamhosTel.www 

Hostel Sofia, Tampere YWCA 

Tampere 33100, A 12Tuomiokirkonkatu  

http://www.gotampere.fi/eng/usefulinformation/travel/carrental
http://www.gotampere.fi/eng/usefulinformation/travel/carrental
javascript:void(0)
http://www.avis.fi/
javascript:void(0)
http://www.europcar.fi/
javascript:void(0)
http://www.hertz.com/
javascript:void(0)
http://www.scandiarent.fi/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.budget.fi/
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.expressbus.fi/
javascript:void(0)
http://www.dreamhostel.fi/
javascript:void(0)
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Tel. 03 254 4020, fax 03 254 4022 

fi.hosTelsofia.www 

 يي ضؼثِ در ضْز هد يچٌذ ي َمَس ٍ مَهَلَس دارا يّا ّتل

 .تاضٌذ

Hotel sokos 

Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere, 

Finland 

Tel. 8358 (0)20 1234 631Fax 8358 (0)3 5698 

6263 

http://www.sokoshoTels.fi/en/hoTels/tamper

e/ilves/ 

Hotel Cumulus 

Koskikatu 5, 33100 Tampere 

Tel:8358 (0)3 242 4111, Fax:8358 (0)3 242 4399  

http://www.cumulus.fi/hoTellit/koskikatu/en_
GB/koskikatu/ 

ذ يد تَاًدذ هف  يز هد يد ت سيضْز  دا  يز ّتل ّاياعالع اس  ا يتزا

 .تاضذ

-sHoTel/uk.co.tripadvisor.www://http

-Finland_Western_Tampere-189948g

html.HoTels 

http://www.gtampere.fi/eng/accommodation 

 داًطگاُ

 

 

University of Tampere 

admissions/fi.uta.www://http/ 

Visiting address: Kalevantie 4, 33100 
Tampere, Finland  

Mailing address: FI-33014 University of 

http://www.hostelsofia.fi/
http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/tampere/ilves/
http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/tampere/ilves/
http://www.tripadvisor.co.uk/HoTels-g189948-Tampere_Western_Finland-HoTels.html
http://www.tripadvisor.co.uk/HoTels-g189948-Tampere_Western_Finland-HoTels.html
http://www.tripadvisor.co.uk/HoTels-g189948-Tampere_Western_Finland-HoTels.html
http://www.uta.fi/admissions/
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Tampere  

Tel 8358 (0)3 355 111 Fax 8358 (0)3 213 4473 

Tampere University of Technology  

32=siteid?cfm.index/blicpu/fi.tut.www://http 

Visiting address:  Korkeakoulunkatu 10 

FI-33720 Tampere 

Postal address: P.O. Box 527, FI-33101 
Tampere, Finland 

Tel. 8358 (0)3 3115 11 

 يهحسدَب هد  ( هوتاس (يل گزٍُ يجشء داًطگاُ ّا ي دٍ داًطگاُيا

 .ضًَذ

TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES 

HTTP://WWW.TAMK.FI/CMS/TAMKEN.NS
F 

Kuntokatu 3, FI-33520, Tampere, Finland 

Tel: 8358 3 245 2111 Fax: 8358 3 245 2222 

 .ضَد يهحسَب ه(خَب)گزٍُ دٍ  يجشء داًطگاُ ّا ي  داًطگاُيا

 ادارُ ّا

 ادارُ ثثت احَال

 

http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html 

Hatanpään valtatie 24, PL 682, 33101 
TAMPERE 

 فزٍضگاُ ّا

 ذيٌهزاجؼِ م يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

http://www.tut.fi/
http://www.tut.fi/public/index.cfm?siteid=32
http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html


 98مرداد     د      راهنمای تحصیل رد کشور فنالن    علوم تحقیقات ،فناوری وزارت 

 /http://www.fr-iranscholarship.net                                     رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنکن

 

 

 

DUO 

PIETILÄNKATU 2, 33720 TAMPERE 

fi.kusduokauppakes.www://http 

Koskikeskus 

Hatanpään valtatie 1, 33100 TAMPERE 

fi.koskikeskus.www://http 

TULLINTORI 

 TULLIKATU 6, 33100 TAMPERE 

http://www.tullintori.fi 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

 

 

Second hand shops 

http://www.gotampere.fi/eng/shopping/seco
ndhand 

Flea markets 

http://www.gotampere.fi/eng/shopping/flea
markets  

Fida  

Näsilinnankatu 21, Tel. 03 222 6821 

http://www.fida-en.eyhdistys.fi 

UFF 

Hämeenkatu 9, Tel. 03 223 8779 

www.uff.fi/myymalat 

 ل فزسًذاىيتحص

  يي الولليهذرسِ ب

http://www.kauppakeskusduo.fi/
http://www.koskikeskus.fi/
http://www.gotampere.fi/eng/shopping/secondhand
http://www.gotampere.fi/eng/shopping/secondhand
http://www.gotampere.fi/eng/shopping/fleamarkets
http://www.gotampere.fi/eng/shopping/fleamarkets
javascript:void(0)
http://fida-en.eyhdistys.fi/
javascript:void(0)
http://www.uff.fi/myymalat
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English Language 
Playschool  

Pyynikintori 4-6, 33230 

Tampere, Tel: 03261 0828  

com.englishplayschool.www 

 

 English International School of Tampere 
Oy 

Salhojankatu 33, 33500 Tampere, Finland 

Tel: 03 212 7522 

and  Verstaankatu, 33100 Tampere, Finland  

 

 

 

http://tupalo.com/en/tampere/english-
international-school-of-tampere-oy 

 ، پار ک، هَسُ ّا ٍ يذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز يبزًاهِ ّا

 

http://www.outdoors.fi/default.asp?Section=

4973 

http://www.gotampere.fi/eng/sights 
http://www.gotampere.fi/eng/culture/events 

Tampere Art Museum  

Särkänniemen Delfinaario  

Museum Centre Vapriikki  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotampere.fi/eng/sights
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 در هَرد ضْز الپپزاًتا ياطالعات کاربزد 6-

 

en/fi.gosaimaa://http, 10973=deptid?/fi.lappeenranta.www://http/ 

http://www.saimia.fi/en-FI/living-in-lappeenranta#_shops 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

  يِ عوَهيل ًقليٍسا

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

Railway Station, Ratakatu 23 

Tel. 8358 (0) 600 41900 

fi.vr.www 

 يتاکس

 

 

ٌدِ  يمطدذ ٍ ّش  يقِ عَل هيدق 5اس فزٍدگاُ تا هزمش ضْز حذٍد 

                                                .َرٍ ا تي 13تا  10

                                     Air taxi   Tel:  20 

060 400                                                           
                                           

Taksi Saimaa Tel: 200 60 400 
html.indexe/fi.taksisaimaa.www://http                       

Kajon Oy Tel: 0100 – 70 70 www.kajon.fi 

 .لَهتز فاصلِ دارديم 2فزٍدگاُ اس هزمش ضْز حذٍد  فزٍدگاُ ضْز

lappeen_airport/airports/fi.finavia.www://http

0916991=pg?ranta 

http://gosaimaa.fi/en/
http://gosaimaa.fi/en/
http://www.lappeenranta.fi/?deptid=10973
http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
http://www.taksisaimaa.fi/indexe.html
http://www.finavia.fi/airports/airport_lappeenranta?pg=1091699
http://www.finavia.fi/airports/airport_lappeenranta?pg=1091699
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Lappeenranta Airport 

