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  مقدمه

 تحـصيل در  زندگي در كشوري بـا فرهنـگ و بـويژه زبـان متفـاوت، هميـشه بـا مـشكالتي همـراه بـوده و              

 ورود دانـشجو بـه   ايـن مـسائل در بـدو   . آن كشور بـا زبـان و سيـستمي بيگانـه، بـر ايـن مـشكالت مـي افزايـد           

ازاينــرو وجــود مرجعــي كــه بتوانــد اطالعــات كــاربردي اوليــه را در اختيــار دانــشجو .  دو چنــدان اســتبلزيــك

ــد، ــرار ده ــك  ق ــصيل در بلژي ــدگي و تح ــد زن ــي توان ــ  م ــوده و از ب ــر نم ــاده ت ــشكالت  را س ــسياري ز م روز ب

  .احتمالي بكاهد

ــسات       ــي موس ــا و حت ــشكده ه ــا، دان ــشگاه ه ــهرها، دان ــا، ش ــت ه ــصات در ايال ــرايط و مشخ ــوانين، ش ق

ــه اطالعــاتي    ــذا ارائ ــاوت اســت و ل ــشگاه متف ــك دان ــشگاه هــاي بلژيــك مختلــف ي  را كــه همــه شــهرها و دان

اميـد   و طالعـات ضـروري ارائـه گـردد    دربرگيرد، امري مشكل بود، هرچنـد سـعي شـده تـا حـد امكـان كليـه ا                 

 ارائــه اســت پيــشنهادات ســازنده صــاحبنظران قــدمي باشــد در جهــت رفــع كاســتي هــا و تكميــل اطالعــات 

 .شده
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  اط&عات مقدماتی برای ادامه تحصيل در بلژيک: بخش نخست
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   بلژيکمعرفی کلی کشور ) 1-1

  تاريخچه)1- 1-1

قدرت امپراطور روم را به منطقه   (Julius Caesar) جوليوس سزار،ز ميLد قبل ا57ابتدای سال در     

 . گسترش داد، استامروزی )Fr: Belgique) , , Nl: België En: Belgium بلژيکای از اروپا که 

 )Gaul(ل اگ (Celtic) یسلتاز قبيله  ، بودند(Belgae) برخورد کرد بلژا  به آنھا در آنجا ویمردمی که

 Galliaرومی ھا اين استان جديدشان را .  ناميد ھا گال شجاعترينآنان را سزار  جوليوس کهاوليه، 

Belgicaب دادندق  ل.   

 بعنوان منطقه اينبر شدند و  وارد بلژيک(Franks)فرانكس  آلمانی تبار ميLدی،٢۵۶ سال حدوددر    

اتريش و  امپراطوراسپانيا، لطهس تحت ترتيب به بلژيک آن از پس .كردند حكومت روم امپراطور مدافعان

، اين .م١٨١۵ سال در  (Waterlo)نبرد معروف واترلودر بناپارت ناپلئون شكست از پس .آمد در فرانسه

 United Kingdom of " با پيوستنش به ھلند، کشور جديدو دهش  خارجفرانسه سلطه  زيرازمنطقه نيز 

the Netherlands"   امروزی بلژيک و ھلند از متشكل اد،د تشكيلرا. 

جرقه ھای بروكسل  در پراُا يک اجرایحاصل از تحريک   ناشی ازشوبی آدنبال ب.م١٨٣٠ آگوست در    

 آن استقLل ھلند و از بلژيک جدايی به  منجر،نيوانقLب از فرانسه حمايتً نھايتا و زده شدانقLب بلژيک 

 و آنان به ھلند شاه خشن واکنش اما ند نبودندگران اوليه در اصل بدنبال استقLل و جدايی از ھلشوبآ. شد

ً ا نھايت.سوق داداستقLل کامل ه  بمبارزه برای دستيابیبه آنان را ، يشانھا خواسته نبرآورد رد ميليش بی

از  پادشاه يکدعوت ه بسلطنتی، مشروطه کشور بلژيک با حکومت  ،.م1983،  جو�یبيست و يکمدر 

  . می باشد رسمیتLيتعط ، از استقLل بلژيکسالروزامروزه . آلمان تأسيس شد

با کمک . م 1945سال  در  و دوم مورد تھاجم آلمان قرار گرفتبلژيک در ھر دو جنگ جھانی اول و    

  .نيروھای متحد شامل انگليس، کانادا و آمريکا آزاد شد

 كنگو. بلژيک شددر قرن بيستم درآمد سرشاری از محل استعمار عايد کشورھای اروپايی از جمله     

  .بود  بلژيک مستعمره .م١٩۶٠ تا ١٩٠٨ سال از ديگر معادن و اورانيوم مس، نفت، الماس، از غنی

وی  الگ)Keynesian(اقتصادی کينزيان تئوری  .م 1975 تا 1945 ایھسالدر خLل از طرف ديگر     

کشور اقتصادی   رشدمنجر به ی مؤثربطور بلژيک ژه دريبوواقع و  اروپاسياستمداران سرتاسر غرب 
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ج می کند که در آن ھر دو يترو اقتصاد مخلوط را ،تئوریاين . شد دوم   جھانی جنگاز پس در سالھای

  . نقش اساسی دارنددر توسعه کشور بخش دولتی و خصوصی 

 بنلوكس اتحاديه لوكزامبورگ و ھلند بلژيک ھمسايه، پادشاھی كشور سه. م ١٩۵٧ سال در    

(Benelux) نايدر م یگوناگون قراردادھای كه است اقتصادی اتحاديه يک بنلوكس. دادند تشكيل  را 

 .است دهش ستهب كا� و خدمات سرمايه، كارگر، آزاد تبادل  ھایزمينه در نآ اعضای

ز ين  اکنونھم که بودهاستقLل طلبانه فراوانی بر سر زبان  ھای درگيری شاھد گذشته بلژيک ازمنطقه     

 کردند خودمختاریاعLم  بلژيک مختلف بخشھای ، جھانی دومجنگ از پس دوران در .دندار ادامه

 و (Flander) فLندر ،بروكسل :شد  تقسيميیاجرا قسمت سه به كشور ابن. م١٩٧٧ سال دربطوريکه 

 از ھا،  جدايی اين شناختن برسميت برای بلژيک اساسی قانون. م ١٩٨٠ سال در. (Walloni)والونی 

  .يافت تغيير فدرال به ساختارملی

  

  اتحاديه اروپا

 جھانی جنگ در كه ھمسايه كشورھای بين مكرر و خونين جنگھای به دادن پايان ھدف با اروپا اتحاديه    

 متحد به شروع اروپا فو�د و سنگ زغال  اتحاديه١٩۵٠سال  در .شد تشكيل بود، رسيده خود اوج به دوم

 كشور شش .نمودند ديرپای صلح حفظ منظور به سياسی و اقتصادی لحاظ از اروپايی كشورھای نمودن

 سرد  جنگ١٩۵٠دھه  رد حاليكه در .بودند ھلند و لوكزامبورگ ايتاليا، آلمان، فرانسه، بلژيک، مؤسس،

 European      اروپا اقتصادی اتحاديه م،ُر يمان پ١٩۵٧سال  در. بود حكمفرما غرب و شرق ميان

Economic Community (EEC) داد تشكيل را مشترک بازار يا. 

 بر ماليات اروپا اتحاديه كشورھای اينكه بدليل بود اقتصادی لحاظ از مناسبی  دوره١٩۶٠دھه     

 خوراكی محصو�ت وليدت بر مشترک كنترل بر ،آن بر عLوه .نمودند متوقف  راخود ميان تجارتھای

توليد  مازاد به زودی به حتی و بود موجود كسی ھر برای كافی غذايی محصو�ت بطوريكه نمودند توافق

 ملحق اتحاديه  کشورھای عضوبه نيز انگلستان و ايرلند  دانمارک،١٩٧٣سال  در. يافتند دست محصول

 آنھا حذف با يیاروپا  کشورھایرد راست ھای جناحناشی از حکومت  ديكتاتوریحضور  آخرين .شدند

 و شغل ايجاد برای  سرمايهمقاديرعظيمی انتقال به شروع اروپا اتحاديه .رسيد پايان به اسپانيا و پرتغال در

  آناساس كه پيمانی ،شد امضا واحد اروپای  قانون١٩٨٧سال  در. نمود فقيرتر مناطق در ھازيربنا ساخت

 فراھم را واحد بازار تشكيل و اروپا مرزھای ميان تجارت آزاد جريان به مربوط مشكLت نمودن برطرف

پس از فروپاشی کمونيست در سرتاسر اروپای مرکزی و شرقی، کشورھای اروپايی به يکديگر . آورد

 بازار واحد با تصويب آزادی در انتقال محصو�ت، خدمات، نيروی انسانی 1993در سال . نزديکر شدند
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 سه عضو جديد ديگر شامل اتريش، فنLند و سوئد نيز به اتحاديه 1995سال در . و سرمايه، تکميل شد

يک روستای کوچک در لوکزامبورگ به نام شينگن نام خود را به پيمانی که بر اساس آن به . ملحق شدند

ميليون ھا جوان با حمايت . تدريج اجازه عبور افراد بدون چک کردن گذرنامه در مرزھا را می داد نھاد

يه اروپا در کشورھای ديگر شروع به تحصيل نمودند و ارتباطات با گسترش استفاده افراد از تلفنھای اتحاد

 .      به بعد يورو پول واحد بسيای از کشورھای اتحاديه شد2002از سال . ھمراه و اينترنت آسوده تر گرديد

  

   موقعيت جغرافيايی و آب و ھوايی )1- 2-1

 و جمعيت ) سابقًتقريبا يک دھم خراسان( کيلومتر مربع 30528احت با مس کشوری کوچک بلژيک     

در نفر   ھزار10تراکم تھران  (می باشد  نفر در ھرکيلومتر مربع340ًتقريبا با تراکم ميليون نفر 10 حدود

در واقع  بلژيک . استآلمانی فرانسوی و دارای سه زبان رسمی ھلندی،  اين کشور  .است کيلومتر مربع

فرانسه ھم مرز است و از  و از جنوب با لوكزامبورگ با آلمان و  از شمال با ھلند، از غرب،ااروپغرب 

 اما موقعيت جغرافيايی آن اين کشور ،بسيار کوچکاست اگر چه کشوری  .شرق به دريای شمال راه دارد

   . ساخته استاروپا و شھری اقتصادی را مرکز

 .صلخيز است که در آن کشاورزی و دامداری رونق دارد صاف و ھموار، با خاکی حایکشور بلژيک     

در مجموع  آب و   در زمستانمقدار اندک برفوجود  بندرت خيلی گرم يا بسيار سرد می شود با ھوای آن

 1000 تا 750 سالميانگين  بارندگی در . ً غاليا مرطوب و بارانی استبلژيک ھوای .ھوای معتدل دارد

ما ناگفته نماند که آب و ھوای  ا، ميليمتر است1600  بيش ازيراناشمالی در مناطق (ميليمتر می باشد 

کشورھای ديگر، بطور چشمگيری شاھد استثنائات متعددی  ھای اخير ھمانند بسياری از سال در بلژيک

در ًخانه ھا و ساختمان ھا معمو�  .بارندگی کم در بھار و غيره گرم،  تابستان زودرس وبسيار : بوده است

وسايل سردکننده نيست اما با گرم شدن تابستان ھای اخير نياز به آن به شدت احساس  مجھز به ک، بلژي

  .می گردد

  

   وضعيت سياسی و اقتصادی)1- 3-1

اين کشور . کوچکش ساختار سياسی و سازمانی منحصربفرد و پيچيده ای دارد با وجود اندازه بلژيک     

 ،) ميليون نفر6 ( زبان Nethelrlands)يا   (Dutchھلندی :به سه گروه زبانی مختلف تقسيم شده است

