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ﻣﻘﺪﻣﻪ
زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮري ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺑـﻮﻳﮋه زﺑـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت ،ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده و ﺗﺤـﺼﻴﻞ در
آن ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ زﺑـﺎن و ﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ،ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ .اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻞ در ﺑـﺪو ورود داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ
ﺑﻠﺰﻳــﻚ دو ﭼﻨــﺪان اﺳــﺖ .ازاﻳﻨــﺮو وﺟــﻮد ﻣﺮﺟﻌــﻲ ﻛــﻪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻛــﺎرﺑﺮدي اوﻟﻴــﻪ را در اﺧﺘﻴــﺎر داﻧــﺸﺠﻮ
ﻗــﺮار دﻫــﺪ ،ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ زﻧــﺪﮔﻲ و ﺗﺤــﺼﻴﻞ در ﺑﻠﮋﻳــﻚ را ﺳــﺎده ﺗــﺮ ﻧﻤــﻮده و از ﺑــﺮوز ﺑــﺴﻴﺎري ز ﻣــﺸﻜﻼت
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ.
ﻗــﻮاﻧﻴﻦ ،ﺷــﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨــﺼﺎت در اﻳﺎﻟــﺖ ﻫــﺎ ،ﺷــﻬﺮﻫﺎ ،داﻧــﺸﮕﺎه ﻫــﺎ ،داﻧــﺸﻜﺪه ﻫــﺎ و ﺣﺘــﻲ ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻳــﻚ داﻧــﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ و ﻟــﺬا اراﺋــﻪ اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﻛــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ و داﻧــﺸﮕﺎه ﻫــﺎي ﺑﻠﮋﻳــﻚ را
درﺑﺮﮔﻴﺮد ،اﻣﺮي ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﻛﻠﻴـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺿـﺮوري اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد و اﻣﻴـﺪ
اﺳــﺖ ﭘﻴــﺸﻨﻬﺎدات ﺳــﺎزﻧﺪه ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻗــﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ در ﺟﻬــﺖ رﻓــﻊ ﻛﺎﺳــﺘﻲ ﻫــﺎ و ﺗﻜﻤﻴــﻞ اﻃﻼﻋــﺎت اراﺋــﻪ
ﺷﺪه.
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 (1-1معرفی کلی کشور بلژيک
 (1-1-1تاريخچه
در ابتدای سال  57قبل از ميالد ،جوليوس سزار) (Julius Caesarقدرت امپراطور روم را به منطقه
ای از اروپا که بلژيک ) (En: Belgium , Nl: België , Fr: Belgiqueامروزی است ،گسترش داد.
مردمی که وی در آنجا به آنھا برخورد کرد بلژا ) (Belgaeبودند ،از قبيله سلتی ) (Celticگال )(Gaul
اوليه ،که جوليوس سزار آنان را شجاعترين گال ھا ناميد  .رومی ھا اين استان جديدشان را Gallia

 Belgicaلقب دادند.
درحدود سال ٢۵۶ميالدی ،تبار آلمانی فرانكس ) (Franksوارد بلژيک شدند وبر اين منطقه بعنوان
مدافعان امپراطور روم حكومت كردند .پس از آن بلژيک به ترتيب تحت سلطه امپراطوراسپانيا ،اتريش و
فرانسه در آمد .پس از شكست ناپلئون بناپارت درنبرد معروف واترلو ) (Waterloدر سال ١٨١۵م ،.اين
منطقه نيز از زير سلطه فرانسه خارج شده و با پيوستنش به ھلند ،کشور جديد " United Kingdom of

 "the Netherlandsرا تشكيل داد ،متشكل از ھلند و بلژيک امروزی.
در آگوست ١٨٣٠م .بدنبال آشوبی ناشی از تحريک حاصل از اجرای يک اُپرا در بروكسل جرقه ھای
انقالب بلژيک زده شد و نھايتا ً حمايت فرانسه از انقالبيون ،منجر به جدايی بلژيک از ھلند و استقالل آن
شد .آشوبگران اوليه در اصل بدنبال استقالل و جدايی از ھلند نبودند اما واکنش خشن شاه ھلند به آنان و
بی ميليش در برآوردن خواسته ھايشان ،آنان را به مبارزه برای دستيابی به استقالل کامل سوق داد .نھايتا ً
در بيست و يکم جوالی1983 ،م ،.کشور بلژيک با حکومت مشروطه سلطنتی ،به دعوت يک پادشاه از
آلمان تأسيس شد .امروزه سالروز استقالل بلژيک ،از تعطيالت رسمی می باشد.
بلژيک در ھر دو جنگ جھانی اول و دوم مورد تھاجم آلمان قرار گرفت و در سال  1945م .با کمک
نيروھای متحد شامل انگليس ،کانادا و آمريکا آزاد شد.
در قرن بيستم درآمد سرشاری از محل استعمار عايد کشورھای اروپايی از جمله بلژيک شد .كنگو
غنی از الماس ،نفت ،مس ،اورانيوم و معادن ديگر از سال  ١٩٠٨تا ١٩۶٠م .مستعمره بلژيک بود .
از طرف ديگر در خالل سالھای  1945تا  1975م .تئوری اقتصادی کينزيان ) (Keynesianالگوی
سياستمداران سرتاسر غرب اروپا واقع و بويژه در بلژيک بطور مؤثری منجر به رشد اقتصادی کشور
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در سالھای پس از جنگ جھانی دوم شد .اين تئوری ،اقتصاد مخلوط را ترويج می کند که در آن ھر دو
بخش دولتی و خصوصی در توسعه کشور نقش اساسی دارند .
در سال  ١٩۵٧م .سه كشور پادشاھی ھمسايه ،بلژيک ھلند و لوكزامبورگ اتحاديه بنلوكس
) (Beneluxرا تشكيل دادند .بنلوكس يک اتحاديه اقتصادی است كه قراردادھای گوناگونی در ميان
اعضای آن در زمينه ھای تبادل آزاد كارگر ،سرمايه ،خدمات و كاال بسته شده است.
منطقه بلژيک از گذشته شاھد درگيری ھای استقالل طلبانه فراوانی بر سر زبان بوده که ھم اکنون نيز
ادامه دارند .در دوران پس از جنگ جھانی دوم ،بخشھای مختلف بلژيک اعالم خودمختاری کردند
بطوريکه در سال ١٩٧٧م .ابن كشور به سه قسمت اجرايی تقسيم شد :بروكسل ،فالندر ) (Flanderو
والونی ) .(Walloniدر سال  ١٩٨٠م .قانون اساسی بلژيک برای برسميت شناختن اين جدايی ھا ،از
ساختارملی به فدرال تغيير يافت.
اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا با ھدف پايان دادن به جنگھای خونين و مكرر بين كشورھای ھمسايه كه در جنگ جھانی
دوم به اوج خود رسيده بود ،تشكيل شد .در سال  ١٩۵٠اتحاديه زغال سنگ و فوالد اروپا شروع به متحد
نمودن كشورھای اروپايی از لحاظ اقتصادی و سياسی به منظور حفظ صلح ديرپای نمودند .شش كشور
مؤسس ،بلژيک ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،لوكزامبورگ و ھلند بودند .در حاليكه در دھه  ١٩۵٠جنگ سرد
ميان شرق و غرب حكمفرما بود .در سال  ١٩۵٧پيمان ُرم ،اتحاديه اقتصادی اروپا

European

) Economic Community (EECيا بازار مشترک را تشكيل داد.
دھه  ١٩۶٠دوره مناسبی از لحاظ اقتصادی بود بدليل اينكه كشورھای اتحاديه اروپا ماليات بر
تجارتھای ميان خود را متوقف نمودند .عالوه بر آن ،بر كنترل مشترک بر توليد محصوالت خوراكی
توافق نمودند بطوريكه محصوالت غذايی كافی برای ھر كسی موجود بود و حتی به زودی به مازاد توليد
محصول دست يافتند .در سال  ١٩٧٣دانمارک ،ايرلند و انگلستان نيز به کشورھای عضو اتحاديه ملحق
شدند .آخرين حضور ديكتاتوری ناشی از حکومت جناح ھای راست در کشورھای اروپايی با حذف آنھا
در پرتغال و اسپانيا به پايان رسيد .اتحاديه اروپا شروع به انتقال مقاديرعظيمی سرمايه برای ايجاد شغل و
ساخت زيربناھا در مناطق فقيرتر نمود .در سال  ١٩٨٧قانون اروپای واحد امضا شد ،پيمانی كه اساس آن
برطرف نمودن مشكالت مربوط به جريان آزاد تجارت ميان مرزھای اروپا و تشكيل بازار واحد را فراھم
آورد .پس از فروپاشی کمونيست در سرتاسر اروپای مرکزی و شرقی ،کشورھای اروپايی به يکديگر
نزديکر شدند .در سال  1993بازار واحد با تصويب آزادی در انتقال محصوالت ،خدمات ،نيروی انسانی
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و سرمايه ،تکميل شد .در سال  1995سه عضو جديد ديگر شامل اتريش ،فنالند و سوئد نيز به اتحاديه
ملحق شدند .يک روستای کوچک در لوکزامبورگ به نام شينگن نام خود را به پيمانی که بر اساس آن به
تدريج اجازه عبور افراد بدون چک کردن گذرنامه در مرزھا را می داد نھاد .ميليون ھا جوان با حمايت
اتحاديه اروپا در کشورھای ديگر شروع به تحصيل نمودند و ارتباطات با گسترش استفاده افراد از تلفنھای
ھمراه و اينترنت آسوده تر گرديد .از سال  2002به بعد يورو پول واحد بسيای از کشورھای اتحاديه شد.