53600 Lappeenranta 

Fly Lappeenranta, customer service, 0207 

871 800 

fi.flylappeenranta.www 

 ذى بِ هزکش ضْزيرس

 

http://www.lut.fi/en/CST/events/NYM12/Doc

uments/HOW_020TO_GET_020TO_LAPPE

ENRANTA.pdf 

ُ  اسذى تدِ الپزاًتدا   ير د  يتدزا  :با اتَبَب -Helsinki فزٍدگدا

Vantaaتددِ هزمددش  يضددْز يتددَاى تددا اتَتددَس ّددا ي، ّددن هدد

ا تدِ صدَرت   يد ذ ٍ يرفتِ ٍ اس آً ا تا قغار تِ الپزاًتا تزٍ يٌنيّلس

ي يد ذ، مدِ در ا يد تِ الپزاًتا  فز مٌ Express busن تا يهستق

 .مطذ ي اػت عَل ه 4 َرٍ ٍ حذٍدي 39ٌِ يصَرت ّش

 .ز هزاجؼِ ضَديت سيتِ  ا ياعالع اس جذٍل سهاً يتزا

com.expressbus.www 

 يذ تَ دظ اتَتدَس ّدا   يد در صَرت ا دتفادُ اس قغدار تا  : با قطار

ٌدِ  يّش. رفدت  يٌنيقغار در هزمش ّلس يستگاُ هزمشيتِ ا يضْز

 ين  اػت عَل هد يَرٍ ٍ دٍ ٍ ًي 38 يزي ضْيل عزفِ قغار تي

 SuperSpeed Pendolino 44 يٌدِ قغدار ّدا   يّش. مطذ

ستگاُ قغدار ٍ ّدن در قغدار    يظ را ّن در ايتَاى تل يه. َرٍ ا تي

 . مزد يذاريخز

 .ز هزاجؼِ ضَديت سيتِ  ا ياعالع اس جذٍل سهاً يتزا

fi.vr.www://http 

 يياضِ هيکزا

 

http://www.alamo.co.uk/Spw/740/uk/EU/FI/L

PPC71 

Avis, Tel. 8358 5 4190 175, www.avis.fi 

Europcar, Tel. 8358 40 3062 862 

http://www.flylappeenranta.fi/
http://www.expressbus.com/
http://www.vr.fi/
http://www.avis.fi/
http://www.avis.fi/
http://www.europcar.fi/
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Hertz, Tel. 8358 20 555 2730, www.hertz.com 

 

 

Scandia Rent, Tel. 8358 207 890 430, 
www.scandiarent.fi 

Toyota Rent, Auto-Hatakka Oy, Tel.  05 

6693 400 

 دفتز فزٍش  اتَبَب

 

 

logi/scripts/fi.matkahuolto.1mhhkiweb://http

langua?new_osoiteopas002/wsc.netyleinen

LAPPEENRANTA=stoimipaikka&1=ge 

Matkahuolto   

1.Ratakatu 21, 53100 Lappeenranta, Finland  

Expressbus 

com.expressbus.www  

 اسکاى

 

 

 

 

 

Finnhostel  

Lappeenranta, Kuusimäenkatu 18،53810  

Tel. 8358-5-451 5555, Fax. 8358-5-451 5558 

Karelia Park 

Korpraalinkuja 1, 53810 Lappeenranta 

Tel. 8358-5-453 0405, 452 8451, Fax. 5-452 

8454 

Sokos Hotel Lappeenranta 

Brahenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA 

Pho: 010 762 1000 Fax: 010 762 1005 

Hotel Cumulus Lappeenranta 

Valtakatu 31, 53100 LAPPEENRANTA 

http://www.hertz.fi/
http://www.hertz.com/
http://www.scandiarent.fi/
http://www.scandiarent.fi/
http://www.toyota.fi/o/o01.html
http://mhhkiweb1.matkahuolto.fi/scripts/loginetyleinen.wsc/002osoiteopas_new?language=1&stoimipaikka=LAPPEENRANTA
http://mhhkiweb1.matkahuolto.fi/scripts/loginetyleinen.wsc/002osoiteopas_new?language=1&stoimipaikka=LAPPEENRANTA
http://mhhkiweb1.matkahuolto.fi/scripts/loginetyleinen.wsc/002osoiteopas_new?language=1&stoimipaikka=LAPPEENRANTA
http://www.expressbus.com/
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Pho: 8358 (0)5 677 811 Fax: 8358 (0)5 677 8299 

 .ذيجؼِ مٌز هزايت سيز ّتل تِ  ايطتز اس  اياعالع ت يتزا

http://gosaimaa.fi/en/accommodation/hoTel
s 

 داًطگاُ

 

 

 

 

 

 

 

Lappeenranta University of Technology  
xasp.Default/Pages/lut/en/fi.lut.www://http 

P.O.Box 20, FI-53851 LAPPEENRANTA, 

Finland 

Visiting address: Skinnarilankatu 34,  

53850 Lappeenranta 

Tel. 8358 5 621 11, Fax. 8358 5 621 2350 

 .ضَد يهحسَب ه( هوتاس(يل  گزٍُ يّا داًطگاُي داًطگاُ جشء يا

Saimaa University of Applied Sciences 

FI-en/fi.saimia.www://http/ 

Pohjolankatu 23, P.O. BOX 303,  

53101 Lappeenranta  

Tel. + 358 2049 66411, Fax: + 358 2049 6650   

 فزٍضگاُ ّا

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنير ضْز ّلستِ اعالػات هَجَد د   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 Iso-Kristiina  

Brahenkatu 3-7, Lappeenranta 

http://www.lut.fi/
http://www.lut.fi/
http://www.lut.fi/
http://www.saimia.fi/
http://www.saimia.fi/
http://www.saimia.fi/


 98مرداد     د      راهنمای تحصیل رد کشور فنالن    علوم تحقیقات ،فناوری وزارت 

 /http://www.fr-iranscholarship.net                                     رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنکن

 

 fi.isokristiina.www 
Galleria 

Kauppakatu 40, Lappeenranta 

fi.gallerialappeenranta.www 

  دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

Valtakatu 42, 53100 Lappeenranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isokristiina.fi/
http://www.gallerialappeenranta.fi/FI/Default.aspx
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 ٍَسکَاليدر هَرد ضْز  ياطالعات کاربزد 7

 

lang/fi.jyvaskyla.www://http 

 حاتيتَض عٌَاى

 

 سفز

 3لَهتز فاصلِ دارد ٍ تا تزى حذٍد يم 270 يٌنيٍَ نَال اس ّلسي ِ يل ًقليٍسا

ودت  يز ّدا ٍ ق ي، هس ياعالع اس جذٍل سهاً يتزا. اُ ا ت اػت ر

. ذيدددددز ا دددددتفادُ مٌيدددددت سيت اس  دددددايظ  دددددايتلددددد
/fi.jyvaskylanliikenne.www://http 

 قطار يستگاُ هزکشيا

 

ٍَ دنَال  يتدَاى تدِ    يتنول قغار ه فٌالًذ هْن يضْزّا توام اس

 .ذير 

html.index/eng/heo/fi.vr.www://http 

 يتاکس

 

 ٍ  مطدذ  يقدِ عدَل هد   يدق 20-15 ياس فزدگاُ تا ضْز تدا تامسد  

. َرٍ ا دددددددددتيددددددددد 35ٌدددددددددِ آى حدددددددددذٍد  يّش
-airport/aluetaksi/fi/fi.jklaluetaksi.www//:http

taxi 

Tel. 014-106 900 or 0100 6900  

 فزٍدگاُ ضْز

 