اداری، آموزشی و ساختار و ھر يک )  ھزار نفر70( زبان و آلمانی )  ميليون نفر4( فرانسوی زبان 

: مستقل وجود داردبا دولتھای  ، سه منطقه جغرافيايیعLوه بر اين،. خود را دارندمخصوص به فرھنگی 

  و(Brussels) در جنوب و بروکسل  (Walloon)شمال، والونی  در )Flemishيا Flanders (فLندرھا 
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  در کل کشورامور بين المللی، مھاجرت، امنيت اجتماعی و دفاعی را کليه ارياختدولت فدرال ًنھايتا 

  . برعھده دارد

 توسط بنظر آيد که اغلب عجيبکوچکی شايد کشور چنين اداره امور دولت برای اگر چه ھفت      

 اما اين سيستم نشان بارز يکی از جذابترين ،سخره گرفته می شودی ھا به بلژيکی ھا و غير بلژيک

نقطه ای  يافتن  دری ھا موافق چيزی نيستند سعیبلژيکيکه زمان. سازشھنر : ی ھاستبلژيکت اخصوصي

ی ھا رخ يکبلژادی بين ژتا کنون ھيچ گونه جنگ داخلی يا برخوردھای ن. را دارندحد وسط مشترک در 

  .نداخذ می کنموضع گيری ھای سياسی بی طرف ی بين المللی  ھاجنگًمعمو� در نداده است و 

 و ملکه پائو� م آلبرت يازدھ،  شاه و ملکه کنونی.مشروطه سلطنتی است ،اين کشورنوع حکومت      

 و مقر سازمان اروپا مرکز اتحاديه بلژيکبروکسل پايتخت . ھستند و نخست وزير آن رئيس دولت است

  .ناتو نيز می باشد

 طبقاتی اختLف و با�بسيار  بلژيک اجتماعی رفاه و ، استاندارد زندگی اقتصادی وری بھره امروزه    

، پوشش فراگير خدمات )ًتقريبا رايگان(ی ھا از يک سيستم آموزشی عالی بلژيک .است اندک بسياردر آن 

  . ھستند با� برخورداراجتماعیبھداشتی و امنيت 

 با�ترين ميزان امنيت اجتماعی ناشی از ارائه خدمات ، پس از کشورھای اسکانديناوی،بلژيک    

 رفاھی از -از آنجا که در اين سيستم ھزينه خدمات اجتماعی.  داردرا  رفاعی به ساکنان خود -اجتماعی

 زوجھا ميان در پايين ولد و زاد و سالمند افراد  جمعيت رشدماليات بر درآمد شاغلين تأمين می شود، 

فعلی  سخاوتمندانه سيستم بودن اجرا مورد درفراوان  ھای بحث ی جدی  وھا نگرانیسبب گسترش 

 مسائل اروپايی كشورھای ديگر ھمانند بلژيک  کنونی مشكل بزرگترين اما .است شده كشوراين  آيندهدر

   .است مھاجرت  بهمربوط

  

  بلژيک روابط ايران و )4-1-1

 روابط بر  مروری.دارد قدمت سال يكصد از بيش كه دارند يكديگر با ای ديرينه روابط بلژيک و رانيا    

 ايرانی گذاران قانون كه ھنگامی دور ھای زمان به بلژيک با ايران آشنايی كه دھد می نشان اين دو کشور

 اساسی قانون نخستين ترسيم برای بلژيک اساسی قانون از در زمان مظفرالدين شاه قاجار 1906در سال  

 . گردد بازمی ،كردند اقتباس ايران پادشاھی

 آھن راه خط نخستين اجرای ،قند شركت يک تأسيس وبلژيک ايران بين مشترک ھای رويداد اوليناز     

 ،بلژيک ١٩٧٨ سال تا .بود پستی خدمات و گمرک سازمانی ساختار سازی مدرن و شھرری و تھران بين
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 ماشين فلزی محصو�تصدور  برای عوض در و كرد می وارد ايران از را فرش و خام نفتَ انحصارا

 .بود ايران تجاری بزرگ شريک ھشتمين شيميايی مواد و آ�ت

 .  که ھنوز ھم به فعاليت ادامه می دھدشد تشكيل بلژيک و ايران مشترک بازرگانی اتاق ١٩٨۶ سال در    

  

  

  

  

 

   معرفی شھرھای اصلی)1- 5-1

  : ی زبانمنطقه ھلند

Frلوون  : Louvain) , , Nl: Leuven En: Leuven(:   

 

 ،Heverlee، Kessel-Loشھر لوون خود از پنج منطقه لوون، 

Wilsele  وWijgmaal90000لوون بيش از .  تشکيل شده است 

 11000 نفر دانشجو و 35000اگر به اين تعداد . نفر جمعيت دارد

خواھد بود که خيابان ھا پر دانش آموز را اضافه کنيم، جای تعجب ن

زندگی   دانشجو   ريتم شھری که با  جوان باشد؛  چھره ھای از 

ھفته ھای شلوغ ابتدای ترم تحصيلی و آرامش نسبی در : می کند

قديمی ترين دانشگاه بلژيک، . ل امتحانات طول تطيLت و فص

  منطقه ھلند و لوکزامبورگ،

(Catholic University of Leuven) K.U.Leuven اين شھر واقع است سال قدمت در 550، با بيش از.  

جمعيت لوون با�ترين سطح ميزان تحصيLت را در مقايسه با ساير شھرھای بلژيک دارد و بسياری     

  .از دانشجويان بلژيکی پس از فراغت از تحصيل در ھمين شھر مانده و مشغول کار و زندگی می شوند

 ميLدی به بعد چنين 2001از سال ش مھمی از حيات اجتماعی اين شھراند، از آنجا که دانشجويان بخ    

مقرر شد که ھمواره يک نفر به عنوان مسئول و نماينده امور دانشجويان در شورای شھر حضور داشته 

نتيجه آن نزديکی شھرداری با دانشجويان و مسائل آنھا بود و سبب شد شھرداری ھمکاری ھا و . باشد

خدمات، اطLع رسانی و امکانات ورزشی  اين دانشگاه . قشر در نظر بگيرداين  ای برای تسھيLت ويژه

  .يکی از بھترين و ارزانترين ھا در بلژيک می باشد
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يک خانم به تنھايی می تواند در ھر ساعتی . لوون بدون شک يکی از امن ترين شھرھای بلژيک است    

  .قدم بزندبدون ترس از مزاحمت  در شھر انه روز شب از

 www.leuven.be ،به سايت رسمی لووندرباره اين شھر می توانيد اطLعات بيشتر کسب برای     

  .مراجعه کنيد

  

  

  

  

Frگنت  : Gand) , En: Ghent, Nl: Gent(:   

، متشکل از معروف یدانشگاھ با بندری یشھر ،گنت

 نفر  ھزار٢٠٠از  بيش و است بخشھای مختلف

ر عين حفظ پيشينه تاريخی اين شھر د .جمعيت دارد

 تكنولوژی با ھمگام فردی، به منحصر بطور ،خود

 پنج ھر واست  بلژيک گل شھر گنت . است آمده پيش

 نام به گل بزرگ بسيار نمايشگاه  يکيكبار سال

(Gentse Floraliën)  اين . شود می برگزار  در آن

  وGent-Dampoortبنام  اصلی قطار ايستگاه دوشھر 

Pieters Gent-Sint-  کهدارد Gent-Sint-Pieters  

 .است ترينمھم

   وادبيات نوبل جايزه برنده و معروف نويسنده و شاعر،   (Maurice Maeterlinck)مترلينگ موريس

Jan van Eyck   ،دنباش می شھر اين از بلژيک معروف نقاشان از يكی. 

 كه آيد می نجاآ از لقب اين .)10 (است ارد طناب حلقه معنی به كه دارد  شھرتStropkeبه  گنت شھر    

وقت   که پادشاهجديد جنگ يک  تأمين ھزينه ھای برای ماليات پرداخت از گنت   مردم.م١۵٣٧ سال در

گروھی از  ،داد  دستورپادشاه جھت بدين .باززدند سر  آغاز کرده بودفرانسه شاه عليهحاکم بر منطقه 

 به نشانه  ،در شھر بگردانندبود  آويخته گردنھايشان دور به ردا طناب حاليكه در  سرشناس راشھروندان

  . تھديد مردم، تا در صورت عدم تبعيت از دستور پادشاه، آنان را به دار بياويزند

  . مراجعه نماييدwww.gent.beآدرس  به درباره اين شھر اطLعات بيشتر کسب برای     
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Fr آنتورپ : Anvers) , En: Antwerp, Nl: Antwerpen(:    

ر بند بزرگترين و ، شھر الماسآنتورپ

 بيش باھلند،  Rotterdam بندر از پس اروپا

 شھر بزرگترين ،جمعيت نفر  ھزار۵٠٠از 

- و مھمترين شھر اقتصادیفLندر منطقه

اين شھر به علت  . است تجاری بلژيک 

خريد و موقعيت بندری اش، مملو از مراکز 

  .فروشگاھھای بزرگ است

  قبيل از جھانی شھرت با نقاشانی اين شھر .شد ناميده اروپا فرھنگی  پايتخت١٩٩٣سال  در آنتورپ     

Rubens،Jordaens  و   Brueghel به خود ديده است.  

 هايستگا اطرافًخصوصا متمرکز در  الماس تجارت و فروش حدوده م .دنياست الماس مركز آنتورپ     

 چھره شان ويژه ھای لباس با انيھودي در اينجا. باشد می شھر نشين يھودی منطقه و در واقع قطار مركزی

  . دشو نمی مشاھده بلژيک ديگر ھای شھر در كه دندھ می شھر به ای

 اين .شد أسيستميLدی  2003در سال UIA و  RUCA، UFSIA دانشگاه سه امغاد با آنتورپ دانشگاه    

 .است فLندرمنطقه  بزرگ دانشگاه مينسو دانشگاه

  .می باشد www.antwerpen.be  ،آنتورپشھر  رسمی آدرس اينترنتی    

  

Fr بروژ : Bruges) , En: Bruges, Nl: Brugge(:  

شھر کوچک، تاريخی، زيبا و توريستی 

 آبی که سراسر ھای كانال بدليلبروژ، 

 معروف بلژيک ونيز به آن را پوشانده

 ميLدی ٢٠٠۶سال  در ھرشاين  . است

 بروژ .داشت جمعيت نفر  ١١٧،٢٢۴

  و است تاريخی ھایبنا و كليسا از پر

از طرف   ميLدی ٢٠٠٠ سال از

 شناخته جھانی ميراث بعنوان يونسكو

 و شکLتھای دست ساز از صنايع دستی فظري ھای شكل و ھا طرح با بروژ توری ھای پارچه. ه استشد

چک را می توان بروژ کو.که در جای جای اين شھر کوچک به فروش می رسد استو سوغات اين منطقه 
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 چه تابستان در چه ،زيباست ھميشه بروژ .  فرھنگی آن لذت برد-يد و از فضای تاريخیسراسر پياده پيمائ

 . زمستان در

  عشق رودخانه ، Our Lady's Church:بارتند از شھر عناي ديدنی نقاطمھمترين     

  ،( Minnewater)   The St. John's Hospital )اروپا  ھایبيمارستان ترين قديمی از يكی(،  

 The Chapel of the Holy Blood Belfry tower و  The Saint Salvator Cathedral  

 .می باشد www.brugge.be، بروژ رسمی آدرس اينترنتی     

  

  

  

  : ه زبانومنطقه د

  :):Brussel, Fr: Bruxelles) En: Brussels, Nl بروكسل

 نيز اروپا پايتخت ،خود در اروپا اتحاديه  اداری مركز نددا   جایبدليل ، بلژيک  پايتخت ،بروکسل    

 دو ً کامLشھر ،نفر  4920241 جمعيتبا  اين شھر. می باشد

 و ھلندی منطقه اين رسمی  ھاینزبا ،  است بلژيک زبانه

 رانندگی و راھنمايی عLئمکليه  و خيابانھااسامی   .نسويستفرا

 بھترين نقطه و بروكسل قلب .  دباش می زبان دو ھر به نيز

 .Grote Marktيا  Grand'Placeشھر  درتحاسي برای شروع

 یشھر ھای ميدان زيباترين از يكی تاريخی ميدان اين .است

 Royal Palace of Laeken ، Royalمی توان از  سلبروك ديدنی مكانھای ديگراز .است اروپا تمامدر

Palace of Brussels ،  اتوميوم،  Mini-Europe )ساير ديدنی و معروف مكانھایمملو از  پاركی 

    .درب نام زيبا پاركھای انواع متعدد، ھای موزه و ھا كليسا ،)كوچک مقياس در اروپايی كشورھای

  :از جمله دندار د وجوبروكسل تعددی درم ھای دانشگاه    

Université Libre de Bruxelles (ULB)، Vrije Universiteit Brussel (VUB)،  

Facultés Universitaires Saint Louis (FUSL)، Katholieke Universiteit Brussel (KUB)    و 

Royal Military Academy (RMA) .   