 (1-1-2موقعيت جغرافيايی و آب و ھوايی
بلژيک کشوری کوچک با مساحت  30528کيلومتر مربع )تقريباً يک دھم خراسان سابق( و جمعيت
حدود 10ميليون نفر با تراکم تقريباً  340نفر در ھرکيلومتر مربع می باشد )تراکم تھران  10ھزار نفر در
کيلومتر مربع است .اين کشور دارای سه زبان رسمی ھلندی ،فرانسوی و آلمانی است  .بلژيک واقع در
غرب اروپا ،از شمال با ھلند ،از غرب با آلمان و لوكزامبورگ و از جنوب با فرانسه ھم مرز است و از
شرق به دريای شمال راه دارد .اگر چه کشوری است بسيار کوچک ،اما موقعيت جغرافيايی آن اين کشور
را مرکز اقتصادی و شھری اروپا ساخته است.
بلژيک کشوری صاف و ھموار ،با خاکی حاصلخيز است که در آن کشاورزی و دامداری رونق دارد.
ھوای آن بندرت خيلی گرم يا بسيار سرد می شود با وجود مقدار اندک برف در زمستان در مجموع آب و
ھوای معتدل دارد .ھوای بلژيک غاليا ً مرطوب و بارانی است .ميانگين بارندگی در سال  750تا 1000
ميليمتر می باشد )در مناطق شمالی ايران بيش از  1600ميليمتر است ،اما ناگفته نماند که آب و ھوای
بلژيک در سال ھای اخير ھمانند بسياری از کشورھای ديگر ،بطور چشمگيری شاھد استثنائات متعددی
بوده است :تابستان زودرس وبسيار گرم ،بارندگی کم در بھار و غيره .خانه ھا و ساختمان ھا معموالً در
بلژيک ،مجھز به وسايل سردکننده نيست اما با گرم شدن تابستان ھای اخير نياز به آن به شدت احساس
می گردد.

 (1-1-3وضعيت سياسی و اقتصادی
بلژيک با وجود اندازه کوچکش ساختار سياسی و سازمانی منحصربفرد و پيچيده ای دارد .اين کشور
به سه گروه زبانی مختلف تقسيم شده است :ھلندی ) Dutchيا  (Nethelrlandsزبان )  6ميليون نفر(،
فرانسوی زبان )  4ميليون نفر( و آلمانی زبان )  70ھزار نفر( و ھر يک ساختار اداری ،آموزشی و
فرھنگی مخصوص به خود را دارند .عالوه بر اين ،سه منطقه جغرافيايی ،با دولتھای مستقل وجود دارد:
فالندرھا ) Flandersيا  (Flemishدر شمال ،والونی ) (Walloonدر جنوب و بروکسل ) (Brusselsو
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نھايتا ً دولت فدرال اختيار کليه امور بين المللی ،مھاجرت ،امنيت اجتماعی و دفاعی را در کل کشور
برعھده دارد .
اگر چه ھفت دولت برای اداره امور چنين کشور کوچکی شايد عجيب بنظر آيد که اغلب توسط
بلژيکی ھا و غير بلژيکی ھا به سخره گرفته می شود ،اما اين سيستم نشان بارز يکی از جذابترين
خصوصيات بلژيکی ھاست :ھنر سازش .زمانيکه بلژيکی ھا موافق چيزی نيستند سعی در يافتن نقطه ای
مشترک در حد وسط را دارند .تا کنون ھيچ گونه جنگ داخلی يا برخوردھای نژادی بين بلژيکی ھا رخ
نداده است و معموالً در جنگ ھای بين المللی موضع گيری ھای سياسی بی طرف اخذ می کنند.
نوع حکومت اين کشور ،مشروطه سلطنتی است .شاه و ملکه کنونی ،آلبرت يازدھم و ملکه پائوال
ھستند و نخست وزير آن رئيس دولت است .بروکسل پايتخت بلژيک مرکز اتحاديه اروپا و مقر سازمان
ناتو نيز می باشد.
امروزه بھره وری اقتصادی ،استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی بلژيک بسيار باال و اختالف طبقاتی
در آن بسيار اندک است .بلژيکی ھا از يک سيستم آموزشی عالی )تقريبا ً رايگان( ،پوشش فراگير خدمات
بھداشتی و امنيت اجتماعی باال برخوردار ھستند.
بلژيک ،پس از کشورھای اسکانديناوی ،باالترين ميزان امنيت اجتماعی ناشی از ارائه خدمات
اجتماعی -رفاعی به ساکنان خود را دارد .از آنجا که در اين سيستم ھزينه خدمات اجتماعی -رفاھی از
ماليات بر درآمد شاغلين تأمين می شود ،رشد جمعيت افراد سالمند و زاد و ولد پايين در ميان زوجھا
سبب گسترش نگرانی ھای جدی و بحث ھای فراوان در مورد اجرا بودن سيستم سخاوتمندانه فعلی
درآينده اين كشور شده است .اما بزرگترين مشكل کنونی بلژيک ھمانند ديگر كشورھای اروپايی مسائل
مربوط به مھاجرت است.

 (1-1-4روابط ايران و بلژيک
ايران و بلژيک روابط ديرينه ای با يكديگر دارند كه بيش از يكصد سال قدمت دارد .مروری بر روابط
اين دو کشور نشان می دھد كه آشنايی ايران با بلژيک به زمان ھای دور ھنگامی كه قانون گذاران ايرانی
در سال  1906در زمان مظفرالدين شاه قاجار از قانون اساسی بلژيک برای ترسيم نخستين قانون اساسی
پادشاھی ايران اقتباس كردند ،بازمی گردد .
از اولين رويداد ھای مشترک بين ايران وبلژيک تأسيس يک شركت قند ،اجرای نخستين خط راه آھن
بين تھران و شھرری و مدرن سازی ساختار سازمانی گمرک و خدمات پستی بود .تا سال  ١٩٧٨بلژيک،
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انحصاراَ نفت خام و فرش را از ايران وارد می كرد و در عوض برای صدور محصوالت فلزی ماشين
آالت و مواد شيميايی ھشتمين شريک بزرگ تجاری ايران بود.
در سال  ١٩٨۶اتاق بازرگانی مشترک ايران و بلژيک تشكيل شد که ھنوز ھم به فعاليت ادامه می دھد.

 (1-1-5معرفی شھرھای اصلی
منطقه ھلندی زبان:
لوون ):(En: Leuven , Nl: Leuven , Fr: Louvain

شھر لوون خود از پنج منطقه لوون،Kessel-Lo ،Heverlee ،
Wilseleو  Wijgmaalتشکيل شده است .لوون بيش از 90000
نفر جمعيت دارد .اگر به اين تعداد  35000نفر دانشجو و 11000
دانش آموز را اضافه کنيم ،جای تعجب نخواھد بود که خيابان ھا پر
از چھره ھای جوان باشد؛ شھری که با ريتم دانشجو زندگی
می کند :ھفته ھای شلوغ ابتدای ترم تحصيلی و آرامش نسبی در
طول تطيالت و فصل امتحانات  .قديمی ترين دانشگاه بلژيک،
منطقه ھلند و لوکزامبورگ،
) ،K.U.Leuven (Catholic University of Leuvenبا بيش از  550سال قدمت در اين شھر واقع است.
جمعيت لوون باالترين سطح ميزان تحصيالت 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.
از آنجا که دانشجويان بخش مھمی از حيات اجتماعی اين شھراند ،از سال  2001ميالدی به بعد چنين
مقرر شد که ھمواره يک نفر به عنوان مسئول و نماينده امور دانشجويان در شورای شھر حضور داشته
باشد .نتيجه آن نزديکی شھرداری با دانشجويان و مسائل آنھا بود و سبب شد شھرداری ھمکاری ھا و
تسھيالت ويژه ای برای اين قشر در نظر بگيرد .خدمات ،اطالع رسانی و امکانات ورزشی اين دانشگاه
يکی از بھترين و ارزانترين ھا در بلژيک می باشد.
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لوون بدون شک يکی از امن ترين شھرھای بلژيک است .يک خانم به تنھايی می تواند در ھر ساعتی
از شبانه روز بدون ترس از مزاحمت در شھر قدم بزند.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره اين شھر می توانيد به سايت رسمی لوونwww.leuven.be ،

مراجعه کنيد.

گنت ):(En: Ghent, Nl: Gent , Fr: Gand

گنت ،شھری بندری با دانشگاھی معروف ،متشکل از
بخشھای مختلف است و بيش از  ٢٠٠ھزار نفر
جمعيت دارد .اين شھر در عين حفظ پيشينه تاريخی
خود ،بطور منحصر به فردی ،ھمگام با تكنولوژی
پيش آمده است  .گنت شھر گل بلژيک است و ھر پنج
سال يكبار يک نمايشگاه بسيار بزرگ گل به نام
) (Gentse Floraliënدر آن برگزار می شود .اين
شھر دو ايستگاه قطار اصلی بنام  Gent-Dampoortو
 Gent-Sint- Pietersدارد که Gent-Sint-Pieters

مھمترين است.
موريس مترلينگ ) ، (Maurice Maeterlinckشاعر و نويسنده معروف و برنده جايزه نوبل ادبيات و
 ، Jan van Eyckيكی از نقاشان معروف بلژيک از اين شھر می باشند.
شھر گنت به  Stropkeشھرت دارد كه به معنی حلقه طناب دار است ) .(10اين لقب از آنجا می آيد كه
در سال ١۵٣٧م .مردم گنت از پرداخت ماليات برای تأمين ھزينه ھای يک جنگ جديد که پادشاه وقت
حاکم بر منطقه عليه شاه فرانسه آغاز کرده بود سر باززدند .بدين جھت پادشاه دستور داد ،گروھی از
شھروندان سرشناس را در حاليكه طناب دار به دور گردنھايشان آويخته بود در شھر بگردانند ،به نشانه
تھديد مردم ،تا در صورت عدم تبعيت از دستور پادشاه ،آنان را به دار بياويزند.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره اين شھر به آدرس  www.gent.beمراجعه نماييد.
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آنتورپ ):(En: Antwerp, Nl: Antwerpen , Fr: Anvers

آنتورپ ،شھر الماس و بزرگترين بندر
اروپا پس از بندر Rotterdamھلند ،با بيش
از  ۵٠٠ھزار نفر جمعيت ،بزرگترين شھر
منطقه فالندر و مھمترين شھر اقتصادی-
تجاری بلژيک است  .اين شھر به علت
موقعيت بندری اش ،مملو از مراکز خريد و
فروشگاھھای بزرگ است.
آنتورپ در سال  ١٩٩٣پايتخت فرھنگی اروپا ناميده شد .اين شھر نقاشانی با شھرت جھانی از قبيل
 Jordaens ،Rubensو  Brueghelبه خود ديده است.
آنتورپ مركز الماس دنياست .محدوده فروش و تجارت الماس خصوصا ً متمرکز در اطراف ايستگاه
مركزی قطار و در واقع منطقه يھودی نشين شھر می باشد .در اينجا يھوديان با لباس ھای ويژه شان چھره
ای به شھر می دھند كه در شھر ھای ديگر بلژيک مشاھده نمی شود .
دانشگاه آنتورپ با ادغام سه دانشگاه  UFSIA ،RUCAو  UIAدر سال  2003ميالدی تأسيس شد .اين
دانشگاه سومين دانشگاه بزرگ منطقه فالندر است.
آدرس اينترنتی رسمی شھر آنتورپ www.antwerpen.be ،می باشد.