 ٍَ دنَال ي يلدَهتز يم 20 در ،Tikkakoski در يهحل فزٍدگاُ

راحدت   يٌنيي ضدْز را تدِ ّلسد   يد ا ياتيٍاقغ ضذُ ا ت مِ د دت 

 .  ضدددَد يي پدددزٍاس اس آى اً دددام هدددي ددداختِ، ّدددز رٍس چٌدددذ

Jyväskylä Airport                                             
Lentoasemantie 70, 41160 Tikkakoski                               

Tel:   8358 20 708 5711, Fax: 8358 20 708 5799 

http://www.jyvaskyla.fi/lang
http://www.jyvaskylanliikenne.fi/
http://www.vr.fi/heo/eng/index.html
http://www.jklaluetaksi.fi/fi/aluetaksi/airport-taxi
http://www.jklaluetaksi.fi/fi/aluetaksi/airport-taxi
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http://www.finavia.fi/airports/airport_jyvaskyl

a?pg=1091655 

 ييِ هاضيکزا

 

 

 

 

Avis: Tel. 8358 (0)20 7181 700 / 24 h  

Europcar Interrent: Tel. 8358 (0) 40 

30627851  

Hertz: Tel. 8358 20 555 2680 

Scandia Rent: Tel. 8358 (0) 45 1345024 

SIXT : 8358 10 439 1220   

 دفتز فزٍش اتَبَب 

 

 

          Oy Matkahuolto Ab                                                                                 
Hannikaisenkatu 22, FI-40100 
Jyväskylähttp://jyvaskyla.matkahuolto.info/e

n/          
html.ndexi/fi/fi.matkahuolto.www://http                                         

Expressbus                                                                         
http://www.expressbus.fi/assets/rte/files/Va

asa.pdf 

 

 اسکاى

 ّتل ّا

 

 

  

ت ي دا تدِ  ز ّتل ّدا  يطتز اس ّا تل ّا ٍ  ايمسة اعالع ت يتزا

 .هزاجؼِ ضَدزيس

30C%Jyv/hosTels/com.hihosTels.www://http

-Retkeilymaja-Laajavuoren-4A30C%skyl4A

php.019002-FI-E-index-Finland 

targ?php.eng/matkailu/info/fi.jkl.3www://http

26:65:66=theme&kohteet=et 

 ادارُ ّا

 Jyväskylän yksikkö ادارُ ثبت احَال

http://www.avis.fi/
http://www.europcar.com/
http://www.hertz.fi/
http://www.scandiarent.fi/
http://www.sixt.fi/
http://jyvaskyla.matkahuolto.info/en/
http://jyvaskyla.matkahuolto.info/en/
http://www.matkahuolto.fi/fi/index.html
http://www.hihostels.com/hostels/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4-Laajavuoren-Retkeilymaja-Finland-index-E-FI-019002.php
http://www.hihostels.com/hostels/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4-Laajavuoren-Retkeilymaja-Finland-index-E-FI-019002.php
http://www.hihostels.com/hostels/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4-Laajavuoren-Retkeilymaja-Finland-index-E-FI-019002.php
http://www3.jkl.fi/info/matkailu/eng.php?target=kohteet&theme=26:65:66
http://www3.jkl.fi/info/matkailu/eng.php?target=kohteet&theme=26:65:66
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Yliopistonkatu 28, PL 53, 40101 
JYVÄSKYLÄ 

 

 
  

 اًطگاُد

 

 

 

 

University of Jyväskylä 

Seminaarinmäki,  building  T 
(Hallintorakennus)  

P.O.Box 35, FI-40014, Jyväskylä, Finland 

Tel. 8358 14 260 1211 Fax: 8358 14 260 1021, 

fi.jyu.www://https/ 

 .ضَد يهوتاس هحسَب ه گزٍُ اليػ اس هزامش آهَسش ي داًطگاُيا

JAMK University of Applied Sciences 

 PO BOX 207, FI-40101 Jyväskylä, Finland 

/fi.jamk.www://http, 8100 743 20 8358. Tel  

 فزٍضگاُ ّا

 ذيجؼِ مٌهزا يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 

 

JYVÄSKESKUS 

Kauppakatu 29- 31, 40100 JYVÄSKYLÄ 

fi.jyvaskeskus.www 

Torikeskus 

http://www.torikeskus.fi/ 

https://www.jyu.fi/
http://www.jamk.fi/
http://www.jyvaskeskus.fi/
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 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

Fida-lähetystori 

Tapionkatu 12, 40720 Jyväskylä 

-fida/kirppikset/info.kirppikset.www://http
jyvaskyla-lahetystori 

 ، پار ک ، هَسُ ّا ٍ يذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز يبزًاهِ ّا

 

http://jyvaskylanseutu.fi/travel/places_to_vis
it 

-tourist/com.planetware.www://http
htm.jyv-ksk-sf-jyvaskyla/-attractions 

http://www.jyvaskyla.fi/lang/ 

Harju 

Market square 

Lake Päijänne harbours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirppikset.info/kirppikset/fida-lahetystori-jyvaskyla
http://www.kirppikset.info/kirppikset/fida-lahetystori-jyvaskyla
http://jyvaskylanseutu.fi/travel/places_to_visit
http://jyvaskylanseutu.fi/travel/places_to_visit
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/jyvaskyla-sf-ksk-jyv.htm
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/jyvaskyla-sf-ksk-jyv.htm
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 در هَرد ضْز ٍاسا ياطالعات کاربزد 8-

 

http://www.vaasa.fi//Other_languages 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

WebR/fi.vaasanpaikallisliikenne.www://http يِ عوَهيل ًقليٍسا

279782=id?aspx.Page/279781/oot 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

ز ياس هسد ) يود يتدِ اٍٍلدَ ٍ رٍاً   يٌنيمدِ اس ّلسد   ييّوِ قغارّا

تدَاى   يمٌٌذ، اس آً ا ه يتَق  ه يَميٌايرًٍذ، در   يه( تاه زُ

تدِ   يَميٌاين اس  يل قغار هستقيي يّوچٌ. تا قغار تِ ٍا ا رفت

افدت اعالػدات   يرٍ د ياعالع اس جذٍل سهاً يتزا. ٍا ا ٍجَد دارد

 /http://www.vr.fi       .هزاجؼِ ضَد VRت يطتز تِ  ايت

 يتاکس

 

Vaasa Airport Taxi: 06 100 411 or 0600 30011 

http://www.taksivaasa.fi/ 

 فزٍدگاُ ضْز

 

Finavia Vaasa Airport 

Tel: 8358 20 708 6130, Fax: 8358 20 708 6199 

vaasa_airport/airports/fi.finavia.www://http 

در  داػات  ( ذيد هزمش خز)  Kauppatoriاس  10اتَتَس ضوارُ  ز فزٍدگاُيهس

در  16ٍ 15، 14در  داػات   4صثح ٍ اتَتدَس ضدوارُ    9ٍ  8، 7

http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/WebRoot/279781/Page.aspx?id=279782
http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/WebRoot/279781/Page.aspx?id=279782
http://www.finavia.fi/airports/airport_vaasa
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 .مٌذ يه يس دّيعَل ّفتِ تِ هقصذ فزٍدگاُ  زٍ 

WebR/fi.vaasanpaikallisliikenne.www://http

279782=id?aspx.Page/279781/oot  

 يکطت

 

مسة  يتزا. تِ ٍا ا هسافزت مزد يتَاى تنول مطت ياس  َئذ ه

.                                                                           َدهزاجؼدددددِ ضددددد زيت سي ددددداطدددددتز تدددددِ  ياعدددددالع ت
com.rgline.www://http 