  : شامل دارد  اصلی جغرافيايی واقع در سه منطقه قطاراصلی ايستگاه سه بروكسل    

• Brussels North ((French: Gare du Nord، Dutch: Brussel-Noord 

• Brussels Central (French: Gare Centrale، Dutch: Brussel-Centraal) 

• Brussels South (French: Gare du Midi or Bruxelles-Midi، Dutch: Brussel-Zuid) 
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 www.brussels.irisnet.beبه آدرس اينترنتی درباره اين شھر می توانيد ت بيشتر اطLعاکسب برای     

  .يدماينمراجعه 

 :ی زبانفرانسومنطقه 

Luik ليژ , Fr: Liège) En: Liege, Nl:(       :  

  

 و اقتصادی نظر از شھر مھمترين جمعيت نفر  ھزار١٨٠از  بيش با )16 (،آتشين شھر به لقب م،ليژ     

  اين شھر).17 (است  پس از بروکسل و انتورپبلژيک بزرگ شھر سومين و والونی منطقه در فرھنگی

 توليد مھم مركز،  تا به امروزوسطی قرون ازو  اروپا در فو�د توليد اكزمر مھمترين از يكی گذشته در

 .است بوده اسلحه

 .باشد می بلژيک زبان فرانسوی منطقه دانشگاه بزرگترين، .م ١٨١٧سال در شده سيس تأ ،ليژ دانشگاه   

 موزه و Saint-Paul كليسای رودخانه، كناره دژ، شھر، قديمی توان مركز می شھر اين ديدنی نقاط از    

  .  بيابيدwww.liege.be آدرس در اطLعات بيشتر درباره اين شھر را می توانيد . برد نام مختلف ھای

  

  (Louvain-la-Neuve) :     لنون لوو

 تعصب آميزبر سر ینزاع حاصل شھر اينپيدايش 

 از پس .  افتاد  اتفاق١٩۶٠دھه  در كه است زبان

 كاتوليک دانشگاه مالکيت بر مبنی ھا فلميش ادعای

 ھمين به  جديدیدانشگاه  کهشد گرفته تصميم لوون،

نام و در محل ديگری برای فرانسوی زبانان و 

ھمچنين شھر جديدی برای ميزبانی اين دانشگاه 

 Universitéی برا شده انتخاب محل. ساخته شود

Catholique de Louvain  ،شد  آغاز١٩۶٩سال  در دانشگاه ساخت. بود بروكسل جنوب لومتریكي ٣٠ 

 ساكنين  شھر جمعيتيافتن رونق با آن از پس .شدند واردبه آن . م ١٩٧٢سال  در  شھرساكنان نخستين و

 حال در آن جمعيت. می باشد» لوون نو«نام گرفت که به معنی » لوون لنو« ، جديدشھر. يافت افزايش آن
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 شھر اين علمی پارک .تاس گرفتن رونق و رشد حال دره مروزااين شھر   ونفر ر ھزا٣٠حاضرحدود 

 .است والونی در بزرگترين و بلژيک در پارک نوع اين از اولين

 .دمراجعه نمايي www.olln.be   اطLعات بيشتر به آدرس اينترنتی کسببرای    

 

   کليات فرھنگی)2-1

   شاخص ھای اصلی فرھنگی)1- 1-2

 و ھستند شخصی  یخانه صاحب اغلب .برند می لذت خويش فراغت و آسايش اسباب از ھا بلژيكی    

 بدقت ھايشان باغچه از .ندكن می آن بھبود و دكوراسيون نوسازی، صرف زياد پول و زمان پيوسته

 .مندند بھره عالی بھداشتی سيستم از و ھستند خوب غذای و نوشيدنی عاشق كرده، مراقبت

بيانگر  هجمل اين  "ندارد وجود بلژيكی ھيچ من، سرور" :گفت شاه به بلژيكی ستمدارسيا يک زمانی    

 ارجاع مذكور سياستمدار منظور چه اگر .است  كشورشان قبال در ھا بلژيكی از بسياری رفتار نگرش و

 خصوصيت اما  و زبان واحد نداردشده تقسيم مختلف زبانی ھای گروه به بلژيک كه  بودحقيقت اين به

 پرست وطن بلژيكی بعنوان چيزی« .كند می منعكس نيز را ھا بلژيكی تمامی َتقريبا شديد ودانتقادیخ

 تصويری  حقيقت سبب ايجاددر اما آيد می بنظر فروتنانه  در ظاھر،رفتار اين چه اگر .»ندارد وجود

، لژيکببعنوان يک دانشجوی خارجی در .  ه استديگرد  از کشور خارجدر  بلژيک از شده تحريف

  . موافقندشانی ھا با تمام وجود با ھر گونه انتقاد شما به کشوربلژيکمتوجه خواھيد شد که اغلب 

 که در واقع حتی بسيار فراوانتر از دستاوردھای  دستاوردھای خودشانبرایچنين فقدان افتخار     

. ی داشته است نقش بسيار زيادبلژيک  بودنتهخناش در نا بسياری از کشورھای ھم ترازشان است،

ً چه می دانند سريعا شکLت را به ذھن می آورند و بلژيکزمانيکه از خارجی ھا سئوال می شود که از 

 ديگر از قبيل ھلند،و ھمتراز در حاليکه کشورھای کوچک . ی ھا رابلژيکًمعمو� پس از آن لبخند خجول 

ی ھا بلژيک اما ،ارج موفق بوده اند از خودشان برای دنيای خ منسجمی تصويرپرتغال يا نروژ در ايجاد

  . ًھرگز واقعا چنين تLشی نکرده اند

  

 تفاوت ھا و اشتراکات فرھنگی 

 توافق بر آن  برخورد پس از اولين ھا بلژيكی درباره برداشتشان از ھا بلژيكی غير اغلب كه چيزی    

 كه ھا ايرانی خLف بر ، )ھا زبان ھلندی بويژه(د ن سرد و گرا درون خوددار،  افرادی كه آنست ،دارند

ً جدا ن ساکن بلژيکايرانيا رای بشخصيتی تفاوت اين .و دوستانه اند گرم بسيار اول برخورد در حتی

 گيرد، می شكل زود خيلی يشانھا دوستی كه ھا ايرانی خLف بر  .است بوده تحمل غيرقابل و آزاردھنده
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 دوستانه و گرم بسيار شدند دوست شما با كه ينھم اما برد می زمان بسيار ھا بلژيكی با شدن دوست

 .كنند نمی رھا را شما راحتی به و بود خواھند

 كه آنست شود می دردسرساز ھا ايرانی ًخصوصاو ھا بلژيكی غير برای َبعضا كه ديگری تفاوت    

 ما برای مثال بطور .قائلند ديگران و خود خصوصی  يمحر و خلوت برای زيادی ارزش  ھا بلژيكی

" ؟ازدواج کرده ايد "، "؟چيست تانمادر و پدر شغل "يا" داريد؟ خواھر و برادر چند"پرسيدن  ھا ايرانی

 اغلب و ،عجيب ھا بلژيكی برای سئوا�ت گونه اينپرسيدن  حاليكه در عاديستو پرسشھايی از اين دست 

 .آيد می بنظر توھين آميز

 در انتخاب روش زندگی و نوع ديگران به  دادنذكرت و دادن اخLقی درس به بارزی نفرت ھا بلژيكی    

 . بسيار پايبندند"كنند زندگی كه بده اجازه نيز ديگران به و كن زندگی" ی  به فلسفهو رفتار را دارند

 راستی به را انآن يا و بدھند قرار تأثير تحت دستاوردھايشان با را انديگر خواھندنمی   ً معمو�ھا بلژيكی

 .كنند ابمج خويش درستی و

 ی اندازه به نه اگر چه  نزديکی افراد خانواده استھا بلژيكی و ھا ايرانی مشترک ھای ويژگی از يكی    

 گی نزديک و گرمیخانواد ا روابط ھ بلژيكی غربی، اروپای مردمان سايرولی بسيار بيشتر از  ،ھا ايرانی

 كنار در تا ردندگمی باز خود شھرھای به ھفته آخر تعطيل روزھای در دانشجويان اکثر بطوريكه دارند 

 .باشند دوستانشان و خانواده

ھای درآمد در یزياد اختLف .است طلبی مساوات به تمايلشان ھا بلژيكی جذاب خصوصيتر ديگ    

در بسياری جنبه ھای فقير افراد زندگی شود، نمی ثروتمند فوق ھرگز ثروتمند ،ندارد وجود مشاغل مختلف

 بلژيک .ھاست كمترين از صنعتی دنيای سرتاسر در شانخانمان بی افراد شمار و است تأمين زندگی

 بررسی برخی اساس بر .  است پايينو جنايت در آن  جرم ميزان یچشمگيرو بطور  امن بسيار كشوری

 . دنياست پايتخت ترين منا قتل ميزان رظن از بروكسل ، ھا

 

 جشن ھای ملی و مذھبی

فستيوال خاص خود را ًتقريبا ھر شھری . دنی ھا داربلژيکای در حيات فرھنگی فستيوال ھا نقش عمده     

  .قبل بازمی گرددبرخی از آنھا به چندين قرن سابقه دارد که 

و فستيوال   )شھری است در منطقه والونی( Bincheکارنوال سه روزه در می توان بزرگترين آنھا  از     

مسيحی ھا برگزار  Lent در روز Bincheکارنوال . نام برد ا ر )ماه می ، (Brugge)بروژ (خون مقدس 

  .می شود
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  ) سراسر بلژيکدر ( رسمیتتعطي&

سبت ھای ديگری نيز وجود منا ھا، عLوه بر اين. وجود دارد ی سراسریليتعط  دوازده  بلژيکدر     

ا به اين دليل تعطيل و اگر چه در برخی مناطق، دانشگاھھ عمومی نيستند  رسمیتLيتعط دارند که جزء

مطابق جداول  (ند نيستان در اين روزھا مجبور به مرخصی دادن به کارگرھايشھاکارفرمامی شوند ولی 

   .)زير

  

  تاريخ  ت رسمی عمومی&يتعط

  اول ژانويه  سال نو روز  

  غييرمت  (Easter eve)عيد پاک 

  اولين دوشنبه پس ازعيد پاک    دوشنبه پاک

  اول می  روز کارگر

  ششمين پنجشنبه پس ازعيد پاک    (Ascension) )ع(ح يسمروز عروج 

  ھفتمين يکشنبه پس ازعيد پاک    (Pentecost)زان يد گلريع

  ھفتمين دوشنبه پس ازعيد پاک    زانيد گلريعدوشنبه 

  بيست و يکم جو�ی  (National holiday)  استقLل بلژيکروز ملی

  سمانه آم بي مرجورجشن ع

 (Assumption of Mary)  