بروژ ):(En: Bruges, Nl: Brugge , Fr: Bruges
شھر کوچک ،تاريخی ،زيبا و توريستی
بروژ ،بدليل كانال ھای آبی که سراسر
آن را پوشانده به ونيز بلژيک معروف
است .اين شھر در سال  ٢٠٠۶ميالدی
 ١١٧،٢٢۴نفر جمعيت داشت .بروژ
پر از كليسا و بناھای تاريخی است و
از سال ٢٠٠٠

ميالدی از طرف

يونسكو بعنوان ميراث جھانی شناخته
شده است .پارچه ھای توری بروژ با طرح ھا و شكل ھای ظريف و شکالتھای دست ساز از صنايع دستی
و سوغات اين منطقه است که در جای جای اين شھر کوچک به فروش می رسد.بروژ کوچک را می توان
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سراسر پياده پيمائيد و از فضای تاريخی -فرھنگی آن لذت برد .بروژ ھميشه زيباست ،چه در تابستان چه
در زمستان .
مھمترين نقاط ديدنی اين شھر عبارتند از ،Our Lady's Church :رودخانه عشق
) The St. John's Hospital ( Minnewater)،يكی از قديمی ترين بيمارستان ھای اروپا(،
 The Chapel of the Holy Blood Belfry towerو The Saint Salvator Cathedral
آدرس اينترنتی رسمی بروژ www.brugge.be ،می باشد.

منطقه دو زبانه:
بروكسل ):(En: Brussels, Nl: Brussel, Fr: Bruxelles

بروکسل ،پايتخت بلژيک  ،بدليل جای دادن مركز اداری اتحاديه اروپا در خود ،پايتخت اروپا نيز
می باشد .اين شھر با جمعيت  4920241نفر ،شھر کامالً دو
زبانه بلژيک است  ،زبان ھای رسمی اين منطقه ھلندی و
فرانسويست  .اسامی خيابانھا و کليه عالئم راھنمايی و رانندگی
نيز به ھر دو زبان می باشد  .قلب بروكسل و بھترين نقطه
شروع برای سياحت در شھر  Grand'PlaceياGrote Markt.

است .اين ميدان تاريخی يكی از زيباترين ميدان ھای شھری
درتمام اروپا است .ازديگر مكانھای ديدنی بروكسل می توان از Royal ،Royal Palace of Laeken

 ،Palace of Brusselsاتوميوم) Mini-Europe ،پاركی مملو از مكانھای معروف و ديدنی ساير
كشورھای اروپايی در مقياس كوچک( ،كليسا ھا و موزه ھای متعدد ،انواع پاركھای زيبا نام برد.
دانشگاه ھای متعددی در بروكسل وجود دارند از جمله:
)،Vrije Universiteit Brussel (VUB) ،Université Libre de Bruxelles (ULB
) Katholieke Universiteit Brussel (KUB) ،Facultés Universitaires Saint Louis (FUSLو

). Royal Military Academy (RMA
بروكسل سه ايستگاه اصلی قطار واقع در سه منطقه اصلی جغرافيايی دارد شامل:
• 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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برای کسب اطالعات بيشتر درباره اين شھر می توانيد به آدرس اينترنتی www.brussels.irisnet.be

مراجعه نماييد.
منطقه فرانسوی زبان:
ليژ): (En: Liege, Nl: Luik, Fr: Liège

ليژ ،ملقب به شھر آتشين (16) ،با بيش از  ١٨٠ھزار نفر جمعيت مھمترين شھر از نظر اقتصادی و
فرھنگی در منطقه والونی و سومين شھر بزرگ بلژيک پس از بروکسل و انتورپ است ) .(17اين شھر
در گذشته يكی از مھمترين مراكز توليد فوالد در اروپا و از قرون وسطی تا به امروز ،مركز مھم توليد
اسلحه بوده است.
دانشگاه ليژ ،تأ سيس شده در سال ١٨١٧م ،.بزرگترين دانشگاه منطقه فرانسوی زبان بلژيک می باشد.
از نقاط ديدنی اين شھر می توان مركز قديمی شھر ،دژ ،كناره رودخانه ،كليسای  Saint-Paulو موزه
ھای مختلف نام برد .اطالعات بيشتر درباره اين شھر را می توانيد در آدرس  www.liege.beبيابيد.
لوون لنو): (Louvain-la-Neuve
پيدايش اين شھر حاصل نزاعی تعصب آميزبر سر
زبان است كه در دھه  ١٩۶٠اتفاق افتاد  .پس از
ادعای فلميش ھا مبنی بر مالکيت دانشگاه كاتوليک
لوون ،تصميم گرفته شد که دانشگاه جديدی به ھمين
نام و در محل ديگری برای فرانسوی زبانان و
ھمچنين شھر جديدی برای ميزبانی اين دانشگاه
ساخته شود .محل انتخاب شده برای Université

 ٣٠ ، Catholique de Louvainكيلومتری جنوب بروكسل بود .ساخت دانشگاه در سال  ١٩۶٩آغاز شد
و نخستين ساكنان شھر در سال  ١٩٧٢م .به آن وارد شدند .پس از آن با رونق يافتن شھر جمعيت ساكنين
آن افزايش يافت .شھر جديد» ،لوون لنو« نام گرفت که به معنی »لوون نو« می باشد .جمعيت آن در حال
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حاضرحدود  ٣٠ھزار نفر و اين شھر امروزه در حال رشد و رونق گرفتن است .پارک علمی اين شھر
اولين از اين نوع پارک در بلژيک و بزرگترين در والونی است.
برای کسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی  www.olln.beمراجعه نماييد.

 (1-2کليات فرھنگی
 (1-2-1شاخص ھای اصلی فرھنگی
بلژيكی ھا از اسباب آسايش و فراغت خويش لذت می برند .اغلب صاحب خانه ی شخصی ھستند و
پيوسته زمان و پول زياد صرف نوسازی ،دكوراسيون و بھبود آن می كنند .از باغچه ھايشان بدقت
مراقبت كرده ،عاشق نوشيدنی و غذای خوب ھستند و از سيستم بھداشتی عالی بھره مندند.
زمانی يک سياستمدار بلژيكی به شاه گفت" :سرور من ،ھيچ بلژيكی وجود ندارد" اين جمله بيانگر
نگرش و رفتار بسياری از بلژيكی ھا در قبال كشورشان است  .اگر چه منظور سياستمدار مذكور ارجاع
به اين حقيقت بود كه بلژيک به گروه ھای زبانی مختلف تقسيم شده و زبان واحد ندارد اما خصوصيت
خودانتقادی شديد تقريبا َ تمامی بلژيكی ھا را نيز منعكس می كند» .چيزی بعنوان بلژيكی وطن پرست
وجود ندارد« .اگر چه اين رفتار در ظاھر ،فروتنانه بنظر می آيد اما در حقيقت سبب ايجاد تصويری
تحريف شده از بلژيک در خارج از کشور گرديده است .بعنوان يک دانشجوی خارجی در بلژيک،
متوجه خواھيد شد که اغلب بلژيکی ھا با تمام وجود با ھر گونه انتقاد شما به کشورشان موافقند.
چنين فقدان افتخار برای دستاوردھای خودشان که در واقع حتی بسيار فراوانتر از دستاوردھای
بسياری از کشورھای ھم ترازشان است ،در نا شناخته بودن بلژيک نقش بسيار زيادی داشته است.
زمانيکه از خارجی ھا سئوال می شود که از بلژيک چه می دانند سريعا ً شکالت را به ذھن می آورند و
معموالً پس از آن لبخند خجول بلژيکی ھا را .در حاليکه کشورھای کوچک و ھمتراز ديگر از قبيل ھلند،
پرتغال يا نروژ در ايجاد تصويری منسجم از خودشان برای دنيای خارج موفق بوده اند ،اما بلژيکی ھا
ھرگز واقعا ً چنين تالشی نکرده اند .
تفاوت ھا و اشتراکات فرھنگی
چيزی كه اغلب غير بلژيكی ھا درباره برداشتشان از بلژيكی ھا پس از اولين برخورد بر آن توافق
دارند ،آنست كه افرادی خوددار ،درون گرا و سرد ند )بويژه ھلندی زبان ھا(  ،بر خالف ايرانی ھا كه
حتی در برخورد اول بسيار گرم و دوستانه اند .اين تفاوت شخصيتی برای ايرانيان ساکن بلژيک جداً
آزاردھنده و غيرقابل تحمل بوده است .بر خالف ايرانی ھا كه دوستی ھايشان خيلی زود شكل می گيرد،
&C1 29
; 322
49: 5<22
را7 0 0/.ر ا 0@8Aا7ان 