 ييِ هاضيکزا

 

 

 

Avis:Tel. 0500 864 835 

Budget:  Tel. (06) 3177 888 

Europcar : Tel. 0403 062 833  

Hertz: Tel. 020 555 2650, 0400 665 022 

Scandia Rent:  Tel. (06) 3170 999 

Toyota Rent: Rinta-Joupin Autoliike Oy, 

(06) 3203 800 

Sixt: Tel. 0200 111 222 ، http://fi.sixt.com 

 دفاتز فزٍش اتَبَب 

 

Matkahuolto Vaasa 

Sepänkyläntie, 65100 Vaasa, Tel. 020 04061 

Expressbus 

http://www.expressbus.fi/assets/rte/files/Va
asa.pdf 

 اسکاى

 ّاستل ٍ ّتل ّا

 

 

 

Hostel Vaasa 

Niemeläntie 1, 65170 Vaasa  

Tel: 8358 (0) 6 324 1555, Fax: 8358 (0) 6 324 

1501 

0_p=p?/eng/com.hosTelvaasa.www://http 

Sokos Hotel Vaakuna Vaasa 

Rewell Center 101, 65100 Vaasa, Finland 

http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/WebRoot/279781/Page.aspx?id=279782
http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/WebRoot/279781/Page.aspx?id=279782
http://www.rgline.com/
http://www.avis.fi/
http://www.budget.fi/
http://www.europcar.fi/
http://www.hertz.fi/
http://www.scandiarent.fi/
http://www.toyota.fi/o/o01.html
http://fi.sixt.com/
http://www.hostelvaasa.com/
http://www.hostelvaasa.com/eng/?p=p_0
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Tel: 020 123 4671  

www.sokoshotels.fi 

Omena hotel Vaasa 

Sepänkyläntie, 65101 Vaasa Tel: 020 039 000  

http://www.omenahotels.com/en/ 

 داًطگاُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Vaasa 

PO Box 700, FI-65101 Vaasa 

Visiting Address: Wolffintie 34, 65101 
VAASA, FINLAND 

Tel: 8358 (6) 324 8111, Fax: 8358 (6) 324 8208 

english/fi.uwasa.www://http/ 

Åbo Akademi University 

Po Box 311, FI-65101 VAASA, FINLAND 

Tel: 8358 6 324 7111 

http://www.abo.fi/public/en/ 

 يهحسَب ه( هوتاس(يل  گزٍُ ػالي اس هزامش آهَسشّا  ًطگاُي دايا

 .ضَد

Novia University of Applied Sciences 

ADMISSIONS OFFICE: PO BOX 6, FI-65201 
Vaasa, Finland 

Tel (06) 328 5555, Fax (06) 328 5117 

http://www.novia.fi/english/ 

Vaasa University of Applied Sciences 

 Wolffintie 30, FIN-65200 VAASA, FINLAND 

Tel: 8358 207 663 300, Fax: 8358 6 326 3002 

http://www.uwasa.fi/english/
http://www.novia.fi/
http://www.puv.fi/en/
http://www.puv.fi/en/
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/en/fi.puv.www://http 

 دارُ ّاا

 ادارُ ثثت احَال

 

Wolffintie 35, PL 208, 65101 VAASA  

html.maistraatit/fi.maistraatti.www://http 

 فزٍضگاُ ّا

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيساٍ يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 Rewell Center  

Ylätori, 65100 Vaasa  

http://www.rewellcenter.fi/Fin/Etusivu 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

 

 

Pa/291396/WebRoot/fi.vaasa.matkailu://http

a&244=parentaktiviteetti&295159=id?aspx.ge

242=ktiviteetti 

Oma-Tori  

Second hand market with more than 550 
places 

Liisanlehdontie 2, 65380 Vaasa, Tel: 8358 

(0)6 356 7644 

Jupiter foundation  

The Recycle Shop sells repaired furniture, 
household appliances  

Meijerikatu 2-4, 65100 Vaasa, Tel: 06 325 

http://www.puv.fi/en/
http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=295159&parentaktiviteetti=244&aktiviteetti=242
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=295159&parentaktiviteetti=244&aktiviteetti=242
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=295159&parentaktiviteetti=244&aktiviteetti=242
http://www.jupiter.fi/
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4606 

Fida  

At the second hand market at Teräksenkuja  

Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa, Tel: 

8358 (0)6 317 1633 

http://www.vuolanne.net/kirpputorit/#VAAS
A 

 ي، هَسُ ّا ٍ بزًاهِ ّايذًيد يهکاى ّا

 يحيتفز

 

 

 

 

http://www.virtualmagnet.eu/magnet/asiakk

aat/vaasa/vaasaopas_2010_eng.html 

http://www.finnguide.fi/sightguide/Vaasa_att
ractions_Finland.asp 

http://www.ubc.net/_podstrony/publications/

bulletin/calendar2010/vaasa.htm 

asp.default/eng/fi.vaasa.events://http 

Pa/291396/WebRoot/fi.vaasa.matkailu://http

&262=parentaktiviteetti&4772911=id?aspx.ge

133=aktiviteetti 

Old Vaasa 

Tropiclandia Spa and Waterpark  and 
Wasalandia Amusement Park 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fida.info/fi/fida_lahetystorit/?id=77
http://www.virtualmagnet.eu/magnet/asiakkaat/vaasa/vaasaopas_2010_eng.html
http://www.virtualmagnet.eu/magnet/asiakkaat/vaasa/vaasaopas_2010_eng.html
http://events.vaasa.fi/eng/default.asp
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=1147729&parentaktiviteetti=262&aktiviteetti=133
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=1147729&parentaktiviteetti=262&aktiviteetti=133
http://matkailu.vaasa.fi/WebRoot/291396/Page.aspx?id=1147729&parentaktiviteetti=262&aktiviteetti=133
http://www.finnguide.fi/sightguide/attractions.asp?a=4&t=3&p=239
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 اٍٍلَدر هَرد ضْز  ياطالعات کاربزد 9-

 

http://www.ouka.fi/english/index.as, http://www.oulu.com/index.asp 

 حاتيتَض عٌَاى

 سفز

 يِ عوَهيل ًقليٍسا

 

 

 

 يقغار ، هتزٍ،تزم، اتَتَس، تامس

سدتگاُ قغدار   يٍ ا ل هزمدش ضدْز  يد ضْز اٍٍلَ ًشد يٌال هزمشيتزه

 يتدزا . هتدز اس هزمدش ضدْز فاصدلِ دارد     400ستگاُ قغدار  يا. ا ت

. ز هزاجؼدِ ضدَد  يد ت سيز اتَتَس ّدا تدِ  دا   يمسة اعالع اس هس
http://kartta.ouka.fi/web/Default.aspx?layers

=Opaskartta&cp=7212558،475672&z=1&title=

Bus020station&language=fin 

 قطار  يستگاُ هزکشيا

 

. فاصلِ ا ت يٌنيلس اػت تا ّ 6حذٍد   Pendolinoتا قغار 

 هزاجؼددِ ضددَد  VR websiteمسددة اعددالع تددِ   يتددزا

(http://www.vr.fi/eng/) 

 يتاکس

 

Taxi :0600-30081 or 10041, 
fi.oulunaluetaksi.www 

Oulun Taksimatkat Ay  

puh: 0400 385 066  

Lehtikuusenkuja 7, 90240 Oulu 

اس هزمش ضْز ٍاقغ ضذُ، ٍ رٍساًدِ   يلَهتزيم 15فزٍدگاُ اٍٍلَ در  فزٍدگاُ ضْز

http://www.ouka.fi/english/index.as
http://www.vr.fi/eng/
http://www.oulunaluetaksi.fi/
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ضَد، مدِ حدذٍد    ياً ام ه يٌنيي فزٍدگاُ تِ ّلسيپزٍاس اس ا 15