  پانزدھم آگوست

All Saints  اول نوامبر  

  يازدھم نوامبر (Armistice Day)روز صلح موقت  

   بيست و پنجم دسامبر (Christmas)کريسمس 

  

  .ندنيستدر سراسر کشور  رسمی عمومی مناسبتھايی که تعطيل

  بخش آلمانی   فرانسویبخش   ھلندیبخش  تاريخ  مناسبت

) ع(مسيح  یسيظھورع

(Epiphany)  

  *  ژانويهششم 
  

*  *  

 Valentine’s)ن يروزوالنت

Day)  

  *  هيچھاردھم فور

  

*  

  

*  

  

ھای ھلند روز       *  يازدھم جو�ی 
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 (Flemish 

 Community) 

  

 French)فرانسوی ھا روز 

Community)  

بيست و ھفتم 

  مبرسمتا
  

*  

  
  

-German)روز آلمانی ھا 

speaking Community)  

  پانزدھم نوامبر
    *  

روز خاندان پادشاھان 

(Dynasty Day)  

  پانزدھم نوامبر
*  *  *  

  *  *  *  دسامبرششم   (Saint Nicholas)روز 

  

 .است يلتعط  ھادانشگاهکليه ) اول ژانويه(سال نو آغاز تا ) بيست و پنجم دسامبر(از روز کريسمس     

شگاه لوون در  ينما انندبلژيک وجود دارد مل خاصی در شھرھای مختلف يروزھای تعطعLوه بر اين  

  . (Ghent)گنت شھر در ) Crocus holiday(جشن زعفران  و  (Leuven)شھر لوون 

      

             بلژيک جايگاه مذھب در )1- 2-2

 به اين حق ود دارد و بطور کلی دولت نيز درعملاديان وج آزادی ، مطابق قانون اساسی،بلژيکدر     

ر مثال بطو. احترام می گذارد بطوريکه تمامی اديان شناخته شده از حمايت مالی دولت برخوردار ھستند

 . معلم با ھزينه دولت برای آموزش آن دين در مدارس عمومی را داردھر دين شناخته شده حق استخدام

. برعھده دولت می باشدنيز ن اديانشستگی و ھزينه ھای مسکن علمای ھمچنين پرداخت حقوق، مزايای باز

  . می پردازديارانهعLوه بر اين دولت برای ساخت و نوسازی اماکن دينی 

  . به خدا اعتقاد دارند % ٣۶ی اند و تنھا مذھبمردم % ۵۵حدود  شايان ذکر است که در بلژيک     

  

 مذاھب رايج

: شامل  و از کليه مزايايی که در با� گفته شد بھره مندندت شناخته شدهه رسميب بلژيکشش مذھب در     

بلژيکی ھا  مذھب عمده  .اسLم، کليسای انگليسی آنجليکا و يھوديتارتودوکس، ، پروتستان ،کاتوليک

پروتستان و يھوديت ھر دو به ميزان   .است  دين رايجترين %۵/٣اسLم با  پس از آن  وکاتوليک است

  .سکو�ر می دانند نيز خود را % ١٠ ھيچ گونه مذھبی ندارند و  جمعيت% ١٨. وجود دارد% ١کمتر از 
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  بلژيکاس&م و مسلمانان در 

 از اين  و  به رسميت شناخته شدبلژيک ميLدی، اسLم بعنوان يکی از اديان فرعی در ١٩٧٤در سال     

 اسLم نشناخت  به رسميتای اروپايی دررو اين کشور با سابقه ترين کشور در تاريخ حکومتھا و کشورھ

   . به شمار می رود

اسLم بزرگترين . تأسيس شد. م ١٩٩۶در سال  ،مشتمل بر ھفده نفر" بلژيک انھيئت اجرايی  مسلمان "    

در بيشتر (و اغلب در ميان مھاجرين رواج دارد  ) ھزار نفر٤٠٠حدود  (بلژيک است  اقليت در دين

 بلژيکدر  نيز ی متعددمراکز اسLمی و فرھنگبه ھمراه  مسجد، ٣٢٨تعداد . )ھاجامعه مراکشی ھا و ترک

.  داد تخصيص ميليون يورو به گروه ھای اسLمی۶دولت مبلغ حدود . م ٢٠٠٦در سال  .وجود دارد

ورد دين اسLم م .ِ انتورپ و بروکسل زندگی می کنندهلجمدر شھرھای اصلی از ًعمدتا بلژيک مسلمانان 

 گوناگونھب  با مذا مختلفافرادقرار دارد به گونه ای که نيز  مقيم بلژيک نملت بلژيک و اروپائيااستقبال 

  . به اين دين می گروند

  یآموزش نظام )3-1

    بلژيک آموزش عالی در تاريخچه )1- 1-3

 ايجاد  سببميLدی ١٩۵٠ دھه طول در انديشان آزاد  ھا وكاتوليک نايم سياسی ھای شديددرگيري    

در نتيجه آن تنھا آموزش علوم دينی تحت کنترل و سازمان دھی اوليا .  شد آموزشی سازمانھایکاف در ش

 .امور دينی باقی مانده و آموزش ساير علوم به اختيار و نظارت جوامع علمی در آمد

 نمايانھمواره  كشور اين تاريخ سرتاسر در ،تكنولوژی و علم گسترش دربا اين وجود حضور مؤثر     

ميLدی شخصيتھای فراوانی از  شانزدھم قرن ابتدای درغربی  علمی اروپای شكوفايیدر  .است بوده

 Rembert  كالبدشناس،Andreas Vesalius  ،كش نقشه Gerardus Mercator  :بلژيک از جمله

Dodoensشناس و   گياهSimon Stevinدته اناشحضور د دان  رياضی.   

 کشف. است بوده كاربردی و محض علوم در  ھابلژيكی مھم ھای پيشرفت د شاھبيستم و نوزدھم قرن پايان

 در  بلژيکی،مھندس  Zenobe Gramme و شيميدانErnest Solvay نام به ،فيزيک و شيمی در فرايند دو

 توسط. م ١٩٢٧سال  در ،جھانپيدايش  مبدأ به  مربوطBig Bang  تئوری. شد ثبت. م ١٨۶٠دھه 

Georges Lemaître اند كرده دريافت را پزشكی نوبل جايزه سه بلژيكی كنون  تا. شدلژيک ارائه از ب .

 Adolphe Saxن ساكسيف ساز مخترع .شد اعطاء بلژيكی يک به شيمی نوبل جايزه، .م ١٩٧٧سال  در

  (Maurice Maeterlinck)مترلينگ يساز ديگر افراد معروف اين کشور می توان ازمور . است بلژيكی

  .نام بردرا  Edvard Smedt ، و شيميدان و مخترع آسفالت،ادبيات نوبل جايزه برنده و دهنويسن و شاعر
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 سولوی ارنست بلژيكی گر صنعت توسط بروكسل در واقع سولوی شيمی و فيزيک المللی بين مؤسسه    

ر ھای متعددی دسمينار و كارگاه كنفرانسھا،مسئول برگزاری  مؤسسه اين . شد تأسيس. م ١٩١٢سال  در

 سه ھر مؤسسه كه ناي شيمی و فيزيک ھای كنفرانساز سری  كنفرانس اولين مدير. شيمی و فيزيک است

در اين کنفرانس . بود نوبل جايزه برنده و فيزيكدان ،Hendrik A Lorentz ، دنشو می برگزار يكبار سال

 و كوری ماری قبيل از  بزرگھای كننده شركت ديگرکنار در  آن زمانفيزيكدان جوانترين اينشتين آلبرت

Henri Poincaré بود. م ١٩٢٧سال  در آن پنجمين ،كنفرانسھا  سریايناز  معروفترين .داشت حضور 

 شرودينگر، بوھر، پLنک، مكس كوری، ماری اينشتين، قبيل از دنيا فيزيكدانان مشھورترين آن در كه

در   كننده شركت  نفر٢٩از  .دادند نظر كوانتوم تئوری مورد در و حاضر بوده غيره و ھايزنبرگ

   . کردندتفيارد راآنَ بعدا يا هبود نوبل جايزه دارنده  نفر١٧،پنجم كنفرانس

، بلژيک جزو بيست کشور اول )Thomson(بر طبق بررسی ھای منتشر شده توسط مؤسسه تامسون     

ناسی و سم شناسی، تا کنون در علوم کشاورزی، داروش.  م1994از سال  ست که محققين سراسر دنيادنيا

علوم گياھی و حيوانی، از منابع علمی چاپ شده و حاصل مطالعات و پژوھشھای آن به عنوان منبع در 

          . نتايج پژوھشی شان استفاده کرده اند 

  ی آموزش نظام )1- 2-3

 پايهتحصي&ت 

 فردی حق برخورداری  به منظور احترام به حقوق و آزادی افراد، ھر،بر اساس قانون اساسی بلژيک    

تحصيLت اجباری از . از تحصيل را دارد و در راستای تضمين آن تحصيل ھمه کودکان اجباری است 

روز اول از ًسال تحصيلی رسما .  سال تحصيلی کامل را در بر می گيرد12 سالگی آغاز شده و 6سن 

ست تعطيLت تابستانی دانش  آگو31جو�ی تا از اول  و  ژوئن پايان می يابد30  دروآغاز سپتامبر 

تحصيLت اجباری برای کليه کودکان صد در صد رايگان بوده و تمامی کودکان ساکن . آموزان است

عLوه بر آن تحصيLت پيش از . بلژيک صرفنظر از مليتشان مشمول قانون تحصيLت اجباری می شوند

  .دبستان نيز گرچه جزء تحصيLت اجباری نمی باشد، رايگان است

 :Nl و (Fr: enseignement primaire سال ابتدايی 6: تقسيم می شود ی كلپايه به دو بخش  Lتيتحص    

lager onderwijs ( ن يرستادب سال 6وFr: enseignement secondaire)  وNl: secundair 

onderwijs (.  
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 در کودکستان ھا  سالگی آموزش خارج از منزل را6 سالگی تا 5/2اغلب کودکان در بلژيک از سن     

 و پس از آن با آغاز دوره )Nl: kleuteronderwijs و (Fr: enseignement maternelle تجربه می کنند 

 سال به طول می انجامد و دانش 6دبستان بطور پيوسته .  رسمی می شوندان تحصيLتدبستان وارد دور

  .آموزان پس از با موفقيت گذراندن آن وارد دبيرستان می شوند

در مقطع اول دانش آموزان با پايه دروس تخصصی . دوره دبيرستان خود شامل سه مقطع دو ساله است    

آشنا شده و ھسته اوليه دانش در آنھا شکل می گيرد و توانايی آنرا پيدا می کنند که برای انتخاب شاخه 

به چھار شاخه اصلی تحصيLت دبيرستان پس از سال دوم .  در سالھای بعدی تصميم بگيرند تحصيلی شان

  :تقسيم می شود که عبارتند از

و آماده تقويت پايه علمی دانش آموزان کلی دروس اين شاخه با ھدف  :)( ASO ی عموم تحصيLت -   

   . برای ورود به دانشگاه تنظيم شده استسازی آنھا 

و عملی توانايی ورود به  در اين شاخه دانش آموزان با آموزش توأمان نظری :)( TSO ی فن   تحصيLت -   

اين شاخه خود به رشته ھای متعدد فنی تقسيم می شود و دانش . بازار کار و دانشگاه ھر دو را پيدا می کنند

  . آموزان پس از اخذ ديپلم دبيرستان می توانند در ھمان رشته در دانشگاه ادامه تحصيل دھند