18

www.fr-iranscholarship.net

8 24
را76   9ر 866ﯾ _  ١٣٨٧

34
وزارت &7م)32 ،ت و *(ور

دوست شدن با بلژيكی ھا بسيار زمان می برد اما ھمين كه با شما دوست شدند بسيار گرم و دوستانه
خواھند بود و به راحتی شما را رھا نمی كنند.
تفاوت ديگری كه بعضاَ برای غير بلژيكی ھا وخصوصاً ايرانی ھا دردسرساز می شود آنست كه
بلژيكی ھا ارزش زيادی برای خلوت و حريم خصوصی خود و ديگران قائلند .بطور مثال برای ما
ايرانی ھا پرسيدن "چند برادر و خواھر داريد؟" يا" شغل پدر و مادرتان چيست؟" " ،ازدواج کرده ايد؟"
و پرسشھايی از اين دست عاديست در حاليكه پرسيدن اين گونه سئواالت برای بلژيكی ھا عجيب ،و اغلب
توھين آميز بنظر می آيد.
بلژيكی ھا نفرت بارزی به درس اخالقی دادن و تذكر دادن به ديگران در انتخاب روش زندگی و نوع
رفتار را دارند و به فلسفه ی "زندگی كن و به ديگران نيز اجازه بده كه زندگی كنند" بسيار پايبندند.
بلژيكی ھا معموالً نمی خواھند ديگران را با دستاوردھايشان تحت تأثير قرار بدھند و يا آنان را به راستی
و درستی خويش مجاب كنند.
يكی از ويژگی ھای مشترک ايرانی ھا و بلژيكی ھا نزديکی افراد خانواده است اگر چه نه به اندازه ی
ايرانی ھا ،ولی بسيار بيشتر از ساير مردمان اروپای غربی ،بلژيكی ھا روابط خانوادگی نزديک و گرمی
دارند بطوريكه اکثر دانشجويان در روزھای تعطيل آخر ھفته به شھرھای خود بازمی گردند تا در كنار
خانواده و دوستانشان باشند.
ديگر خصوصيت جذاب بلژيكی ھا تمايلشان به مساوات طلبی است .اختالف زيادی در درآمدھای
مشاغل مختلف وجود ندارد ،ثروتمند ھرگز فوق ثروتمند نمی شود ،زندگی افراد فقيردر بسياری جنبه ھای
زندگی تأمين است و شمار افراد بی خانمانشان در سرتاسر دنيای صنعتی از كمترين ھاست .بلژيک
كشوری بسيار امن و بطور چشمگيری ميزان جرم و جنايت در آن پايين است .بر اساس برخی بررسی
ھا ،بروكسل از نظر ميزان قتل امن ترين پايتخت دنياست .
جشن ھای ملی و مذھبی
فستيوال ھا نقش عمده ای در حيات فرھنگی بلژيکی ھا دارند .تقريبا ً ھر شھری فستيوال خاص خود را
دارد که سابقه برخی از آنھا به چندين قرن قبل بازمی گردد.
از بزرگترين آنھا می توان کارنوال سه روزه در ) Bincheشھری است در منطقه والونی( و فستيوال
خون مقدس )بروژ ) ، (Bruggeماه می( را نام برد  .کارنوال  Bincheدر روز  Lentمسيحی ھا برگزار
می شود.
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تعطيالت رسمی )در سراسر بلژيک(
در بلژيک دوازده تعطيلی سراسری وجود دارد .عالوه بر اين ھا ،مناسبت ھای ديگری نيز وجود
دارند که جزء تعطيالت رسمی عمومی نيستند و اگر چه در برخی مناطق ،دانشگاھھا به اين دليل تعطيل
می شوند ولی کارفرماھا مجبور به مرخصی دادن به کارگرھايشان در اين روزھا نيستند )مطابق جداول
زير(.
تعطيالت رسمی عمومی

تاريخ

روز سال نو

اول ژانويه

عيد پاک )(Easter eve

متغيير

دوشنبه پاک

اولين دوشنبه پس ازعيد پاک

روز کارگر

اول می

روز عروج مسيح )ع( )(Ascension

ششمين پنجشنبه پس ازعيد پاک

عيد گلريزان )(Pentecost

ھفتمين يکشنبه پس ازعيد پاک

دوشنبه عيد گلريزان

ھفتمين دوشنبه پس ازعيد پاک

روز ملی استقالل بلژيک )(National holiday

بيست و يکم جوالی

جشن عروج مريم به آسمان

پانزدھم آگوست

)(Assumption of Mary
All Saints

اول نوامبر

روز صلح موقت )(Armistice Day

يازدھم نوامبر

کريسمس )(Christmas

بيست و پنجم دسامبر

مناسبتھايی که تعطيل رسمی عمومی در سراسر کشور نيستند.
مناسبت

تاريخ

بخش ھلندی

ظھورعيسی مسيح )ع(

ششم ژانويه

*

)(Epiphany
روزوالنتين (Valentine’s

چھاردھم فوريه

*

بخش فرانسوی

بخش آلمانی

*

*

*

*

)Day

روز ھلندی ھا
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(Flemish
)Community
روز فرانسوی ھا (French

بيست و ھفتم

)Community

سمتامبر

روز آلمانی ھا (German-

پانزدھم نوامبر

*

*

)speaking Community

روز خاندان پادشاھان

پانزدھم نوامبر

*

*

*

)(Dynasty Day
روز )(Saint Nicholas

ششم دسامبر

*

*

*

از روز کريسمس )بيست و پنجم دسامبر( تا آغاز سال نو )اول ژانويه( کليه دانشگاه ھا تعطيل است.
عالوه بر اين روزھای تعطيل خاصی در شھرھای مختلف بلژيک وجود دارد مانند نمايشگاه لوون در
شھر لوون ) (Leuvenو جشن زعفران ) (Crocus holidayدر شھر گنت ).(Ghent

 (1-2-2جايگاه مذھب در بلژيک
در بلژيک ،مطابق قانون اساسی ،آزادی اديان وجود دارد و بطور کلی دولت نيز درعمل به اين حق
احترام می گذارد بطوريکه تمامی اديان شناخته شده از حمايت مالی دولت برخوردار ھستند .بطور مثال
ھر دين شناخته شده حق استخدام معلم با ھزينه دولت برای آموزش آن دين در مدارس عمومی را دارد.
ھمچنين پرداخت حقوق ،مزايای بازنشستگی و ھزينه ھای مسکن علمای اديان نيز برعھده دولت می باشد.
عالوه بر اين دولت برای ساخت و نوسازی اماکن دينی يارانه می پردازد.
شايان ذکر است که در بلژيک حدود  %۵۵مردم مذھبی اند و تنھا  %٣۶به خدا اعتقاد دارند .
مذاھب رايج
شش مذھب در بلژيک به رسميت شناخته شده و از کليه مزايايی که در باال گفته شد بھره مندند شامل:
کاتوليک ،پروتستان ،ارتودوکس ،اسالم ،کليسای انگليسی آنجليکا و يھوديت .مذھب عمده بلژيکی ھا
کاتوليک است و پس از آن اسالم با  ۵/٣%رايجترين دين است  .پروتستان و يھوديت ھر دو به ميزان
کمتر از  %١وجود دارد %١٨ .جمعيت ھيچ گونه مذھبی ندارند و  %١٠نيز خود را سکوالر می دانند.
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اسالم و مسلمانان در بلژيک
در سال  ١٩٧٤ميالدی ،اسالم بعنوان يکی از اديان فرعی در بلژيک به رسميت شناخته شد و از اين
رو اين کشور با سابقه ترين کشور در تاريخ حکومتھا و کشورھای اروپايی در به رسميت شناختن اسالم
به شمار می رود .
"ھيئت اجرايی مسلمانان بلژيک" مشتمل بر ھفده نفر ،در سال  ١٩٩۶م .تأسيس شد .اسالم بزرگترين
دين اقليت در بلژيک است )حدود  ٤٠٠ھزار نفر( و اغلب در ميان مھاجرين رواج دارد )بيشتر در
جامعه مراکشی ھا و ترکھا( .تعداد  ٣٢٨مسجد ،به ھمراه مراکز اسالمی و فرھنگی متعدد نيز در بلژيک
وجود دارد .در سال  ٢٠٠٦م .دولت مبلغ حدود  ۶ميليون يورو به گروه ھای اسالمی تخصيص داد.
بروکسل زندگی می کنند .دين اسالم مورد
مسلمانان بلژيک عمدتا ً در شھرھای اصلی از جمله انتورپ و
ِ
استقبال ملت بلژيک و اروپائيان مقيم بلژيک نيز قرار دارد به گونه ای که افراد مختلف با مذاھب گوناگون
به اين دين می گروند .

 (1-3نظام آموزشی
 (1-3-1تاريخچه آموزش عالی در بلژيک
درگيريھای شديد سياسی ميان كاتوليک ھا و آزادانديشان در طول دھه  ١٩۵٠ميالدی سبب ايجاد
شکاف در سازمانھای آموزشی شد  .در نتيجه آن تنھا آموزش علوم دينی تحت کنترل و سازمان دھی اوليا
امور دينی باقی مانده و آموزش ساير علوم به اختيار و نظارت جوامع علمی در آمد.
با اين وجود حضور مؤثر در گسترش علم و تكنولوژی ،در سرتاسر تاريخ اين كشور ھمواره نمايان
بوده است .در شكوفايی علمی اروپای غربی در ابتدای قرن شانزدھم ميالدی شخصيتھای فراوانی از
بلژيک از جملهGerardus Mercator :

نقشه كشAndreas Vesalius ،

كالبدشناسRembert ،

 Dodoensگياه شناس و  Simon Stevinرياضی دان حضور داشته اند.
پايان قرن نوزدھم و بيستم شاھد پيشرفت ھای مھم بلژيكی ھا در علوم محض و كاربردی بوده است .کشف
دو فرايند در شيمی و فيزيک ،به نام  Ernest Solvayشيميدان و  Zenobe Grammeمھندس بلژيکی ،در
دھه  ١٨۶٠م .ثبت شد .تئوری  Big Bangمربوط به مبدأ پيدايش جھان ،در سال  ١٩٢٧م .توسط
 Georges Lemaîtreاز بلژيک ارائه شد .تا كنون سه بلژيكی جايزه نوبل پزشكی را دريافت كرده اند.
در سال  ١٩٧٧م ،.جايزه نوبل شيمی به يک بلژيكی اعطاء شد .مخترع ساز ساكسيفن Adolphe Sax