ي فزٍدگداُ پدزٍاس   يد ي اس ايّوچٌد . اً اهذ يعَل ه تِ ل  اػتي

 يَ صدَرت هد  يتَرً/يمو ٍ   يوي يُ ، رٍاًگا، تاه زين تِ ريهستق

  Oulu Airport websiteطتز تدِ  يمسة اعالع ت يتزا .زديگ

 .هزاجؼِ ضَد

Oulu Airport, Tel. (08) 520 7800 

pg?oulu_airport/airports/fi.finavia.www://http

1091706= 

 اس فزٍدگاُ تا هزکش اٍٍلَ

 

 20حدذٍد  19ضوارُ  Koskilinjat Oyضزمت  يتا اتَتَس ّا

، (لدَهتز يم 16 -12)قِ اس فزٍدگاُ تا هزمش ضْز فاصدلِ ا دت   يدق

ل ضٌثِ ّدا  يضٌثِ ٍ  يقِ ا ت ٍليدق 20ي اتَتَس ّز يحزمت ا

ّ  يتدزا . تاضذ يل تار هيل  اػت يّز  ز اتَتدَس  ياس هسد  يآگدا

 Oulunsalo  -tre Oulu cen-Linnanmaa- ت ياس ا

airport ذيزيمول تگ /)fi.koskilinjat.www://http( .   

ت ي دا طدتز تدِ   يمسدة اعدالع ت   يتزا                            

 /http://www.linjakas.fi/lang/en .هزاجؼِ ضَدزيس

 ييِ هاضيکزا

 

 

 

Avis : Tel. 0400 687020 

Budget : Tel. 0207 466 640 

Europcar : Tel. 020 403 062 871 

Hertz : Tel. 020 555 2800 

Scandia Rent : Tel. (08) 311 7000 

Transvell : Tel.  500 498875 

Sixt : Tel. 0500 498 875, (08) 881 1882 

 دفاتز فزٍش اتَبَب

 

 

Oy Matkahuolto Ab 

Ratakatu 6, FI-90100 Oulu 

http://www.directa.fi/companies/4489246/Mat

kahuolto+Oy/ 

V. Alamäki Oy 

Piuhatie 10, 90630 Oulu, Finland, Tel. 08 562 

http://www.finavia.fi/airport_oulu?airport_url=/lentoasema_oulu
http://www.finavia.fi/airports/airport_oulu?pg=1091706
http://www.finavia.fi/airports/airport_oulu?pg=1091706
http://www.koskilinjat.fi/
http://www.koskilinjat.fi/aikataulut/5045-19-oulunsalosta-keskustaan-linnanmaalle
http://www.koskilinjat.fi/aikataulut/5045-19-oulunsalosta-keskustaan-linnanmaalle
http://www.koskilinjat.fi/aikataulut/5045-19-oulunsalosta-keskustaan-linnanmaalle
http://www.avis.fi/
http://www.budget.fi/
http://www.europcar.fi/
http://www.hertz.fi/
http://www.scandiarent.fi/
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9100 

Oul/files/rte/assets/fi.expressbus.www://http
pdf.u 

 کاىاس

 ّاستل ٍ ّتل 

 

  

 

 

 

 

Oulu Hostel avoin yhtiö  

Linnankatu 23, 90100 Oulu, Finland, Tel: 050 

935 2558 

Youth hostel 

Nahkatehtaankatu 3, 90100 Oulu , Tel. 040 

319 3106 

Sokos Hotel Arina 

Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu, Suomi, 

Tel: 08 312 3111, www.sokoshotels.fi 

Cumulus Oulu 

Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, Suomi, Tel: 08 

882 7111 

fi.cumulus.www 

http://www.hotelclub.com/Finland/Oulu-
hotels/ 

 داًطگاُ

 

 

 

 

 

University of Oulu  

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu, 

Finland 

Tel. 8358 8 553 4042, Fax 8358 8 553 4041 

/fi.oulu.degree.www://http 

 .تاضذ يه( هوتاس (يل گزٍُ ػالي اس هزامش آهَسش داًطگاُي يا

Oulu University of Applied Sciences 

http://www.expressbus.fi/assets/rte/files/Oulu.pdf
http://www.expressbus.fi/assets/rte/files/Oulu.pdf
http://www.sokoshotels.fi/
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=sokos+hotel+tapiola+garden-470
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=sokos+hotel+tapiola+garden-470
http://www.visitespoo.fi/tourist_guide/sleep/hotels?id=sokos+hotel+tapiola+garden-470
http://www.cumulus.fi/
http://www.degree.oulu.fi/
http://www.oamk.fi/english/
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P.O.Box 222, FI-90101 OULU, FINLAND 

Tel. 8358 10 27 21380,8358 10 27 21370  

http://www.oamk.fi/english/ 

 ادارُ ّا

 ادارُ ثبت احَال

 

http://www.maistraatti.fi/maistraatit.html 

Isokatu 4, 90100 Oulu, Finland Tel. 071 876 

0241 

 فزٍضگاُ ّا

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس   يزُ ايسًج يفزٍضگاّْا

ٍ  يکي، الکتزيل خاًگيٍسا يفزٍضگاّا

 پَضاک

 ذيهزاجؼِ مٌ يٌنيتِ اعالػات هَجَد در ضْز ّلس

 ذ بشرگيهزاکش خز

 

 

Zeppelin 

90450 Kempele 

Kaakkurin  

Metsokankaantie 5, 90420 OULU 

 دستِ دٍم يت ٍ فزٍضگاّايسا

 

 

 

Fida 

OULU#/kirpputorit/net.vuolanne.www://http 

Second Hand Store 

Isokatu 8 (city centre) 

Paljekirppis 

Paljetie 12 (Höyhtyä) 

Laatukirppis 

Hiukkavaara H2 (Hiukkavaara barracks) 

Kierrätystavaratalo Kontti  

http://www.oamk.fi/english/
http://www.vuolanne.net/kirpputorit/#OULU
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Jääsalontie 12 (Limingantulli) 

Pelastusarmeijan kirpputori 

Limingantie 5 (Limingantulli) / 

Merikoskenkatu 1 (Tuira) / Ratakatu 6 
(Raksila) 

 ىل فزسًذايتحص

 يي الولليهذرسِ ب

 

 

 

Oulu International School 

Kasarmintie 4, 90100 Oulu, Finland 

http://oulu-ois.com/ 

http://www.ibo.org/school/002575/ 

، هرَسُ ّرا ٍ بزًاهرِ    يحيتفز يهکاى ّا

   يحيتفز ياّ

 

 

Museums, Galleries and Exhibitions: 

mus/tekemista/en/fi.oulutourism.www://http
aspx.eot 

http://www.planetware.com/tourist-
attractions-/oulu-sf-oln-oul.htm 

naht/tekemista/en/fi.oulutourism.www://http
asx.avyydet 

Market Square & the Market Square Police 

Ainola Park 

Hupisaaret  

Oulu Cathedral and Other Churches 

Castle Island (Linnansaari)    

  

 

 

 

 

http://www.oulutourism.fi/en/tekemista/museot.aspx
http://www.oulutourism.fi/en/tekemista/museot.aspx
http://www.oulutourism.fi/en/tekemista/nahtavyydet.asx
http://www.oulutourism.fi/en/tekemista/nahtavyydet.asx
http://www.planetware.com/oulu/ainola-park-sf-oln-ain.htm
http://www.planetware.com/oulu/castle-island-sf-oln-linn.htm