 تخصصی ھنر  عمومی و آموزش وزش گسترده ترکيبی از آم اين شاخه  :)( KSO ی ھنر  تحصيLت -   

 پيدا  دانشگاه ھر دو را  مربوطه و   گذراندن آن توانايی ورود به حرفه ھای  دانش آموزان با .می باشد

  . می کنند

 يک حرفه خاص به دانش آموزان در کنار آموزش عمومی،  آموزشبا  :)(BSO یا  حرفه ی فن آموزش -   

  . آن رشته آماده می کندآنان را برای اشتغال در 

 ساله دبيرستان و دانش 6با اتمام دوره  ASO و KSO، BSO ،TSO  ان در شاخه ھای آموز دانش    

. ھفت سال تحصيلی موفق به اخذ ديپلم دبيرستان می شونداتمام پس از " آموزش حرفه ای"آموزان شاخه 

 صرفنظر از نوع شاخه تحصيليشان می کليه دانش آموزانی که موفق به کسب ديپلم دبيرستان شده اند

  . توانند به تحصيLتشان در دانشگاه ادامه دھند

 آموزش عالی
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   . است ی عال  آموزش)کالج ھای ( سسات ا مؤي  ھا  در دانشگاهلي تحص  شامل كي در بلژ ی عال آموزش     

  د وزارتيي تأ  به گر كهي د ی كشورھا ستانري دب پلميا دي  كي بلژ رستاني دب پلمي د هيا ارانھآ   ورود به یبرا     

 در  لي تحص  به لي ما  كه یانيدانشجو . است ی باشد، الزام دهي رس كي كشور بلژLتي و تشك قاتيآموزش، تحق

   . كنند ز شركتي ن ی ورود د در امتحاني ھستند، با ی و دندانپزشك ی، پزشكی و مھندس ی فن یھا رشته

ا ي  یا  ھفته13   سال مي دو ن  شامل یلي تحص ھر سال . است  و سا�نه  سال مي ن  دو صورت  به ی آموزش نظام     

 از آنجا که. ً که معمو� آغاز آن از اول سپتامبر تا اول اکتبر ھر سال است است یا  ھفته26   سا�نه  نظام كي

 ی ھر منطقهھا در دانشگاه، تحصيل ودش ی م مي تقس  زبان ی و ھلند  زبان ی فرانسو  دو منطقه  به كيكشور بلژ

  .تحصيLت تکميلی به زبان انگليسی استمقاطع و در برخی    دو زبان ني ا  بهًاکثرايز ن

  :کسب آموزش عالی در بلژيک از طريق سه ساختار کلی امکانپذير است که عبارتند از     

  دوره ھای مشترک دانشگاه و کالج ھای تحصيLت عالی -1

 کارشناسی ارشد-یساختار کارشناس -2

 دوره ھای آموزش حرفه ای -3

 :در ادامه دو ساختار اول بطور خLصه شرح داده شده اند     

 ھمکاری مشترک دانشگاه و کالج ھای تحصيLت عالی -1

طی دوره ھای برگزارشده در اين ساختار آموزشی دانشجويان با حضور در فضاھای دانشگاھی      

 دانشگاه و در کالج ھای آموزش عالی، به نوعی مباحث تئوری در کنار بخش ھای پژوھشی خارج از

  . و عملی را در کنار ھم ياد می گيرند

  کارشناسی ارشد-ساختار کارشناسی -2

در اين نوع آموزش عالی دانشجويان . به نوعی مشابه ساختار آموزشی دانشگاھی در ايران است     

.  گذرانده و سپس وارد دانشگاه می شوندابتدا يک دوره آموزشی در کالج ھای آموزش تخصصی را

اين نوع آموزش از ابتدا تا انتھا پيوسته است و دانشجو ابتدا، کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد خود 

  .را در رشته تحصيلی مربوطه کسب می کند
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      :شود یم   ميتقس   دورهدر اين ساختار به چند  یدانشگاھ   Lتي تحص     

   دوره انيدر پا .كشد ی م  طول  سال3 تا 2 و   است هي پا  دروس ژهي و كه (First Cycle) :  لوا  دوره. 1     

   آن  و به ستي ن Lتي تحص  اتمام ی معن  به  البته شود كه یاعطا م Kandidaat (Candidate)  مدرك

Intermediate Academic Degree   شود ی م گفته. 

    مدرك  آن اني و در پا  است  اول  بعد از دوره  سال4تا  2 ، كه(Second Cycle)   دوم دوره. 2     

Licentiaat (Licentiate)  سطح در   مدرك نيا .شود یاعطا م Master   ز ي ن  دوره ني ا  ورود به شرط .است

  .است    Kandidaat مدرك  داشتن

  Advanced Academic ھای  بعداز دوره دوم در بعضی از دانشگاھھای بلژيک گذراندن دوره.3     

Trainig  شود،  یم شامل را   تئوریسو در  ھم ی و گاھ ی كار پژوھش  فقط  كه یلي تحص ا دو سالي  كيدر

  ًيقا عم  خاص ی در موضوع خواھند كه ی از دانشجو م ی تخصص یھا  دوره نيدر ا . است جيار رايبس

   Licentiaat مدرك  ھا داشتن  دوره ني ا  ورود به رط ھستند و ش ھا مخصوص  دوره  گونه نيا .ند ك پژوھش

برای )  Master(برای دانشجويان فارغ التحصيل از دانشگاھھای بلژيک، مدرک کارشناسی ارشد 

 Pre-doctoral و يا  DEC1،DEC2  ، DEA   در پايان اين دوره مدرک  .استدانشجويان خارجی 

  .شود ی اعطا م آموختگان  دانش به) پيش دکترا(

 Doctor   مدرك  آن اني در پا كشد كه ی م  طول  سال5 تا 3   دوره ني، ا( Third Cycle)  سوم دوره. 4     

(Ph.D.)  استاد مشاور   را ھمراه یار تخصصي و بس  گسترده ی دانشجو پژوھش  مدت نيدر ا .شود یاعطا م 

  نوشتن . است ز متداولينارھا نيھا و سم Lس در ك ھا شركت  دانشگاه ی در بعض البته .دھد ی م خود انجام

 بسته به   دوره  ورود به شرط .رديپذ ی م  صورت ی عموم  جلسه كي در   از آن  و دفاع  است  �زم رساله

   سوابق هئ و ارا است Pre-doctoralيا مدرک  Licentiaat    ،Master   مدرك  داشتندانشگاھھای متفاوت،

 او  یھا يی دانشجو و توانا توانند درباره ی م ی خوب  به كهاست   یاستاداناز    نامهیعرف و م یا حرفه ی، ليتحص

  .مذکور درباره پذيرش دانشجو تصميم می گيرد   مدارك هي كل ی با بررس  دانشگاه ی شورا سپس. نظر دھند

    

    بلژيکدر آموزش عالی  مھم  معرفی دانشگاھھا و مراکز)1- 3-3

Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven)  
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 ، ميLدی1425شده به سال تأسيس  Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)  دانشگاه     

مھمان نوازی و برتری ی بلژيک، ھلند و لوکزامبورگ است که  کشورھاقديمی ترين دانشگاه در حوزه

امروزه .   جھان جذب کرده استبسياری را از سراسر مردان نان وز،  فعاليتقرن 6 در طول شِآکادميک

 اش ادامه می  استانداردھای آموزشی و پژوھشی تLش در راستای حفظ و تقويتبهاين دانشگاه ھمچنان 

گروھی ( League of European Research Universities (LERU)دھد و تنھا دانشگاه بلژيکی عضو 

 دانشگاه آکسفورد و کمبريج، که متعھد به بھا دادن به کيفيت هلاز جماز بيست دانشگاه اروپايی متشکل 

 بررسی در اروپا، بر اساس يک.  می باشد) با�ی آموزشی در يک فضای رقابتی بين المللی می باشند

  .  استر نتايج پژوھشیظاين دانشگاه يکی از ده دانشگاه برتر اروپا از ن

     K.U.Leuven  درصد دانشجوی خارجی 12ھمچنين دانشگاھی چند فرھنگی و  بين المللی با بيش از 

   کلیکه به سه گروهاست  دانشکده 14دانشگاه متشکل از اين . می باشد

 Humanities, Exact Sciences  و Bio-medical Sciences  به نوبه  نيزھر دانشکده. می شوندتقسيم 

جويی ات دانشعLوه بر تسھيLت آکادمی، خدمدر اين دانشگاه . کل از چندين گروه علمی استمتشخود 

  . وسيعی نيز ارائه می شود 

  مراجعه www.kuleuven.be ، به آدرس اينترنتی دانشگاه می توانيدبرای کسب اطLعات بيشتر     

  .کنيد

Universiteit Gent (University of Ghent)  
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 دانشگاھی اروپا، ھای دانشگاه ديگر با مقايسه در که شد تأسيس ميLدی 1817 سال در گنت دانشگاه    

 پيشتاز مراکز از يکی دانشگاه اين وقفه، بی رشد دھه چند از پس امروزه. شود می محسوب جوان ًنسبتا

 دانشکده يازدهبه  گنت دانشگاه . است لوکزامبورگ و ھلند بلژيک، منطقه در یپژوھش و عالی تحصيLت

 اين. است شده تقسيم دنباش می ی علمیھا رشته تمامی شامل ًتقريبا که آموزشی گروه 133متشکل از

, فکری زمينه پيش صرفنظر از دانشجويان ھمهو درھای آن برروی  پلوراليسم دانشگاھی دانشگاه،

 www.ugent.be اطLعات بيشتر به آدرس اينترنتیکسب برای  .است باز فرھنگيشان و سياسی اعتقادی،

  . مراجعه کنيد

  

  

  

Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels   

  

آن، بخش فرانسوی زبان و استقLل س از جدايی که پ Vrije Universiteit Brussel  (VUB) دانشگاه    

در  تبديل به دانشگاه ھلندی زبان فعلی گرديد،  Université Libre de Bruxelles (ULB)  کنونیدانشگاه
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او می خواست .  تأسيس شد Pierre-Théodore Verhaegenبنام  ميLدی توسط يک وکيل 1834سال 

 که  استاين دانشگاه تنھا دانشگاه منطقه فLندر.  کليسا باشددانشگاھی تأسيس کند که مستقل از دولت و

 علم بر جھل غلبه می کند"آن  و نوشته VUBآرم . اصول تحقيق آزاد را در خود جای داده است

"scientia vincere tenebras "حاکم اصل اساسی ديگر  . روح آزاد و بدون قيد اين دانشگاه می باشدسمبل

  . بر پايه احترام به تقاوتھا است وت بر اساس دموکراسیبر اين دانشگاه، مديري

 آدرس اينترنتیاين دانشگاه به ه اربدراطLعات بيشتر کسب برای 

 www.vub.ac.be/english/home/about.html مراجعه کنيد.  