بلژيكی است .از ديگر افراد معروف اين کشور می توان ازموريس مترلينگ )(Maurice Maeterlinck
شاعر و نويسنده و برنده جايزه نوبل ادبيات ،و شيميدان و مخترع آسفالت Edvard Smedt ،را نام برد.
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مؤسسه بين المللی فيزيک و شيمی سولوی واقع در بروكسل توسط صنعت گر بلژيكی ارنست سولوی
در سال  ١٩١٢م .تأسيس شد  .اين مؤسسه مسئول برگزاری كنفرانسھا ،كارگاه و سمينارھای متعددی در
شيمی و فيزيک است .مدير اولين كنفرانس از سری كنفرانس ھای فيزيک و شيمی اين مؤسسه كه ھر سه
سال يكبار برگزار می شوند ، Hendrik A Lorentz ،فيزيكدان و برنده جايزه نوبل بود .در اين کنفرانس
آلبرت اينشتين جوانترين فيزيكدان آن زمان درکنار ديگر شركت كننده ھای بزرگ از قبيل ماری كوری و
Henri Poincaréحضور داشت .معروفترين از اين سری كنفرانسھا ،پنجمين آن در سال  ١٩٢٧م .بود
كه در آن مشھورترين فيزيكدانان دنيا از قبيل اينشتين ،ماری كوری ،مكس پالنک ،بوھر ،شرودينگر،
ھايزنبرگ و غيره حاضر بوده و در مورد تئوری كوانتوم نظر دادند .از  ٢٩نفر شركت كننده در
كنفرانس پنجم ١٧،نفر دارنده جايزه نوبل بوده يا بعداَ آنرا دريافت کردند.
بر طبق بررسی ھای منتشر شده توسط مؤسسه تامسون ) ،(Thomsonبلژيک جزو بيست کشور اول
دنياست که محققين سراسر دنيا از سال  1994م .تا کنون در علوم کشاورزی ،داروشناسی و سم شناسی،
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 .

 (1-3-2نظام آموزشی
تحصيالت پايه
بر اساس قانون اساسی بلژيک ،به منظور احترام به حقوق و آزادی افراد ،ھر فردی حق برخورداری
از تحصيل را دارد و در راستای تضمين آن تحصيل ھمه کودکان اجباری است  .تحصيالت اجباری از
سن  6سالگی آغاز شده و  12سال تحصيلی کامل را در بر می گيرد .سال تحصيلی رسما ً از روز اول
سپتامبر آغاز و در  30ژوئن پايان می يابد و از اول جوالی تا  31آگوست تعطيالت تابستانی دانش
آموزان است .تحصيالت اجباری برای کليه کودکان صد در صد رايگان بوده و تمامی کودکان ساکن
بلژيک صرفنظر از مليتشان مشمول قانون تحصيالت اجباری می شوند .عالوه بر آن تحصيالت پيش از
دبستان نيز گرچه جزء تحصيالت اجباری نمی باشد ،رايگان است.
تحصيالت پايه به دو بخش كلی تقسيم می شود 6:سال ابتدايی ) Fr: enseignement primaireو Nl:
 (lager onderwijsو  6سال دبيرستان ) Fr: enseignement secondaireو Nl: secundair

. (onderwijs
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اغلب کودکان در بلژيک از سن  2/5سالگی تا  6سالگی آموزش خارج از منزل را در کودکستان ھا
تجربه می کنند ) Fr: enseignement maternelleو  (Nl: kleuteronderwijsو پس از آن با آغاز دوره
دبستان وارد دوران تحصيالت رسمی می شوند .دبستان بطور پيوسته  6سال به طول می انجامد و دانش
آموزان پس از با موفقيت گذراندن آن وارد دبيرستان می شوند.
دوره دبيرستان خود شامل سه مقطع دو ساله است .در مقطع اول دانش آموزان با پايه دروس تخصصی
آشنا شده و ھسته اوليه دانش در آنھا شکل می گيرد و توانايی آنرا پيدا می کنند که برای انتخاب شاخه
تحصيلی شان در سالھای بعدی تصميم بگيرند .تحصيالت دبيرستان پس از سال دوم به چھار شاخه اصلی
تقسيم می شود که عبارتند از:
 تحصيالت عمومی)  :(ASOدروس اين شاخه با ھدف کلی تقويت پايه علمی دانش آموزان و آمادهسازی آنھا برای ورود به دانشگاه تنظيم شده است.
 تحصيالت فنی)  :(TSOدر اين شاخه دانش آموزان با آموزش توأمان نظری و عملی توانايی ورود بهبازار کار و دانشگاه ھر دو را پيدا می کنند .اين شاخه خود به رشته ھای متعدد فنی تقسيم می شود و دانش
آموزان پس از اخذ ديپلم دبيرستان می توانند در ھمان رشته در دانشگاه ادامه تحصيل دھند.
 تحصيالت ھنری)  :(KSOاين شاخه ترکيبی از آموزش گسترده عمومی و آموزش تخصصی ھنرمی باشد .دانش آموزان با گذراندن آن توانايی ورود به حرفه ھای مربوطه و دانشگاه ھر دو را پيدا
می کنند.
 آموزش فنی حرفهای) :(BSOبا آموزش يک حرفه خاص به دانش آموزان در کنار آموزش عمومی،آنان را برای اشتغال در آن رشته آماده می کند.
دانشآموزان در شاخه ھای  TSO، BSO ، KSOو  ASOبا اتمام دوره  6ساله دبيرستان و دانش
آموزان شاخه "آموزش حرفه ای" پس از اتمام ھفت سال تحصيلی موفق به اخذ ديپلم دبيرستان می شوند.
کليه دانش آموزانی که موفق به کسب ديپلم دبيرستان شده اند صرفنظر از نوع شاخه تحصيليشان می
توانند به تحصيالتشان در دانشگاه ادامه دھند.
آموزش عالی
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آموزش عالی در بلژيك شامل تحصيل در دانشگاه ھا يا مؤسسات )کالج ھای( آموزش عالی است.
برای ورود به آنھا ارايه ديپلم دبيرستان بلژيك يا ديپلم دبيرستان كشورھای ديگر كه به تأييد وزارت
آموزش ،تحقيقات و تشكيالت كشور بلژيك رسيده باشد ،الزامی است .دانشجويانی كه مايل به تحصيل در
رشتهھای فنی و مھندسی ،پزشكی و دندانپزشكی ھستند ،بايد در امتحان ورودی نيز شركت كنند .
نظام آموزشی به دو صورت نيم سال و ساالنه است .ھر سال تحصيلی شامل دو نيم سال  13ھفتهای يا
يك نظام ساالنه  26ھفتهای است که معموالً آغاز آن از اول سپتامبر تا اول اکتبر ھر سال است .از آنجا که
كشور بلژيك به دو منطقه فرانسوی زبان و ھلندی زبان تقسيم میشود ،تحصيل در دانشگاهھای ھر منطقه
نيز اکثراً به اين دو زبان و در برخی مقاطع تحصيالت تکميلی به زبان انگليسی است.
کسب آموزش عالی در بلژيک از طريق سه ساختار کلی امکانپذير است که عبارتند از:
 -1دوره ھای مشترک دانشگاه و کالج ھای تحصيالت عالی
 -2ساختار کارشناسی-کارشناسی ارشد
 -3دوره ھای آموزش حرفه ای
در ادامه دو ساختار اول بطور خالصه شرح داده شده اند:
 -1ھمکاری مشترک دانشگاه و کالج ھای تحصيالت عالی
طی دوره ھای برگزارشده در اين ساختار آموزشی دانشجويان با حضور در فضاھای دانشگاھی
در کنار بخش ھای پژوھشی خارج از دانشگاه و در کالج ھای آموزش عالی ،به نوعی مباحث تئوری
و عملی را در کنار ھم ياد می گيرند.
 -2ساختار کارشناسی-کارشناسی ارشد
به نوعی مشابه ساختار آموزشی دانشگاھی در ايران است .در اين نوع آموزش عالی دانشجويان
ابتدا يک دوره آموزشی در کالج ھای آموزش تخصصی را گذرانده و سپس وارد دانشگاه می شوند.
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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تحصيالت دانشگاھی در اين ساختار به چند دوره تقسيم میشود :
 .1دوره اول ) : (First Cycleكه ويژه دروس پايه است و  2تا  3سال طول میكشد .در پايان دوره
مدرك ) Kandidaat (Candidateاعطا میشود كه البته به معنی اتمام تحصيالت نيست و به آن
 Intermediate Academic Degreeگفته میشود.
 .2دوره دوم ) ،(Second Cycleكه 2تا  4سال بعد از دوره اول است و در پايان آن مدرك
) Licentiaat (Licentiateاعطا میشود .اين مدرك در سطح  Masterاست .شرط ورود به اين دوره نيز
داشتن مدرك  Kandidaatاست.
 .3بعداز دوره دوم در بعضی از دانشگاھھای بلژيک گذراندن دوره ھای Advanced Academic

 Trainigدر يك يا دو سال تحصيلی كه فقط كار پژوھشی و گاھی ھم دروس تئوری را شامل میشود،
بسيار رايج است .در اين دورهھای تخصصی از دانشجو میخواھند كه در موضوعی خاص عميقا ً
پژوھش كند .اين گونه دورهھا مخصوص ھستند و شرط ورود به اين دورهھا داشتن مدرك Licentiaat

برای دانشجويان فارغ التحصيل از دانشگاھھای بلژيک ،مدرک کارشناسی ارشد )  (Masterبرای
دانشجويان خارجی است .در پايان اين دوره مدرک  DEA ، DEC2 ، DEC1و يا Pre-doctoral
)پيش دکترا( به دانشآموختگان اعطا میشود.
 .4دوره سوم)  ،(Third Cycleاين دوره  3تا  5سال طول میكشد كه در پايان آن مدرك Doctor

) (Ph.D.اعطا میشود .در اين مدت دانشجو پژوھشی گسترده و بسيار تخصصی را ھمراه استاد مشاور
خود انجام میدھد .البته در بعضی دانشگاهھا شركت در كالسھا و سمينارھا نيز متداول است .نوشتن
رساله الزم است و دفاع از آن در يك جلسه عمومی صورت میپذيرد .شرط ورود به دوره بسته به
دانشگاھھای متفاوت ،داشتن مدرك  Master ، Licentiaatيا مدرک  Pre-doctoralاست و ارائه سوابق
تحصيلی ،حرفهای و معرفی نامه از استادانی است كه به خوبی میتوانند درباره دانشجو و توانايیھای او
نظر دھند .سپس شورای دانشگاه با بررسی كليه مدارك مذکور درباره پذيرش دانشجو تصميم می گيرد.