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنالنددفترچه راهنمای دانشجویان در کشور 

             

http://www.fr-iranscholarship.net/
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 مششبخش 

 تحصیلی و بازگشت به ایرانلفارغ ا

  

http://www.fr-iranscholarship.net/
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وقتی دانشجو پس از گذراندن چندین سال زندگی پر فراز و نشیب و تحصیل در یک کشور 

که با کوله باری از تجربه های گوناگون و اندوخته  می رسدخارجی فارغ التحصیل می شود، وقت آن فرا 

ی به روز و سودمند آماده بازگشت به کشور شود. همانطور که آمدن به یک کشور خارجی برا های علمیِ

تحصیل و رحل اقامت گزیدن نیازمند تشریفات، پیگیری ها، آگاهی ها و انجام امور گوناگونی چند سال 

کشور هم تابع شرایط و انجام تشریفات خاص دیگری است. در این راستا دانشجو باید  آناست، ترک کردن 

داشته باشد. وقوف به همه  ،قبل از عزیمت به ایران انجام شود ی که بایدآگاهی الزم از اقدامات و کارهای

د، تا حدود زیادی مبتنی بر اقداماتی که قبل از ترک یک کشور باید صورت پذیر ۀب امر و آگاهی از کلیجوان

ره جاری است. معمولی است که در زندگی روزم فرآیندهایو  او از محیط پیرامونشناخت فرد و  تجربۀ

اقدامات ضروری پیش از بازگشت برای  بارۀنکات و اطالعاتی در ،یند بازگشت به میهنتسهیل فرآ برای

 می گردد. بیانسسات آموزش عالی فنالند ه فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مؤکمک ب

 

 دریافت گواهینامه فارغ التحصیلی و تایید آن

در زمان مشخصی  (opponent)استاد داور  ، معموالًموفقیت آمیز از پایان نامه دکترا پس از دفاع

ارزشیابی خود از پایان نامه را به صورت کتبی به دپارتمان مربوط ارسال می کند. این کار ممکن است از 

برای تایید نهایی و صدور گواهی فارغ پرونده یک هفته تا یک ماه و گاهی هم بیشتر به طول انجامد. سپس 

 به اینکه در چه زمانی از سال ین امر بستهارسال می شود. ا (faculty board)التحصیلی به دانشکده 

دفاع یک ماه طول می کشد تا گواهی فارغ التحصیلی آماده شود و اگر  معموالً تحصیلی باشد، متفاوت است.

به علت اینکه در تابستان جلسات دانشکده ها به صورت منظم انجام نمی  ،در اوایل تابستان انجام شده باشد

سطحی التین ارزیابی می شود. در  8معیار  های دکترا طبق رسالهالند در فنمی افتد. خیر أتا پاییز به ت ،گیرد

 می شود. دادهجدول زیر درجات ارزیابی با توضیح مختصری 

 درجه توضیحات

دکترا یا  ک تحقیق علمی قابل قبول برای درجۀمعیارهای الزم یدارای  رساله

 لیسنتیت نیست و مردود اعالم می شود.

1 

 مردود

Improbatur 

نواقص و کاستی های اساسی دارد ولی تعریف و معیارهای حداقلی یک  رساله

 را داراست. رساله

2 

Approbatur 

http://www.fr-iranscholarship.net/


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

چندین ایراد اساسی دارد که از  رسالهبا توجه به معیارهای علمی ارزیابی، 

 ویژگی های مثبت کار بیشتر است.

3 

Lubenter 
approbatur 

چند ایراد اساسی دارد که با  رسالهبا در نظر گرفتن معیارهای علمی ارزیابی، 

 ویژگی های مثبت کار هم قابل جبران نیست.

4 

Non sine laude 
approbatur 

مسئله تحقیق، روش و نتایج قابل  .معیارهای علمی ارزشیابی را داراست رساله

کاستی های احتمالی آن را جبران می  رسالهقبول است و ویژگی های بارز 

 کند.

5 

Cum laude 
approbatur 

 6 ویژگی های برجسته ای دارد. رسالهبا توجه به معیارهای علمی ارزیابی، 

Magna cum laude 
approbatur 

قابل توجه دارد که کاستی های احتمالی جزئی، آن را  چندین مشخصۀ رساله

 خدشه دار نمی کند.

7 

Eximia cum laude 
approbatur 

 8 بسیار برجسته و بلند پروازانه است. رساله

Laudatur 
 

جمهوری اسالمی در هلسینکی، بخش  سفارتپس از دریافت مدرک تحصیلی برای تایید آن باید به 

 کنسولی مراجعه کرد.

 

 برای بازگشت به ایران بلیتتهیه 

از فنالند به ایران می توان از طریق دفتر سرپرستی دانشجویان حوزه شنگن  بلیتبه منظور تهیه 

در فرانسه برای حمایت مالی و تماس با دفتر ایران ایر در استکهلم اقدام کرد. برای بهره مندی از 

ن صورت حمایت مالی از اداره بورس و دفتر سرپرستی باید چندین ماه قبل اقدام شود در غیر ای

مبلغ آن را دریافت را می پردازد و پس از بازگشت به ایران از طریق اداره بورس  بلیتدانشجو هزینه 

 .می کند

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://helsinki.mfa.ir/
http://helsinki.mfa.ir/
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فین ایر،  طوط هوایی نظیر بلو وان، اس آ اس ومسافرت از فنالند به سوئد از طریق برخی خ

همچنین می توان از هلسینکی و تورکو با کشتی به استکهلم عزیمت کرد. از این  .امکان پذیر است

هم از جذابیت های یک سفر دریایی بهره مند خواهید شد هم می توانید مقدار بیشتری بار و  ،طریق

 وسایل با خود ببرید.

 

 هاتسویه حساب با شرکت ها و سازمان 

 Kelaکال 

 کالاگر در زمان اقامت خود در فنالند تحت پوشش خدمات اجتماعی و درمانی فنالند موسوم به 

 نسازماصادر شده است، ضروری است قبل از ترک کشور به تان برای شما و خانواده  کارت کالبوده اید و 

 سازمان کالاز  ر ساقط شود. همچنین اگرقطع گردد و کارت ها از اعتبا اطالع دهید تا خدمات مربوط کال

و قوانین و مقررات آن  کال. اطالعات بیشتر راجع به آن را باز گردانیدباید  نیز گرفته اید،اروپایی  کارت بیمۀ

  .آن می توانید پیدا کنید سایترا در 

 

 تلویزیون

کنید خواه شبکه های رایگان ملی یا شبکه های در فنالند اگر در خانه خود از تلویزیون استفاده می 

ماهواره ای و کابلی باید ماهیانه مبلغی بابت حق استفاده از آن پرداخت کنید. این مبلغ به صورت ماهیانه و 

ثابت بوده و متفاوت از پولی است که جداگانه بابت شبکه های دیجیتالی کابلی یا ماهواره ای می پردازید. 

ماهه پرداخت  6ماهه یا  3ماهه،  1وانید به صورت ت یورو است که می 222زیون در حدود مبلغ سالیانه تلوی

 کنید.

فنالند اطالع دهید که از این پس دیگر از  سازمان تلویزیوندر هنگام ترک کشور الزم است به 

تلویزیون استفاده نخواهید کرد تا صورتحساب تلویزیون شما قطع گردد. برای این کار می توانید از طریق 

آنالین فرم مربوط را پر کنید یا از طریق تلفن یا ایمیل به آنها اطالع دهید. اطالعات الزم در سایت زیر 

 موجود است.