  

Universiteit Antwerpen (University of Antwerp) (UA)  

  

 

 در 2003ھمانطور که پيش از اين در معرفی شھر انتورپ نيز گفته شد، دانشگاه انتورپ  در سال     

 10 اين دانشگاه بيش از. تشکيل شدUIA و  RUCA، UFSIAنتيجه ادغام سه دانشگاه ديگر بنامھای  

در دانشگاه انتورپ . ھزار دانشجو دارد که آنرا به سومين دانشگاه بزرگ منطقه فLندر تبديل کرده است

اين  .مختلف امکانپذير است در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در زمينه ھای تحصيل

دانشگاه انتورپ ميزبان مراکز برتر . وسسه پژوھشی مستقل می باشددانشگاه دارای ھفت دانشکده و چند م

  . تحقيقاتی در زمينه نانوتکنولوژی، ژنتيک مولکولی اعصاب، مطالعات محيطی و سياست اجتماعی است

  

 

Universite De Liege (University of Liege) 
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، تنھا دانشگاه منطقه فرانسوی زبان است که امکان تحصيل در طيف وسيعی 1817تأسيس شده به سال     

 ھزار دانشجوی آن 17 درصد از18. از رشته ھای مختلف دانشگاھی در مقاطع مختلف را ارائه می دھد 

ر زمينه پژوھشھای فضايی و کيفيت پژوھشی اين دانشگاه بويژه د.  کشور مختلف می باشند70از 

ھوانوردی، اخترشناسی، عصب شناسی، ميکروبيولوژی و شاخه ھای مختلف بيوتکنولوژی شناخته شده 

 برنده جايزه نوبل در ،Albert Claudeاز افراد برجسته فارغ التحصيل از اين دانشگاه می توان . است

      نام بردرا  1974فيزيولوژی و پزشکی در سال 

Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of 

Agricultural Sciences of Gembloux)  FUSAGx 

  

 رشته ھای کشاورزی  در و قديميترين مرکز تخصصیهسيس شدتأ 1860 در سال FUSAGxدانشگاه     

  :)35(متمرکز است  سه موضوع زير  در دانشگاهنمی باشد و فعاليتھای اي در بلژيک و مھندسی زيستی

• Agronomic Sciences;  
• Environmental Sciences and Technologies;  
• Chemistry and Bio-industries.  

 و بروکسل )Namur ( نامورھای شھرن، در بيبلژيک منطقه فرانسوی زبان، Gemblouxاين دانشگاه در 

 1045در حال حاضر . امکان تحصيل در کليه مقاطع تحصيلی در اين دانشگاه وجود دارد .است واقع

برای کسب اطLعات بيشتر به آدرس . تحصيل اندبه  کشور دنيا در اين دانشگاه مشغول 40دانشجو از 

www.fsagx.ac.beمراجعه نمائيد   .  
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  )1387تا خرداد  ( رتبه بندی دانشگاھھا از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری)1- 4-3

 ممتاز) گروه يک (بلژيک آموزش عالی دانشگاھھا و مراکز

1-Universitaire Instelling Antwerpen (University Instelling Antwerp) 

2-Universitaire Centrum Antwerpen (University Centre of Antwerp) 

3-Universitaire Faculteiten Sint - Ignatius te Antwerpen (University Faculty Sint - 

Ignatius of Antwerp) 

4-Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels) 

5-Katholieke universiteit Brussle (Catholic University of Brussels) 

6-Universiteit Gent (University of Ghent) 

7-Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of 

Agricultural Sciences of Gembloux) 

8-Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven) 

9-Universite De Liege (University of Liege) 

10-Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg) 

11-Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon) 

12-Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons) 

13-Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons) 

14-Universite De Mons - Hainaut (University of Mons- Hainaut) 

16-Facultes Universitaires Notre - Dame De La Paix (University of Namur) 

17-Facultes Universitaires Saint - Louis (University Faculties Saint - Louis) 
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18- Universiteit Antwerpen (University of Antwep) (UA) 

     خوب) گروه دو (بلژيک آموزش عالی مراکز

   گ¨روه  از اين  صادره  و مدارك  است نيامده) ممتاز (  يك  آنھا در گروه  اسامی  كه  عالی  مراكز آموزش كليه    

  تشکيLت و   آموزش، تحقيقات وزارت تأييد   شرط به

  Research and Formation) (Ministry of Education  باشد  می  ارزشيابی  قابل، بلژيك . 

   نحوه ارزشيابی مدارک تحصيلی در ايران   )1- 5-3

 ش¨امل) آكادمي¨ك(   دان¨شگاھی تم¨ام   نيمه  و تحصيLت  مدارك كليهو  Kandidaat (Candidate) مدارک .1    

 .شود  می ارزشيابی "كاردانی"  تحصيل، سال 3ا ي 2

  .شود  می ارزشيابی " ارشدکارشناسی "    Licentiaat (licentiate) مدارك .2    

 در   ك¨ه در صورتی   Licentiaat (Master)بعد از  1DEA ، DEC2 ،Pre-doctoral ,DEC  مدارک .3    

  .شود  می ارزشيابی " ارشد كارشناسی" باشد، ) ارشد كارشناسی(  Master   مدارك سطح

  . شود  می ارزشيابی "دكترا"  ارشد،  كارشناسی  داشتن  شرط به Doctor (Ph.D.)مدارک . 4    

   دانشگاھیتشھريه تحصي& )1- 6-3

 يارانه می دھد، ، بلژيکی ھا و غيربلژيکی ھا عالی کليه افراد اعم ازاز آنجا که دولت برای تحصيLت    

  .   جھان می باشدشھريه دانشگاه ھای بلژيک از پايين ترين ھا در بين دانشگاه ھای

 250  دانشگاه ھای منطقه فLندر بطور متوسط درال به ازای اولين سشھريه دوره پيش دکترا و دکترا     

شھريه تحصيلی در .  يورو می باشد250  برای آخرين ساليورو و 55  و برای سال ھای بعديورو

  .ھمين مقدار می باشدی منطقه فرانسوی زبان نيز حدود دانشگاه ھا

شھريه دوره ھای کارشناسی و کارشناسی ارشد بسيار متنوع می باشد و بسته به نوع رشته می تواند     

ه سايت دانشگاه مورد برای کسب  اطLعات دقيق تر ب. باشدمتغير  ھزار يورو 10 يورو تا 250سا�نه از 

  .يدمائننظر مراجعه 
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   پيش از سفراقدامات ضروری : بخش دوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اولويت نخست؛ تقويت زبان)1-2
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ًتقريبا .  داردد ھلندی و فرانسوی وجوبطور کلی در بلژيک امکان تحصيل به سه زبان انگليسی،    

و نيز پيش دکترا چه در منطقه فLندر و چه در مقطع دکترا  در دانشجويان ايرانیاکثريت قريب به اتفاق 

 اکثر دوره ھای کارشناسی ارشد در دانشگاه .انگليسی می گذرانندزبان  را به  دوره خودمنطقه والونی

 به زبان فرانسوی است ولی تعداد اندکی از رشته والونیمنطقه و در  به زبان ھلندی فLندر منطقه ھای 

  . دوشبه انگليسی برگزار می نيز ھای کارشناسی ارشد 

به زبان رايج ھمان منطقه برگزار می شود و برای شرکت در دوره ھا ًتقريبا کليه در مقطع کارشناسی     

به زبان خارجی مورد در گذشته متقاضی ھيچ يک از دوره ھای تحصيلی خود را  چنانچه ،اين دوره ھا

ً تسلط کافی بر زبان مورد نظر ارائه دھد که معمو�  مدرکی برای اثبات مھارت وبايد ،نظر نگذرانده باشد

  . ھای زبان خارجه مربوطه است در آزمون  ھر دانشگاه نمره مورد نيازکسب 

 ھستند  منطقه ھلندی زبان مشغولمقطع دکترا و دربلژيک به تحصيل در اغلب دانشجويان ايرانی در     

 اين زبان می باشند  قادر به گفتگو بهه اين منطقينساکن است و اکثر و از آنجا که دوره به زبان انگليسی

در حاليکه  .بخصوص قبل از ورود به بلژيک احساس نمی شودھلندی زبان  يادگيری ی بهًعمL نياز جد

 تحصيل می کنند اما بدليل انگليسیزبان  به نیا اغلب دانشجويان ايردر منطقه فرانسوی زبان اگر چه

وزمره  راتی ارتباطراقر لذا بر، کنندتکلمًاينکه تقريبا تمامی مردم فرانسوی زبان نمی توانند به انگليسی 

 . فرانسوی استمستلزم يادگيری زبان

زبانھای مختلف را به ون ت يا متايد لغمی توان www.freetranslation.comاز سايت با استفاده     

  . انگليسی يا برعکس ترجمه کنيد

ر از بلژيک می خارجی در ايران بويژه انگليسی بسيار کمتھای از آنجا که ھزينه ھای يادگيری زبان     

 ، از شرائط �زم برای دريافت پذيرش می باشدًحد نصاب زبان خارجی غالبانمره د و از طرفی ارائه باش

افزايش پيش از ورود به بلژيک يان مھارت ھای زبانی خود را ا توصيه می شود تا حد امکان دانشجولذ

  .تر تحصيل و زندگی نمايند بتوانند مؤثرتر، فعال تر و راحتتا دھند 

  

  ی انگليسزبان

نمره زبان برگزار می شوند، داشتن حدنصاب به زبان انگليسی که ی يرشته ھاکسب پذيرش در برای     

در حداقل نمره مورد نياز .  است ضروریIELTS و TOEFL ماننداز آزمون ھای استاندارد بين المللی 

 Computer-based  ،213 و80 تا Paper-based  550 ،Internet-based  79 بصورت TOEFLآزمون 

  . ند در حال حاضر در ايران برگزار می گردھر دو آزمون.  می باشد5/7 تا IELTS 6 در آزمونو 
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کسب پذيرش بر حسب نوع رشته و دانشگاه زبان برای نمره قابل توجه است که مدارک و حدنصاب     

در . دمراجعه نماييه مربوطدقيقتر به سايت دانشگاه  لذا برای کسب اطLعات .متفاوت می باشدمورد نظر 

انگليسی از قبيل مقاله زبان برخی رشته ھا و دانشگاه ھای خاص امکان دارد که نوشته ھای چاب شده به 

بعضی از دانشگاه  .قبول نمايندزبان انگليسی درو يا پايان نامه را بعنوان مدرک دال بر مھارت متقاضی 

  . پذيرندرا نيز می  MCHCھای بلژيک آزمون ھای ديگر از قبيل 

 

  ھلندی زبان

رشته و دانشگاه نوع به زبان ھلندی نيز مدرک زبان مورد نياز بسته به مقطع تحصيلی، تحصيل برای     

  :مدارک زير می تواند قابل قبول باشداست ولی بطور کلی متفاوت مورد نظر 

زبان به ) ًمعمو� حداقل يک سال ( در گذشته دانشجوتتحصيLمدرکی که نشان دھد بخشی از  -

  .ھلندی بوده است

آموزش  آزمون زبان برگزار شده توسط يک مؤسسه مؤيد با موفقيت گذراندن بين المللی یمدرک -

 .زبان ھلندی

 مزچنين مدرکی مستل کسب . اکز زبان دانشگاه ھای بلژيک از مر ھلندی زبانممدرک سطح پنج -

�زم به توضيح است که . شدگذراندن دوره يکساله آمادگی زبان در دانشگاه مورد نظر می با

دانشجويان مايل به تحصيل به زبان ھلندی می توانند با اخذ پذيرش از برخی دانشگاھھای بلژيک 

در چنين مواردی . تنھا به تحصيل زبان ھلندی بپردازندو در اولين سال به بلژيک سفر کرده 

ھلندی در پايان  کسب مدرک سطح پنجم زبان دانشجو در رشته کارشناسی مشروط بهتحصيل 

ھمانگونه که پيش از اين نيز گفته شد چنين تسھيLتی تنھا توسط برخی . اولين سال تحصيل است

 . دانشگاھھای بلژيک ارائه می شود

 
 فرانسوی زبان

  : ً فرانسوی نيز معمو� يکی از مدارک زير مورد نياز استتحصيل به زبانبرای     

  

  زبانبه) ًمعمو� حداقل يک سال ( در گذشته دانشجومدرکی که نشان دھد بخشی از تحصيLت -

  .فرانسوی بوده است

  .TCF و  DALF، DELF، TEF از آزمون ھای استاندارد از قبيل  يکی  B2 نمره سطح -
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  ارزيابی مخارج تحصيل) 2-2

اگر . ھزينه ھای تحصيل و زندگی استدر خارج از کشور يکی از مھم ترين دغدغه ھای دانشجويان     

ه شھريه تحصيل در دانشگاه ھای بلژيک نسبت به ساير کشورھا بسيار پايين تر است اما ھزينه ھای چ