 (1-3-3معرفی دانشگاھھا و مراکز مھم آموزش عالی در بلژيک
)Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven
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دانشگاه ) Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuvenتأسيس شده به سال  1425ميالدی،
قديمی ترين دانشگاه در حوزه کشورھای بلژيک ،ھلند و لوکزامبورگ است که مھمان نوازی و برتری
آکادميکش در طول  6قرن فعاليت ،زنان و مردان بسياری را از سراسر جھان جذب کرده است  .امروزه
ِ
اين دانشگاه ھمچنان به تالش در راستای حفظ و تقويت استانداردھای آموزشی و پژوھشی اش ادامه می
دھد و تنھا دانشگاه بلژيکی عضو ) (LERU)League of European Research Universitiesگروھی
متشکل از بيست دانشگاه اروپايی از جمله دانشگاه آکسفورد و کمبريج ،که متعھد به بھا دادن به کيفيت
باالی آموزشی در يک فضای رقابتی بين المللی می باشند( می باشد  .بر اساس يک بررسی در اروپا،
اين دانشگاه يکی از ده دانشگاه برتر اروپا از نظر نتايج پژوھشی است.
 K.U.Leuvenھمچنين دانشگاھی چند فرھنگی و بين المللی با بيش از  12درصد دانشجوی خارجی
می باشد .اين دانشگاه متشکل از  14دانشکده است که به سه گروه کلی
 Humanities, Exact Sciencesو  Bio-medical Sciencesتقسيم می شوند .ھر دانشکده نيز به نوبه
خود متشکل از چندين گروه علمی است .در اين دانشگاه عالوه بر تسھيالت آکادمی ،خدمات دانشجويی
وسيعی نيز ارائه می شود .
برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد به آدرس اينترنتی دانشگاه www.kuleuven.be ،مراجعه
کنيد.
)Universiteit Gent (University of Ghent
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دانشگاه گنت در سال  1817ميالدی تأسيس شد که در مقايسه با ديگر دانشگاه ھای اروپا ،دانشگاھی
نسبتا ً جوان محسوب می شود .امروزه پس از چند دھه رشد بی وقفه ،اين دانشگاه يکی از مراکز پيشتاز
تحصيالت عالی و پژوھشی در منطقه بلژيک ،ھلند و لوکزامبورگ است  .دانشگاه گنت به يازده دانشکده
متشکل از 133گروه آموزشی که تقريباً شامل تمامی رشته ھای علمی می باشند تقسيم شده است .اين
دانشگاه ،دانشگاھی پلوراليسم و درھای آن برروی ھمه دانشجويان صرفنظر از پيش زمينه فکری,
اعتقادی ،سياسی و فرھنگيشان باز است .برای کسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی www.ugent.be

مراجعه کنيد.

Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels

دانشگاه  (VUB) Vrije Universiteit Brusselکه پس از جدايی و استقالل بخش فرانسوی زبان آن،
دانشگاه کنونی ) ، Université Libre de Bruxelles (ULBتبديل به دانشگاه ھلندی زبان فعلی گرديد در
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سال  1834ميالدی توسط يک وکيل بنام  Pierre-Théodore Verhaegenتأسيس شد  .او می خواست
دانشگاھی تأسيس کند که مستقل از دولت و کليسا باشد .اين دانشگاه تنھا دانشگاه منطقه فالندر است که
اصول تحقيق آزاد را در خود جای داده است .آرم  VUBو نوشته آن "علم بر جھل غلبه می کند
" "scientia vincere tenebrasسمبل روح آزاد و بدون قيد اين دانشگاه می باشد .اصل اساسی ديگر حاکم
بر اين دانشگاه ،مديريت بر اساس دموکراسی و بر پايه احترام به تقاوتھا است.
برای

کسب

اطالعات

بيشتر

درباره

اين

دانشگاه

به

آدرس

اينترنتی

 www.vub.ac.be/english/home/about.htmlمراجعه کنيد.
)Universiteit Antwerpen (University of Antwerp) (UA

ھمانطور که پيش از اين در معرفی شھر انتورپ نيز گفته شد ،دانشگاه انتورپ در سال  2003در
نتيجه ادغام سه دانشگاه ديگر بنامھای  UFSIA ،RUCAو  UIAتشکيل شد .اين دانشگاه بيش از 10

ھزار دانشجو دارد که آنرا به سومين دانشگاه بزرگ منطقه فالندر تبديل کرده است .در دانشگاه انتورپ
تحصيل در مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در زمينه ھای مختلف امکانپذير است .اين
دانشگاه دارای ھفت دانشکده و چند موسسه پژوھشی مستقل می باشد .دانشگاه انتورپ ميزبان مراکز برتر
تحقيقاتی در زمينه نانوتکنولوژی ،ژنتيک مولکولی اعصاب ،مطالعات محيطی و سياست اجتماعی است.

)Universite De Liege (University of Liege
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تأسيس شده به سال  ،1817تنھا دانشگاه منطقه فرانسوی زبان است که امکان تحصيل در طيف وسيعی
از رشته ھای مختلف دانشگاھی در مقاطع مختلف را ارائه می دھد  18 .درصد از 17ھزار دانشجوی آن
از  70کشور مختلف می باشند .کيفيت پژوھشی اين دانشگاه بويژه در زمينه پژوھشھای فضايی و
ھوانوردی ،اخترشناسی ،عصب شناسی ،ميکروبيولوژی و شاخه ھای مختلف بيوتکنولوژی شناخته شده
است .از افراد برجسته فارغ التحصيل از اين دانشگاه می توان  ،Albert Claudeبرنده جايزه نوبل در
فيزيولوژی و پزشکی در سال  1974را نام برد
Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of
)FUSAGx Agricultural Sciences of Gembloux

دانشگاه  FUSAGxدر سال  1860تأسيس شده و قديميترين مرکز تخصصی در رشته ھای کشاورزی
و مھندسی زيستی در بلژيک می باشد و فعاليتھای اين دانشگاه در سه موضوع زير متمرکز است ):(35
;Agronomic Sciences
;Environmental Sciences and Technologies
Chemistry and Bio-industries.

•
•
•

اين دانشگاه در  ،Gemblouxمنطقه فرانسوی زبان بلژيک ،در بين شھرھای نامور ) (Namurو بروکسل
واقع است .امکان تحصيل در کليه مقاطع تحصيلی در اين دانشگاه وجود دارد .در حال حاضر 1045

دانشجو از  40کشور دنيا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل اند .برای کسب اطالعات بيشتر به آدرس
 www.fsagx.ac.beمراجعه نمائيد.
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(1387  تحقيقات و فناوری )تا خرداد،( رتبه بندی دانشگاھھا از نظر وزارت علوم1-3-4
دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی بلژيک )گروه يک( ممتاز
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)

www.fr-iranscholarship.net

31

C1 29&
; 322
49: 5<22
 ان7 ا0@8Aر ا7 0 0/.را

8 24
را76   9ر 866ﯾ _  ١٣٨٧

34
وزارت &7م)32 ،ت و *(ور
)18- Universiteit Antwerpen (University of Antwep) (UA

مراکز آموزش عالی بلژيک )گروه دو( خوب
كليه مراكز آموزش عالی كه اسامی آنھا در گروه يك )ممتاز( نيامده است و مدارك صادره از اين گ¨روه
به شرط تأييد وزارت آموزش ،تحقيقات و تشکيالت
) (Ministry of Education Research and Formationبلژيك ،قابل ارزشيابی میباشد .

 (1-3-5نحوه ارزشيابی مدارک تحصيلی در ايران
 .1مدارک ) Kandidaat (Candidateو كليه مدارك و تحصيالت نيمه تم¨ام دان¨شگاھی) آكادمي¨ك( ش¨امل
 2يا  3سال تحصيل "،كاردانی "ارزشيابی میشود.
 .2مدارك ) " Licentiaat (licentiateکارشناسی ارشد " ارزشيابی میشود.

 .3مدارک  Pre-doctoral ,DEC ، DEC2 ،DEA 1بعد از ) Licentiaat (Masterدر صورتی ك¨ه در
سطح مدارك ) Masterكارشناسی ارشد( باشد "،كارشناسی ارشد "ارزشيابی میشود.
 .4مدارک ) Doctor (Ph.D.به شرط داشتن كارشناسی ارشد "،دكترا "ارزشيابی میشود .