 

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.kela.fi/web/en
http://www.kela.fi/web/en
http://www.tv-maksu.fi/en/index.html
http://www.tv-maksu.fi/en/index.html
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 مخابراتی و سرویس دهنده موبایل و اینترنتشرکت های 

قبل از ترک فنالند بهتر است به سرویس دهنده های موبایل و تلفن خانگی که از خدمات آنها 

استفاده می کرده اید اطالع دهید تا از آن پس صورت حسابی برای شما ارسال نگردد. همچنین الزم است 

د. البته اگر در خانه های کنقطع را که اینترنت شما  کنیدآگاه شرکت سرویس دهنده اینترنت خود را نیز 

ت کاری انجام یسنیازی ن ،دانشجویی مثل هوآس زندگی می کنید، به دلیل اینکه اینترنت جزء اجاره است

 دهید و با اتمام قرارداد اجاره، اشتراک اینترنت باقی می ماند و به مستاجر بعدی منتقل می شود.

 

 و برق آبشرکت های 

اگر در خانه های دانشجویی مثل هوآس ساکن هستید، آب و برق معموالً جزء اجاره است و شما نه 

البته اشتراک آب هم به طور معمول در خیلی کاری انجام دهید.  الزم نیستبرای وصل آن و نه برای قطع آن 

د و پس از پایان از خانه های اجاره ای جزئی از اجاره است و مستاجر بابت آن پولی پرداخت نمی کن

قرارداد اجاره هم قاعدتاً نیازی به انجام کار خاصی نیست. ولی برای مواردی که مستاجر باید اقدامات الزم 

به یاد داشته باشید که به شرکت برقی که با آن قرارداد دارید اطالع  ،برای آب و برق را شخصاً انجام دهد

 انرژیا مراجعه کنید. وبگاههید. برای اطالعات بیشتر به دهید و از شرکت برق قبض نهایی خود را هم بخوا

 

 پلیس و اداره مهاجرت

رانندگی دریافت گواهینامه  برایدر طول مدت اقامت در فنالند گواهینامه رانندگی خود را اگر 

و گواهینامه ایرانی  کنیدپلیس گذاشته اید، در زمان ترک فنالند باید گواهینامه فنالندی را مسترد  فنالندی نزد

. همچنین اگر کارت شناسایی از اداره پلیس گرفته اید و هنوز اعتبار آن باقی مانده است پس بگیریدخود را 

 تحویل دهید. اداره پلیسباید آن را به 

 

 شرکت های مسکن

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.energia.fi/fi
http://www.energia.fi/fi
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng
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قوانین و مقررات تخلیه و تحویل خانه  ،اجاره ای زندگی می کنید بسته به اینکه در چه نوع خانۀ

ضروری است  ،که دانشجویی هستند ساکن هستید HOASمثالً اگر در خانه های هوآس  ؛متفاوت است

دهید به آنها اطالع دهید تا خود را تحویل  خی که قصد دارید خانۀحداقل یک ماه کامل تقویمی قبل از تاری

 پس گرفتنداشته باشند. همچنین برای  ،آن به افرادی که درخواست خانه کرده اند ۀفرصت الزم برای اجار

نهایی  قبل از تخلیۀرا خانه شرکت هوآس که در زمان عقد قرارداد اجاره سپرده شده است،  ازمسکن  ۀودیع

د تا در صورت هر گونه خسارت اساسی احتمالی از ودیعه کسر و مابقی به مستاجر باز کنبازرسی می 

را ماه آخر  پرداخت شود. در صورت تاخیر در اطالع دادن به هوآس از تخلیه خانه، معموالً باید اجاره بهای

ید نیز بپردازید. برای پایان دادن قرارداد معموالً از طریق فرم خاتمه قرارداد که باشدر منزل ساکن ناگر حتی 

 آن موجود است، می توانید اقدام کنید. سایتدر 

باید به شرایط مندرج در قرارداد  ،های غیر از هوآس زندگی می کنیداگر در شهرهای دیگر و خانه 

ساختن صاحبخانه یک ماه کامل قابل از تخلیه  آگاهولی روال متعارف  ،کنیدو مقررات آن شرکت توجه 

 تقریباً برای تمام شرکت ها و صاحبخانه ها یکسان است.

 

 بانک

یا بانک  (Nodrea Bank, OKO Bank Group, Sampo)اگر در هر کدام از بانک های فنالند 

بماند یا می  بازبرای مدتی  می خواهید کهدارید  یحساب (Handelsbanken)سوئدی هندلس بانکن 

خواهید آن را مسدود کنید، نیاز دارید قبل از ترک فنالند مراتب را به بانک مربوط اطالع دهید و آنها را از 

مخصوصاً اگر از نت بانک و سرویس های آنالین بانکی سازید.  تغییر آدرس و محل سکونت خود باخبر

استفاده می کنید و کدهای دسترسی به سیستم نت بانک برای شما ارسال می شود باید مطمئن باشید که اگر 

تباری استفاده حساب شما باز خواهد ماند به آدرس خود شما ارسال شود یا اگر از سرویس های کارت اع

بهره مندی از آنها یا مسدود کردن آنها و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده یا  امۀمی کنید برای اد

 کالهبرداری از کارت های شما حتماً شرایط جدید و آدرس درست را به اطالع بانک برسانید.

 

 اداره ثبت احوال

http://www.fr-iranscholarship.net/
http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=etusivu
http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp?open&cid=etusivu


تحصیل
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   2931 اتبستان -فنالند کشور رد    راهنمای 

  iranscholarship.net-www.fr  رازینی علمی جمهوری اسالمی اریان رد منطقه شنگن

معموالً اولین جایی است که زمان ورود به فنالند برای ثبت مشخصات و اطالعات  اداره ثبت احوال

فردی با آن سر و کار داشته اید و جزء آخرین جاهایی است که وقتی کشور را ترک می کنید ضروری است 

 اطالع دهید. آنمراتب را به 

 

 کلیدها، کارت های شناسایی و مجوزها

های شناسایی و مجوزهایی را که در هنگام ورود به فنالند قبل از ترک فنالند کلیدها، کارت 

دریافت کرده بودید به مراجع مربوط برگردانید. کلیدهای خانه، کلیدهای مغناطیسی که برای ورود به 

های شناسایی دانشگاه و دیگر مجوزهای مربوط را در هنگام  دانشگاه و کتابخانه دریافت کرده اید، کارت

 دهید.ترک کشور عودت 

 

 عضویت در کانون دانش آموختگان و ارتباط با دانشگاه

دانشگاه، استاد راهنما و همه با پس از فراغت از تحصیل و ترک دانشگاه بهتر است ارتباط خود را 

. یکی از راه های حفظ ارتباط پس از ترک فنالند، کنیدحفظ  طول مدت تحصیل همکاران علمی و تحقیقاتیِ

فارغ التحصیالن دانشگاه است تا از این طریق هم از برخی امتیازات مربوط مثل عضویت در کانون 

هم ارتباط مناسب  ،باشید نگهداشتن ایمیل دانشگاه و احتماالً دسترسی به منابع اطالعاتی و علمی برخوردار

 نشداجامعه دانشگاهی،  بینتان و همکاران قبلی خود داشته باشید. کانون دانش آموختگان سوتری با د

آموختگان، دوستان و حامیان دانشگاه ارتباط برقرار می کند. به عنوان دانشجو و کارمند سابق دانشگاه، می 

براین به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه، عضوی انش آموختگان در تماس باشید. بناتوانید با دانشگاه و دیگر د

 از شبکه بزرگ دانشگاهی فنالند خواهید ماند.