برای آگاھی متقاضيان جھت پيش بينی ھزينه ھا، در بخش بعدی توضيحاتی آورده . ستًنسبتا با�زندگی 

ه ھای مختلف شده که ھمگی يک ميانگين تقريبی است و می تواند از شھری به شھر ديگر يا در دانشگا

شايان ذکر است که مقادير ھزينه ھای ذکر شده بر اساس استانداردھای اعLم شده از . اندکی متفاوت باشد

طرف دانشگاه ھاست اما تجربه نشان داده که دانشجويان می توانند با مقادير کمتر نيز به راحتی زندگی 

  .  ندگی افراد بستگی دارددر واقع ھزينه ھا تا اندازه زيادی به سLيق و نوع ز. کنند

ھزينه : بخشی از ھزينه ھا مربوط به پيش از سفر و زمانيست که ھنوز در ايران ھستيد از جمله    

در مورد افرادی که مشمول خدمت (دريافت ويزا، بليط ھواپيما، خريد ريز نمرات و مدارک تحصيلی 

،  )ايگان دانشگاھھای دولتی را دارندسربازی بوده و يا تعھد خدمت در قبال استفاده از تحصيLت ر

ترجمه ريز نمرات و مدارک، تھيه نسخه ھای برابر با اصل مدارک و ھزينه تھيه وسائل ضروری که 

  ).ذکر شده اند"  وسايل ضروری ھمراه-٣"که در بخش   (بھتر است در سفر به ھمراه داشته باشيد 

     

 مخارج اوليه

 از زمانی که به فرودگاه مقصد می رسيد، �زم است که ھزينه ،کدر اولين روزھای ورود به بلژي    

  :ھايی در موارد زير پرداخت نمائيد

 ھزينه نقل و انتقال از فرودگاه به محل تحصيل

 قطار تا شھر محل تحصيل و ھزينهشامل (

  ) اسکان موقتمحل  تاکسی تا ھزينه

   يورو35 تا 20

  و يور140 )حدود يک ھفته (ھزينه اسکان موقت

   يورو5 ھزينه تماس با خانواده در ايران

  بسته به شھريه متفاوت می باشد ثبت نام در دانشگاه 

   يورو15  ثبت نام در شھرداری

ھزينه ھای پزشکی احتمالی در صورت بيمار 

 شدن

   يورو 50حداقل 

                                )بدون در نظر گرفتن شھريه(يورو  245 تا 230حدود =  مجرد: مقدار کل    
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  :مخارج تحصيل

  شھريه دانشگاه -

 بيمه -

 در محل انجام پروژه فراھم ،دانشجويان دکترابرای ًمعمو� (نوشت افزار و ساير لوازم تحصيل  -

 )شده و نيازی به ھزينه کردن در اين مورد نيست

 ھزينه استفاده از خدمات ورزشی دانشگاه  -

  

  :مخارج ساليانه

  :ًند که معمو� تنھا يکبار در سال پرداخت می شوند از قبيلمخارجی  وجود دار

  (Deposit)پيش بھای منزل  -

 بيمه آتش سوزی منزل -

 )اگر جزء امکانات منزل اجاره شده نباشد(ھزينه اشتراک  تلويزيون و اينترنت  -

 ھزينه اجاره  دوچرخه -

 

 :ھزينه ھای جاری

   يورو1000 تا 200  اجاره منزل

   يورو50 تا 10   برق

   يورو100حداقل    خوراک و پوشاک

   يورو20حداقل    ھزينه ھای درمانی

  متغير   رفت و آمد

  متغير  شرکت در کLسھای جانبی مانند کLسھای ورزشی و زبان

  متغير   تفريحات

   يورو1200:  يورو                                متأھل600حدود = مجرد: مقدار کل

شتن فرزند �زم است ھزينه تغذيه و نگھداری کودکشان را ھم در اين بخش متأھلين در صورت دا    

عLوه بر اينھا، ھزينه ھای مربوط به بازگشت به کشور مانند ھزينه بليط و ارسال وسائل . منظور نمايند

  . به ايران را نيز بايد در نظر گرفت
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 نظرگرفتن مخارج اوليه، شھريه و در مجموع کليه ھزينه ھای تحصيل و زندگی بمدت يکسال بدون در    

 تا  13400از حداقل  يورو و برای متأھلين 13000 تا 7200 از حداقلبازگشت برای افراد مجرد 

  . يورو متغير است26000

  

   دريافت بورس تحصيلی )3-2

  :ايران تحقيقاتی مراكز و ھا دانشگاه 

  يا افرادفرد توانند می اختيارات و نينقوا چارچوب در خود علمی نيروھای تأمين برای اين مراکز     

 مورد رشته در و مراکز تحقيقاتیكشور از خارج ھای  دانشگاه در تحصيل ادامه برای را شرائط واجد

 ھای گروه يا معاونت به می توانيد  در اين زمينهبيشتر اطLعات  کسببرای .كنند بورس شاننياز

  .نماييد مراجعه ھا دانشگاه آموزشی

  

 :پزشكی آموزش و درمان ،بھداشت وزارت"  دانشگاھی امور و آموزشی معاونت"

 پزشكی علوم ھای رشته دانشجويان مايل به ادامه تحصيل در برای تحصيلی بورس منابع ديگراز    

 مذكور معاونت .است پزشكی آموزش و درمان ،بھداشت وزارت"  دانشگاھی امور و آموزشی معاونت"

 ھای آزمون شدگان پذيرفته  افراد واجد شرائط وبه ،خود پژوھشی و یآموزش نيروھای تأمين برای

 از خارج تحصيلی بورسکه توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود،  مربوطه

  آدرس  بهبرای آگاھی بيشتر می توانيد . كند می اعطاء كشور

http://dme.hbi.ir/Daneshjoee/News/Bours_PHD.htm نمائيد مراجعه.    

 

  : وزارت علوم، تحقيقات و فن آوریخارج دانشجويان امور و بورس كل اداره

 وابسته به خارج دانشجويان امور و بورس كل اداره ،تحصيلی بورس دريافت منابع از ديگر يكی    

 .وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری است که در بخش بعدی بطور مفصل معرفی می گردد

  

 ک تحصيلی و دريافت پذيرشترجمه مدار) 4-2

برای . برای دريافت پذيرش نيازبه نسخه ھای ترجمه شده مدارک تحصيلی و ريزنمرات می باشد    

ًدريافت پذيرش مقطع کارشناسی معمو� مدرک ديپلم و ريز نمرات دبيرستان و پيش دانشگاھی و برای 

ات کارشناسی و برای دوره پيش دکترا مقطع کارشناسی ارشد مدرک ديپلم و کارشناسی به ھمراه ريز نمر
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و يا دکترا مدارک ديپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و ريزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد نيز 

  .مورد نياز است

برای دانشگاه .  برای ترجمه اين مدراک می توان به يکی از دفاتر دارالترجمه رسمی مراجعه نمود    

  .يکی از زبانھای انگليسی، ھلندی و فرانسوی قابل قبول می باشدھای بلژيک، ترجمه مدارک به 

ًدر اينجا �زم به ذکر است که علی رغم تبحر و تجربه  مترجمين دفاتر دارالترجمه، حتما  درخواست      

مطالعه و بازديد ترجمه مدارک بويژه ريزنمرات را قبل از ارسال به دادگستری و امور خارجه جھت 

تجربه نشان داده که گاه گاه اسامی برخی . و ترجمه لغات تخصصی را به دقت چک کنيدتأييد، نموده 

دروس يا واژه ھای تخصصی به گونه ای که متخصصين آشنا با علم مربوطه به آن آشنايی دارند انجام 

  . نمی شود و استفاده از واژه ھای نامتعارف در ترجمه عبارات تخصصی می تواند مشکل ساز شود

 طرف ديگر از آنجا که روش نمره دھی در سيستم آموزشی ايران با بلژيک متفاوت است، بھتر از    

 out ًاست که درخواست نمائيد، روش نمره دھی در ترجمه ريز نمرات  ذکر شود مثL استفاده از عبارت  

of 20 ارک بايد کليه مد.  محاسبه شده است20در ترجمه انگليسی ريزنمرات نشان می دھد که نمرات از

به تأييد دادگستری و وزارت امور خارجه ايران رسيده و کپی برابر اصل شده اصل مدارک به زبان 

  .  فارسی ضميمه گردد

توصيه می شود که از کليه مدارک چندين نسخه فتوکپی تھيه و برابر با اصل شوند تا در صورت نياز     

بدين منظورمی توان به . با اصل شده استفاده نموديا مفقود شدن اصل مدارک بتوان از نسخه ھای برابر 

 .دادگستری شھر مراجعه و مراحل �زم را طی کرد

 دارند قبول را ريزنمراتی و مدارک)  ... آنتورپ، و گنت دانشگاه مثل( بلژيک ھای دانشگاه از برخی    

 Legalisationًه اصطLحا برای انجام اين مرحله ک. باشد رسيده نيز  در ايرانبلژيک سفارت تأييد به كه

 كه است بديھی . برسانيد سفارت تأييد به راناميده می شود، �زم است نسخه ھای ترجمه شده مدارک 

  .كند می دريافت ھزينه انمتقاضي از امر اين انجام برای سفارت

 

 سسات اخذ پذيرشؤم

 .كنند می کمک كشور از خارج ھای دانشگاه از پذيرش دريافت برای دانشجويان به مؤسسات ينا    

 كه  از کشورخارج آموزشی مراكز و دانشگاھھا از توانند می ًصرفا پذيرش اخذ شركتھای و مؤسسات

 برای ،باشد رسيده ذيربط ھای وزارتخانه تاييد به نظر مورد مقطع در آنھا تحصيلی ركامد ارزش

 .نمايند پذيرش تقاضای متقاضيان
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زير می توانيد  آدرس در  را، تحقيقات و فناوریعلوم وزارت از مجوز دارای اخذ پذيرش مؤسسات ليست

 www.iranscholarship.net/paziresh/table.htm. بيابيد

  

 

  متبوعدانشگاهبرقراری ارتباط با 

 ،است متفاوت درخواست مورد تحصيلی مقطع و دانشگاه به بسته نام ثبت جزئيات و مراحل كه آنجا از    

 كسب نظر مورد دانشگاه  ازمدارک ارسال و نام ثبت نحوهدرمورد  �زم اتاطLع كه ضروريست لذا

  وشرائط تمامی معمول بطور .باشد می دانشگاه اينترنتی سايت مطالعه روش بھتريندر اين زمينه . شود

 پر از پس .است  ھا موجوددانشگاه سايت در مربوطه ھای فرم و پذيرشدرخواست  برای �زم مدارک

، بھتر نياز مورد مدارک و ضميمه کردن کليه دانشگاهمطابق ضوابط  پذيرشدرخواست  یفرمھا كردن

  .   مقصد ارسال نماييددانشگاهاست که با استفاده از يک روش مطمئن پستی مدارک را به 

 ھای پاسخ و غلط اطLعات دادن ازه و درك پر تمام دقت با را نام ثبت برای نياز مورد فرمھای تمامی    

 فرد تواند می متقاضی كه آنست نشاندھنده خود مدارک بودن مرتب و تميز .نماييد خودداری نادرست

 اگر.  و نقش مھمی در دريافت يا عدم دريافت پذيرش داردباشد مذكور دانشگاه در خود تحصيل در موفقی

تماس و  ه مربوطه در دانشگامسئول اب ايميل می توانيد از طريق است نامفھوم نام ثبت فرم  درموردی

  . کسب اطLع نماييد

به صورت  می بايد  K.U.Leuven �زم به ذکر است که فرم درخواست پذيرش برخی دانشگاھھا مانند    

Online پرشده و سپس نسخه چاپ شده آن به ضميمه ساير مدارک به دانشگاه ارسال شود   . 