 (1-3-6شھريه تحصيالت دانشگاھی
از آنجا که دولت برای تحصيالت عالی کليه افراد اعم از بلژيکی ھا و غيربلژيکی ھا ،يارانه می دھد،
شھريه دانشگاه ھای بلژيک از پايين ترين ھا در بين دانشگاه ھای جھان می باشد.
شھريه دوره پيش دکترا و دکترا به ازای اولين سال در دانشگاه ھای منطقه فالندر بطور متوسط 250
يورو و برای سال ھای بعد  55يورو و برای آخرين سال  250يورو می باشد .شھريه تحصيلی در
دانشگاه ھای منطقه فرانسوی زبان نيز حدود ھمين مقدار می باشد.
شھريه دوره ھای کارشناسی و کارشناسی ارشد بسيار متنوع می باشد و بسته به نوع رشته می تواند
ساالنه از  250يورو تا  10ھزار يورو متغير باشد .برای کسب اطالعات دقيق تر به سايت دانشگاه مورد
نظر مراجعه نمائيد.
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بخش دوم :اقدامات ضروری پيش از سفر

 (2-1اولويت نخست؛ تقويت زبان
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بطور کلی در بلژيک امکان تحصيل به سه زبان انگليسی ،ھلندی و فرانسوی وجود دارد .تقريبا ً
اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان ايرانی در مقطع دکترا و نيز پيش دکترا چه در منطقه فالندر و چه در
منطقه والونی دوره خود را به زبان انگليسی می گذرانند .اکثر دوره ھای کارشناسی ارشد در دانشگاه
ھای منطقه فالندر به زبان ھلندی و در منطقه والونی به زبان فرانسوی است ولی تعداد اندکی از رشته
ھای کارشناسی ارشد نيز به انگليسی برگزار می شود.
در مقطع کارشناسی تقريبا ً کليه دوره ھا به زبان رايج ھمان منطقه برگزار می شود و برای شرکت در
اين دوره ھا ،چنانچه متقاضی ھيچ يک از دوره ھای تحصيلی خود را در گذشته به زبان خارجی مورد
ً
معموال
نظر نگذرانده باشد ،بايد مدرکی برای اثبات مھارت و تسلط کافی بر زبان مورد نظر ارائه دھد که
کسب نمره مورد نياز ھر دانشگاه در آزمون ھای زبان خارجه مربوطه است.
اغلب دانشجويان ايرانی در بلژيک به تحصيل در مقطع دکترا و در منطقه ھلندی زبان مشغول ھستند
و از آنجا که دوره به زبان انگليسی است و اکثر ساکنين اين منطقه قادر به گفتگو به اين زبان می باشند
عمالً نياز جدی به يادگيری زبان ھلندی بخصوص قبل از ورود به بلژيک احساس نمی شود .در حاليکه
در منطقه فرانسوی زبان اگر چه اغلب دانشجويان ايرانی به زبان انگليسی تحصيل می کنند اما بدليل
اينکه تقريبا ً تمامی مردم فرانسوی زبان نمی توانند به انگليسی تکلم کنند ،لذا برقراری ارتباطات روزمره
مستلزم يادگيری زبان فرانسوی است.
با استفاده از سايت  www.freetranslation.comمی توانيد لغات يا متون زبانھای مختلف را به
انگليسی يا برعکس ترجمه کنيد.
از آنجا که ھزينه ھای يادگيری زبان ھای خارجی در ايران بويژه انگليسی بسيار کمتر از بلژيک می
باشد و از طرفی ارائه نمره حد نصاب زبان خارجی غالبا ً از شرائط الزم برای دريافت پذيرش می باشد،
لذا توصيه می شود تا حد امکان دانشجويان مھارت ھای زبانی خود را پيش از ورود به بلژيک افزايش
دھند تا بتوانند مؤثرتر ،فعال تر و راحت تر تحصيل و زندگی نمايند.
زبان انگليسی
برای کسب پذيرش در رشته ھايی که به زبان انگليسی برگزار می شوند ،داشتن حدنصاب نمره زبان
از آزمون ھای استاندارد بين المللی مانند  TOEFLو  IELTSضروری است .حداقل نمره مورد نياز در
آزمون  TOEFLبصورت  79 Internet-based ،550 Paper-basedتا  80و 213 ،Computer-based

و در آزمون  6 IELTSتا  7/5می باشد .ھر دو آزمون در حال حاضر در ايران برگزار می گردند.
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قابل توجه است که مدارک و حدنصاب نمره زبان برای کسب پذيرش بر حسب نوع رشته و دانشگاه
مورد نظر متفاوت می باشد .لذا برای کسب اطالعات دقيقتر به سايت دانشگاه مربوطه مراجعه نماييد .در
برخی رشته ھا و دانشگاه ھای خاص امکان دارد که نوشته ھای چاب شده به زبان انگليسی از قبيل مقاله
و يا پايان نامه را بعنوان مدرک دال بر مھارت متقاضی درزبان انگليسی قبول نمايند .بعضی از دانشگاه
ھای بلژيک آزمون ھای ديگر از قبيل  MCHCرا نيز می پذيرند.
زبان ھلندی
برای تحصيل به زبان ھلندی نيز مدرک زبان مورد نياز بسته به مقطع تحصيلی ،نوع رشته و دانشگاه
مورد نظر متفاوت است ولی بطور کلی مدارک زير می تواند قابل قبول باشد:
-

مدرکی که نشان دھد بخشی از تحصيالت دانشجو در گذشته )معموالً حداقل يک سال( به زبان
ھلندی بوده است.

-

مدرکی بين المللی مؤيد با موفقيت گذراندن آزمون زبان برگزار شده توسط يک مؤسسه آموزش
زبان ھلندی.

-

مدرک سطح پنجم زبان ھلندی از مراکز زبان دانشگاه ھای بلژيک .کسب چنين مدرکی مستلزم
گذراندن دوره يکساله آمادگی زبان در دانشگاه مورد نظر می باشد .الزم به توضيح است که
دانشجويان مايل به تحصيل به زبان ھلندی می توانند با اخذ پذيرش از برخی دانشگاھھای بلژيک
به بلژيک سفر کرده و در اولين سال تنھا به تحصيل زبان ھلندی بپردازند .در چنين مواردی
تحصيل دانشجو در رشته کارشناسی مشروط به کسب مدرک سطح پنجم زبان ھلندی در پايان
اولين سال تحصيل است .ھمانگونه که پيش از اين نيز گفته شد چنين تسھيالتی تنھا توسط برخی
دانشگاھھای بلژيک ارائه می شود.

زبان فرانسوی
برای تحصيل به زبان فرانسوی نيز معموالً يکی از مدارک زير مورد نياز است:

-

مدرکی که نشان دھد بخشی از تحصيالت دانشجو در گذشته )معموالً حداقل يک سال( به زبان
فرانسوی بوده است.

-

نمره سطح  B2يکی از آزمون ھای استاندارد از قبيل  TEF ، DELF،DALFو .TCF
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 (2-2ارزيابی مخارج تحصيل
يکی از مھم ترين دغدغه ھای دانشجويان در خارج از کشور ھزينه ھای تحصيل و زندگی است .اگر
چه شھريه تحصيل در دانشگاه ھای بلژيک نسبت به ساير کشورھا بسيار پايين تر است اما ھزينه ھای
زندگی نسبتا ً باالست .برای آگاھی متقاضيان جھت پيش بينی ھزينه ھا ،در بخش بعدی توضيحاتی آورده
شده که ھمگی يک ميانگين تقريبی است و می تواند از شھری به شھر ديگر يا در دانشگاه ھای مختلف
اندکی متفاوت باشد .شايان ذکر است که مقادير ھزينه ھای ذکر شده بر اساس استانداردھای اعالم شده از
طرف دانشگاه ھاست اما تجربه نشان داده که دانشجويان می توانند با مقادير کمتر نيز به راحتی زندگی
کنند .در واقع ھزينه ھا تا اندازه زيادی به ساليق و نوع زندگی افراد بستگی دارد.
بخشی از ھزينه ھا مربوط به پيش از سفر و زمانيست که ھنوز در ايران ھستيد از جمله :ھزينه
دريافت ويزا ،بليط ھواپيما ،خريد ريز نمرات و مدارک تحصيلی )در مورد افرادی که مشمول خدمت
سربازی بوده و يا تعھد خدمت در قبال استفاده از تحصيالت رايگان دانشگاھھای دولتی را دارند(،
ترجمه ريز نمرات و مدارک ،تھيه نسخه ھای برابر با اصل مدارک و ھزينه تھيه وسائل ضروری که
بھتر است در سفر به ھمراه داشته باشيد )که در بخش " -٣وسايل ضروری ھمراه" ذکر شده اند(.
مخارج اوليه
در اولين روزھای ورود به بلژيک ،از زمانی که به فرودگاه مقصد می رسيد ،الزم است که ھزينه
ھايی در موارد زير پرداخت نمائيد:
ھزينه نقل و انتقال از فرودگاه به محل تحصيل

 20تا  35يورو

)شامل ھزينه قطار تا شھر محل تحصيل و
ھزينه تاکسی تا محل اسکان موقت(
ھزينه اسکان موقت )حدود يک ھفته(

 140يورو

ھزينه تماس با خانواده در ايران

 5يورو

ثبت نام در دانشگاه

بسته به شھريه متفاوت می باشد

ثبت نام در شھرداری

 15يورو

ھزينه ھای پزشکی احتمالی در صورت بيمار

حداقل  50يورو

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

شھريه دانشگاه

-

بيمه

-

نوشت افزار و ساير لوازم تحصيل )معموالً برای دانشجويان دکترا ،در محل انجام پروژه فراھم
شده و نيازی به ھزينه کردن در اين مورد نيست(

-

ھزينه استفاده از خدمات ورزشی دانشگاه

مخارج ساليانه:
مخارجی وجود دارند که معموالً تنھا يکبار در سال پرداخت می شوند از قبيل:
-

پيش بھای منزل )(Deposit

-

بيمه آتش سوزی منزل

-

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

-

ھزينه اجاره دوچرخه

ھزينه ھای جاری:
اجاره منزل

 200تا  1000يورو

برق

 10تا  50يورو

خوراک و پوشاک

حداقل  100يورو

ھزينه ھای درمانی

حداقل  20يورو

رفت و آمد

متغير

شرکت در کالسھای جانبی مانند کالسھای ورزشی و زبان متغير
متغير

تفريحات

متأھل 1200 :يورو

مقدار کل :مجرد= حدود  600يورو

متأھلين در صورت داشتن فرزند الزم است ھزينه تغذيه و نگھداری کودکشان را ھم در اين بخش
منظور نمايند .عالوه بر اينھا ،ھزينه ھای مربوط به بازگشت به کشور مانند ھزينه بليط و ارسال وسائل
به ايران را نيز بايد در نظر گرفت.
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در مجموع کليه ھزينه ھای تحصيل و زندگی بمدت يکسال بدون در نظرگرفتن مخارج اوليه ،شھريه و
بازگشت برای افراد مجرد حداقل از  7200تا  13000يورو و برای متأھلين حداقل از  13400تا
 26000يورو متغير است.