 

 و وسایل زندگی به ایران ارسال اسباب

آیین  58طبق مقررات گمرکی مربوط به ورود کاالهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور )ماده 

ایرانیان مقیم خارج از کشور که حداقل یک سال در خارج از کشور اقامت  ،نامه اجرایی قانون امور گمرکی(

لوازم  ام بازگشت به کشور می توانند کلیۀهنگ ،ه باشدداشته باشند و اقامت شش ماه آخر آنان متوالی بود
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به کشور وارد و با معافیت از حقوق گمرکی و سود  ،به جز خودرو و موتور سیکلت ،مستعمل خود را

 ماه پس از ورودِ  9به شرط آنکه وسایل مورد نظر حداقل یک ماه قبل از ورود و تا  ،کنندبازرگانی ترخیص 

یکی از گمرکات رسیده باشد و صاحب کاال در پنج سال گذشته از چنین معافیتی به  ،کاال به کشور صاحبِ

 استفاده نکرده باشد.

اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده  ،منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون

صاحب آن اشیاء  ست که عرفاً مورد استفاده خانوادۀاشیایی ا ،صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه

چنانچه دانشجو پس از اتمام تحصیل در نظر دارد اسباب و لوازم هنگام اقامت در یک محل باشد. بنابراین، 

می تواند از کمک هزینه ای که به دانشجویان بورسیه برای این امر  کند،زندگی خود را به ایران منتقل 

ماه  3استفاده کند. طبق بخشنامه های وزارت علوم و بهداشت چنانچه دانشجو به فاصله  ،پرداخت می شود

ماه پس از اتمام  6میلیون ریال و اگر به فاصله  5، مبلغ کندپس از فراغت از تحصیل به کشور مراجعت 

غ تنها . هر چند که این مبلمی شود میلیون ریال برای ارسال وسایل پرداخت 3مبلغ  ،تحصیالت برگردد

ارزان ترین راه های  و بهترینند اولی هر کسی می تو ،بخشی از هزینه های ارسال وسایل را پوشش می دهد

سفانه به دلیل اینکه پرواز مستقیمی از فنالند به أ. متکندممکن را برای انتقال اسباب و وسایل به ایران پیدا 

، انجام نمی شودهای هواپیمایی بین المللی هواپیمایی جمهوری اسالمی و چه دیگر شرکت  درچه  ،ایران

در نظر گرفتن  بیشتر است و باید باقدری ارسال وسایل به ایران نسبت به دیگر کشورهای اروپایی  هزینۀ

 که چه وسایلی را می شود با قیمت مناسب به ایران ارسال کرد. تصمیم گرفتهمه راه های ممکن در نهایت 

 به ایران ارسال کرد: به چند طریق می توان وسایل را

 از طریق شرکت های باربری:

به ایران پیدا کرد. لیست را در وبسایت زیر می توان اطالعات مربوط به نحوه ارسال بار و وسایل 

شرکت های ترابری فنالندی چگونگی ارتباط با آنها و دریافت اطالعات بیشتر در این لینک موجود است. 

انجام نمی دهند و  یا ایران نقل و انتقاالت مستقیم آنها به مقصد خاورمیانهالبته قابل ذکر است که اکثر 

 احتماالً توسط شرکت های واسطه ای در دیگر کشورها بار و وسایل را به ایران منتقل می کنند.

htmlhttp://www.distributor.fi/en/frontpage. 
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فین الین یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل دریایی باری و مسافربری در فنالند است که 

بیشتر در حوزه کشورهای اروپایی فعال است ولی برای کسب اطالعات دقیق تر برای ارسال بار به ایران 

 .تماس حاصل کرد شرکتباید مستقیماً با آن 

همچنین برای ارسال بار و وسایل به سوئد و از آنجا از طریق شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 

بار و مسافر با امکان جابه جایی  ،الین که بین فنالند و سوئد سیلجامی توان از خطوط کشتیرانی وایکینگ و 

الین از مبدا  وایکینگتر حمل می کنند، استفاده کرد.  اربری بزرگاتومبیل، کامیونت و کامیون های ب

 شهرهای هلسینکی و تورکو به مقصد استکهلم در سوئد فعالیت می کند.

 

 ارسال از طریق پست

هرچند که ارسال محموله های حجیم و سنگین از طریق پست مقرون به صرفه نیست ولی اقالم 

از طریق پست کوچک تر مثل کتاب یا برخی وسایل که قابل بسته بندی در ابعاد کوچک هستند را می توان 

 به ایران ارسال کرد.

دائم به ایران هستید  به خاطر داشته باشید که در پایان تحصیالت و زمانی که در حال بازگشت

 گواهی هزینه ها، رسیدهای ارسال بار به ایران، بلیتتمامی مدارک و گواهی های مالی مربوط از قبیل، الشه 

اداره بورس، بیمه و غیره را برای تسویه حساب نهایی با اداره بورس و امور  ازهای ثبت نام پرداخت نشده 

 دانشجویان خارج به همراه داشته باشید.

 

 جمه و ارزشیابی مدارک تحصیلیتر

 دوره های تحصیلی و مدارک اعطایی در فنالند به قرار زیر است:

سال  4می شود،  Bachelor: که سبب گرفتن مدرک (AMK/YH)دوره های پلی تکنیک ها  -1

واحد است. تعداد واحدهای مورد نیاز بستگی به  162تا  142طول می کشد و شامل گذراندن 

واحد به یک دوره تجربه کار علمی اختصاص دارد. در پایان  22تحصیلی دارد و حداقل  رشتۀ

 دانشجو پایان نامه نیز ارائه می دهد.
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2- Kandidaati/ Kandidat (Bachelor) که شامل سه تا چهار سال تحصیل تمام وقت :

داقل شامل ح ؛است. این دوره در نظام جدید آموزشی فنالند در دانشگاه ها گذرانده می شود

واحد است که دانشجو طی آنها دروس پایه و تخصصی را می گذراند. در سال آخر  122

 دانشجو باید پژوهش علمی را همراه پایان نامه ارائه دهد.

3- Maisteri (Master) سال تحصیل تمام وقت است. این دوره بعد از دیپلم  7تا  5: که شامل

واحد تحصیلی و انجام پژوهش علمی و ارائه  222تا  162دبیرستان، شامل گذراندن حداقل 

پایان نامه است. اگر این تحصیالت بعد از دوره بند دو گذرانده شود، واحدهای مورد نیاز 

 واحد است. 42حداقل 

نیز ممکن است که دانشجو برای  Lisensiaatti/ Lincentiatدر کشور فنالند اعطای مدرک  -4

خواهد بود. این دوره پژوهشی است. دانشجو موظف واحد  32گرفتن آن موظف به گذراندن 

به نوشتن پایان نامه و دفاع موفقیت آمیز در مقابل استادان است. اکثر دانشجویان این دوره را به 

 سال تحصیلی طول می کشد. 3تا  2عنوان مراحل ابتدایی دوره دکترا می گذرانند که 

5- Tohtori/ Doktor (Ph.D.)یا کارشناسی  3ا، داشتن مدرک بند : شرط ورود به دوره دکتر

 سال طول می کشد. 5تا  4ارشد است. دوره دکترا نیز در فنالند پژوهشی است و 

 

مطابق مقررات و ارزیابی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های فنالند برای 

ارزشیابی مدارک  نحوهبرای مشاهده . می شوند ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از آنها به دو گروه تقسیم

 مراجعه کنید. سایتبه این تحصیلی 
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