    .شد تا از دانشگاه پاسخ آنرا دريافت کنيدًاز زمان دريافت مدارک شما معمو� يک تا سه ماه طول می ک    

 

  به ھمراه نمونه.C.Vتھيه 

     C.V. عات مربوط به سوابق تحصيلی، پژوھشی و شغلی فرد بهLيا رزومه، شرحی است از اط 

ًھمراه برخی اطLعات شخصی که برای اخذ پذيرش دانشجويان خصوصا متقاضيان دوره دکترا از اھميت 

از آنجا که اولين گام در جھت دريافت پذيرش دکترا جلب موافقت استادی در . استبا�يی برخوردار 

دانشگاه مورد نظر، بعنوان استاد راھنماست و در مرحله انتخاب، استاد امکان تماس مستقيم با دانشجو 

يد  در واقع تنھا منبعی است که اسات.C.Vبرای ارزيابی توانايی ھای وی را ندارد، اطLعات موجود در 

بر اساس آن در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو در گروھشان قضاوت خواھند کرد، لذا �زم است در  

.   وقت و دقت کافی صرف شده و تمامی نکات مطرح شده در آن سنجيده انتخاب و بيان شود .C.Vتھيه 
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 در منابع  .C.Vتھيه قالب ھای مختلفی برای .  می بايست دقيق، مرتب و تأثيرگذار باشد.C.Vدر حقيقت 

گوناگون از جمله اينترنت موجود است، لذا در اين جا تنھا به ذکر چند نکته اصلی پرداخته و يک نمونه 

C.V.  آورده شده استدر انتھای اين بخش:  

 - C.V. اگر بيان سوابق و دستاوردھای تحصيلی و پژوھشی فرد نياز .  حداکثر بايد دو تا سه صفحه باشد

يشتری دارد بھتر به جای افزايش صفحات، تنھا موارد مھم و برجسته و جديدتر را ذکر و از به صفحات ب

  .موارد کم اھميت تر صرفنظر کرد

  .  ظاھر مرتب داشته و بخشھای مختلف آن به وضوح قابل تشخيص باشد-

  .  موارد ھر بخش به ترتيب جديد به قديم ليست شوند-

و مشخصات حداکثر سه نفر از اساتيد يا ھمکاران سابق علمی که   نام (Referees) در قسمت معرفين -

افراد مذکور بايد در دسترس بوده و . شناخت  کافی از شما، توانائی و سوابق علمی تان را دارند ذکر کنيد

  .  برای شما باشند(Recommendation letter)ھر زمان که نياز داريد حاضر به نوشتن معرفی نامه 

  

Curriculum Vitae  
 
Name : Hassan MALEKI 
 

•  Marital status : Single 
•  Gender : Male 
•  Nationality : Iranian 

 
Date & Place of Birth : 
  September 23, 1979, Tehran, Iran. 
 
Education : 2001-2003, M.Sc. (16.95 out of 20), Biology, Department of Biology, 
                         Shahid Beheshti University, Tehran. Thesis topic : Diversity evaluation of    
                         Iranian olive cultivars using RAPD, cytogenetic & protein electrophoresis    
                         (17.80 out of 20). 
 
 1997-2001, B.Sc., Cell and Molecular Biology, Department of Biology, 

University of Isfahan, Iran. 
                           
Professional Experience : 

• Research Assistant 
                     
                     Assisted with statistical and clustering analyses on different projects at       
                     Olive Research Group, Biology Department, Ferdowsi University of     
                     Mashhad, Iran (2005). 
  

Assisted with protein electrophoresis and RAPD for MSc students, Department 
of Biology, Shahid Beheshti University, Tehran (2002). 
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• Teaching experience 
                   
                   Taught Biology and Practical Biology courses to BSc students, Agricultural        
                   Institute, Tehran, Iran (Jan.-Apr. 2005). 
 
                   Taught SPSS software to BSc and MSc students, Shahid Beheshti University,     
                   Tehran (Oct. 2003-Jul. 2004). 
             

• Job Positions 
 
Working on the “identification of QTL’s for vitamin C contents of 
apple” project, Laboratory of Fruit culture and –biotechnology, University of 
Tehran, Sept.-Oct. 2006. 
 

• Internship  
 
Completed successfully the plant tissue culture and GLP (good laboratory 
practice) internship course, National Institute of Genetic Engineering and 
Biotechnology (NIGEB), Tehran (May-July 2003). 

 
• Workshop 

 
                          Attended “Real-time PCR workshop”, Genetic Research Center,      
                          University of Tehran, Nov. 2006. 

 
 

Professional and Computer Skills : 
            
                          Protein, DNA and RNA extraction, PCR, RT-PCR, Semi-quantitative RT-   
                          PCR, RAPD and RACE, gel electrophoresis, microbial culture, plant tissues     
                          culture, HPLC analysis, clustering methods (UPGMA, WARD,..), Statistical    
                          analyses, basic knowledge of programming (PERL, JAVA, XML), Biological    
                          Database Management, different Bioinformatics tools (blast, alignment,    
                          primer design, …).  
 
Professional Affiliations : 
 
                          Student member, Iranian Society for Biotechnology (Since 2001). 
                          Student member, Iranian Genetic Society (Since 2001). 
 
Languages :      Persian (native), English IELTS (6.0 in 2003).    
 
Publications :  
• Papers 

                         Soheili, M, Shirazi, R. Maleki, H. Noori, M. (2006)       
                         RAPD study of some Olive cultivars in Iran. Cytologia (accepted). 
 
                         Maleki, H, Soheili, M. (2004) Olive genetic diversity assessed using amplified     
                         fragment length polymorphisms. The Nucleus. 47(1,2) : 33-37. 
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• Abstracts 
                         Maleki, H., Soheili, M. (2003) Intraspecific olive diversity assessed with   
                         AFLP. The 12th Iranian Congress of Biology, Urmia University, Iran (Oral     
                         presentation). 
 
                         Maleki, H. (2003) Somaclonal variation. The 2nd Congress of Biology and   
                         Biotechnology, University of Tehran, Iran (Poster presentation). 
 
                        
Extracurricular Activities : 
                         
                       - Awarded for holding Applications of Microbiology exhibition. University of         
                         Isfahan, May 1999. 
                       - Assisted with establishment of student branch in Iranian Society for    
                         Biotechnology. 

          Hobbies : Painting, playing Setar (a Persian musical instrument), photography,    
                         Swimming and volleyball. 
 

   Referees :         Dr. Masoud MALEKI, Professor of Crop plants Breeding, Faculty of Science,        
                            Department of Biology, Shahid Beheshti University, Theran, Iran.  
                            Tel : +98 21 322663, E-mail : maleki@sbu.ac.ir                 
 
 
                          Dr. Seyed Mehdi ALIABADI, PhD, Assistant Professor of Molecular     
                            Genetics, NICGEB, Tehran. Tel : +98 21 44380493,  
                            E-mail : aliabadi@nrcgeb.ac.ir 

  

 

 :اخذ پذيرش در مقاطع مختلف دانشگاھی

 :کارشناسی

شرط دريافت پذيرش کارشناسی از دانشگاه ھای بلژيک، داشتن مدرکی معادل ديپلم دبيرستانھای     

 در. بلژيک، به ھمراه مدرکی معتبر دال بر توانايی فرد متقاضی برای تحصيل به زبان مورد نظراست

 ،شد دانشگاه وارد ورودی آزمونشرکت در  بدون  وًمستقيما توان یم ديپلم مدرک داشتن باَ اصو� بلژيک

برخی گرايشھای مھندسی و رشته و  دندانپزشكی ،پزشكی ھای رشته استثنای عLقمندان به تحصيل در به

 بلژيكی غير در مورد متقاضيان . دارندورودی آزمونگذراندن  به نياز  برای ورود به دانشگاهكهمعماری 

ريافت پذيرش کارشناسی از دانشگاھھای بلژيک ھستند پس از معادل سازی مدارک، ھر مايل به د كه

 بدين .گيرد می تصميم دانشگاه بر اساس قوانين و استانداردھای خود درباره پذيرش يا عدم پذيرش فرد

  که �زم استموجود است  Equivalence Certificate formبنام  فرمی  ھا دانشگاه برخی در ،منظور

دبيرستان و گواھی پيش دانشگاھی  ديپلم متقاضی كه یطقه انم پرورش و آموزش اداره  ومدرسه وسطت

  کهدھد می گواھی مذكور سازمان ،فرم اينبر اساس  .شود تأييد و امضاء کرده تکميل، فتيارد را خود
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 از برخی در .دارد را خود كشور در دانشگاه به ورود برای �زم شرائط ،قوانين طبق  متقاضیفرد

 به جای معادل ورودی نومآز يک در شركت امكان ليژ زبان فرانسوی دانشگاه انندمبلژيک  ھای دانشگاه

سازی مدرک وجود دارد که در صورت قبولی در آزمون مذکور، متقاضی می تواند پذيرش کارشناسی را 

  . بدون طی مراحل معادل سازی مدارک دريافت نمايد

است که مدارک مورد درخواست ھر دانشگاه بر حسب نوع دانشگاه در رشته در مجموع شايان ذکر     

مورد نظر اندکی متفاوت بوده و �زم است جھت کسب اطLعات دقيق تر به سايت اينترنتی ھر دانشگاه 

کليه مدارک نيز می بايد پيش از ارسال با دقت کافی تکميل و در مھلت تعيين شده از طرف . مراجعه شود

 .  با در نظر گرفتن زمان تلف شده در مراحل پستی ارسال شونددانشگاه، 

ضروريات تحصيل در  "بخش می توانيدنيز زبان به مربوط نكاتجھت کسب اطLعات بيشتردر مورد     

 . مورد نظر را ببينيددانشگاه ھمين دفترچه و يا سايت  "اولويت نخست؛ تقويت زبانبلژيک، 

  

 :کارشناسی ارشد

    IMA◌َا  ھا يInitial Master's programmes Master  ساله 2ه و گاھی سال يکًھای معمو� دوره ھا 

 یبلژيک دانشجويان .باشند نمی انگليسی زبان بهَ معمو� که تحقيقاتی پروژه و تئوری دروسھستند شامل 

 اين در توانند می كارشناسی  ايرانی با مدرک دانشجويان را دارند، يا Candidateسه ساله مدرک  كه

ھا در حقيقت تکميل کننده دوره کارشناسی محسوب شده و دروس ارائه  دوره اين .كنند شرکت  ھادوره

  .  تخصصی نيستندMASشده در آنھا به اندازه دوره ھای 

، داشتن Master after master يا  "MAS  "Complementary Masterبرای ثبت نام در دوره ھای     

اين دوره ھا به نوعی کارشناسی . ژيک و يا کارشناسی از ايران الزامی است از بلLicentiateمدرک 

می تواند   نيزدورهمدت . ارشد تخصصی بوده و امکان آموزش در سطح پيشرفته را فراھم می کنند

 .ه باشدسال دو ساله يايک

  

 : دکتراو پيش دکترا 

ارشناسی ارشد خود را از طبق قوانين برخی دانشگاھھای بلژيک، دانشجويانی که مدرک ک    

بلژيک دريافت کرده اند تنھا در صورت با موفقيت گذراندن  دوره پيش دکترا در  دانشگاھھای خارج از

دانشگاھھای بلژيک و يا تأييد ھيأت داوران کميته دکترا می توانند پذيرش دکترا دريافت و به تحصيل 

از کشورھای اروپايی حداکثر يکسال و برای دوره پيش دکترا برای متقاضيان . دراين دوره بپردازند

 سال بوده و بسته به شرائط و قوانين دانشکده می 2متقاضيان از کشورھای خارج از اتحاديه اروپا حداکثر 