 (2-3دريافت بورس تحصيلی
دانشگاه ھا و مراكز تحقيقاتی ايران:
اين مراکز برای تأمين نيروھای علمی خود در چارچوب قوانين و اختيارات می توانند فرد يا افراد
واجد شرائط را برای ادامه تحصيل در دانشگاه ھای خارج از كشورو مراکز تحقيقاتی در رشته مورد
نيازشان بورس كنند .برای کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه می توانيد به معاونت يا گروه ھای
آموزشی دانشگاه ھا مراجعه نماييد.
"معاونت آموزشی و امور دانشگاھی " وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی:
ازديگر منابع بورس تحصيلی برای دانشجويان مايل به ادامه تحصيل در رشته ھای علوم پزشكی
"معاونت آموزشی و امور دانشگاھی " وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكی است .معاونت مذكور
برای تأمين نيروھای آموزشی و پژوھشی خود ،به افراد واجد شرائط و پذيرفته شدگان آزمون ھای
مربوطه که توسط وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود ،بورس تحصيلی خارج از
كشور اعطاء می كند .برای آگاھی بيشتر می توانيد به آدرس
 http://dme.hbi.ir/Daneshjoee/News/Bours_PHD.htmمراجعه نمائيد.
اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری:
يكی ديگر از منابع دريافت بورس تحصيلی ،اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج وابسته به
وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری است که در بخش بعدی بطور مفصل معرفی می گردد.

 (2-4ترجمه مدارک تحصيلی و دريافت پذيرش
برای دريافت پذيرش نيازبه نسخه ھای ترجمه شده مدارک تحصيلی و ريزنمرات می باشد .برای
دريافت پذيرش مقطع کارشناسی معموالً مدرک ديپلم و ريز نمرات دبيرستان و پيش دانشگاھی و برای
مقطع کارشناسی ارشد مدرک ديپلم و کارشناسی به ھمراه ريز نمرات کارشناسی و برای دوره پيش دکترا
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و يا دکترا مدارک ديپلم ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و ريزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد نيز
مورد نياز است.
برای ترجمه اين مدراک می توان به يکی از دفاتر دارالترجمه رسمی مراجعه نمود .برای دانشگاه
ھای بلژيک ،ترجمه مدارک به يکی از زبانھای انگليسی ،ھلندی و فرانسوی قابل قبول می باشد.
در اينجا الزم 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
تأييد ،نموده و ترجمه لغات تخصصی را به دقت چک کنيد .تجربه نشان داده که گاه گاه اسامی برخی
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.
از طرف ديگر از آنجا که روش نمره دھی در سيستم آموزشی ايران با بلژيک متفاوت است ،بھتر
است که درخواست نمائيد ،روش نمره دھی در ترجمه ريز نمرات ذکر شود مثالً استفاده از عبارت out
of 20در ترجمه انگليسی ريزنمرات نشان می دھد که نمرات از  20محاسبه شده است .کليه مدارک بايد
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
يا مفقود شدن اصل مدارک بتوان از نسخه ھای برابر با اصل شده استفاده نمود .بدين منظورمی توان به
دادگستری شھر مراجعه و مراحل الزم را طی کرد.
برخی از دانشگاه ھای بلژيک )مثل دانشگاه گنت و آنتورپ ( . ..،مدارک و ريزنمراتی را قبول دارند
كه به تأييد سفارت بلژيک در ايران نيز رسيده باشد .برای انجام اين مرحله که اصطالحا ً Legalisation

ناميده می شود ،الزم است نسخه ھای ترجمه شده مدارک را به تأييد سفارت برسانيد .بديھی است كه
سفارت برای انجام اين امر از متقاضيان ھزينه دريافت می كند.
مؤسسات اخذ پذيرش
اين مؤسسات به دانشجويان برای دريافت پذيرش از دانشگاه ھای خارج از كشور کمک می كنند.
مؤسسات و شركتھای اخذ پذيرش صرفاً می توانند از دانشگاھھا و مراكز آموزشی خارج از کشور كه
ارزش مدارك تحصيلی آنھا در مقطع مورد نظر به تاييد وزارتخانه ھای ذيربط رسيده باشد ،برای
متقاضيان تقاضای پذيرش نمايند.
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ليست مؤسسات اخذ پذيرش دارای مجوز از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری را در آدرس زير می توانيد
بيابيدwww.iranscholarship.net/paziresh/table.htm .

برقراری ارتباط با دانشگاه متبوع
از آنجا كه مراحل و جزئيات ثبت نام بسته به دانشگاه و مقطع تحصيلی مورد درخواست متفاوت است،
لذا ضروريست كه اطالعات الزم درمورد نحوه ثبت نام و ارسال مدارک از دانشگاه مورد نظر كسب
شود .در اين زمينه بھترين روش مطالعه سايت اينترنتی دانشگاه می باشد .بطور معمول تمامی شرائط و
مدارک الزم برای درخواست پذيرش و فرم ھای مربوطه در سايت دانشگاه ھا موجود است .پس از پر
كردن فرمھای درخواست پذيرش مطابق ضوابط دانشگاه و ضميمه کردن کليه مدارک مورد نياز ،بھتر
است که با استفاده از يک روش مطمئن پستی مدارک را به دانشگاه مقصد ارسال نماييد.
تمامی فرمھای مورد نياز برای ثبت نام را با دقت تمام پر كرده و از دادن اطالعات غلط و پاسخ ھای
نادرست خودداری نماييد .تميز و مرتب بودن مدارک خود نشاندھنده آنست كه متقاضی می تواند فرد
موفقی در تحصيل خود در دانشگاه مذكور باشد و نقش مھمی در دريافت يا عدم دريافت پذيرش دارد .اگر
موردی در فرم ثبت نام نامفھوم است می توانيد از طريق ايميل با مسئول مربوطه در دانشگاه تماس و
کسب اطالع نماييد.
الزم به ذکر است که فرم درخواست پذيرش برخی دانشگاھھا مانند  K.U.Leuvenمی بايد به صورت
 Onlineپرشده و سپس نسخه چاپ شده آن به ضميمه ساير مدارک به دانشگاه ارسال شود.
از زمان دريافت مدارک شما معموالً يک تا سه ماه طول می کشد تا از دانشگاه پاسخ آنرا دريافت کنيد.
تھيه  C.V.به ھمراه نمونه
 C.V.يا رزومه ،شرحی است از اطالعات مربوط به سوابق تحصيلی ،پژوھشی و شغلی فرد به
ھمراه برخی اطالعات شخصی که برای اخذ پذيرش دانشجويان خصوصا ً متقاضيان دوره دکترا از اھميت
بااليی برخوردار است .از آنجا که اولين گام در جھت دريافت پذيرش دکترا جلب موافقت استادی در
دانشگاه مورد نظر ،بعنوان استاد راھنماست و در مرحله انتخاب ،استاد امکان تماس مستقيم با دانشجو
برای ارزيابی توانايی ھای وی را ندارد ،اطالعات موجود در  C.V.در واقع تنھا منبعی است که اساتيد
بر اساس آن در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو در گروھشان قضاوت خواھند کرد ،لذا الزم است در
تھيه  C.V.وقت و دقت کافی صرف شده و تمامی نکات مطرح شده در آن سنجيده انتخاب و بيان شود.
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 در منابعC.V.  قالب ھای مختلفی برای تھيه. مرتب و تأثيرگذار باشد، می بايست دقيقC.V. در حقيقت
 لذا در اين جا تنھا به ذکر چند نکته اصلی پرداخته و يک نمونه،گوناگون از جمله اينترنت موجود است
: در انتھای اين بخش آورده شده استC.V.
 اگر بيان سوابق و دستاوردھای تحصيلی و پژوھشی فرد نياز. حداکثر بايد دو تا سه صفحه باشدC.V.  تنھا موارد مھم و برجسته و جديدتر را ذکر و از،به صفحات بيشتری دارد بھتر به جای افزايش صفحات
.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( نام و مشخصات حداکثر سه نفر از اساتيد يا ھمکاران سابق علمی کهReferees)  در قسمت معرفين افراد مذکور بايد در دسترس بوده و. توانائی و سوابق علمی تان را دارند ذکر کنيد،شناخت کافی از شما
.( برای شما باشندRecommendation 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 RTPCR, 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
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:اخذ پذيرش در مقاطع مختلف دانشگاھی
:کارشناسی
 داشتن مدرکی معادل ديپلم دبيرستانھای،شرط دريافت پذيرش کارشناسی از دانشگاه ھای بلژيک
 در. به ھمراه مدرکی معتبر دال بر توانايی فرد متقاضی برای تحصيل به زبان مورد نظراست،بلژيک
َ
،اصوال با داشتن مدرک ديپلم می توان مستقيما ً و بدون شرکت در آزمون ورودی وارد دانشگاه شد
بلژيک
 دندانپزشكی و برخی گرايشھای مھندسی و رشته،به استثنای عالقمندان به تحصيل در رشته ھای پزشكی
 در مورد متقاضيان غير بلژيكی.معماری كه برای ورود به دانشگاه نياز به گذراندن آزمون ورودی دارند
 ھر،كه مايل به دريافت پذيرش کارشناسی از دانشگاھھای بلژيک ھستند پس از معادل سازی مدارک
 بدين.دانشگاه بر اساس قوانين و استانداردھای خود درباره پذيرش يا عدم پذيرش فرد تصميم می گيرد
 موجود است که الزم استEquivalence Certificate form  در برخی دانشگاه ھا فرمی بنام،منظور
توسط مدرسه و اداره آموزش و پرورش منطقه ای كه متقاضی ديپلم دبيرستان و گواھی پيش دانشگاھی
 سازمان مذكور گواھی می دھد که، بر اساس اين فرم. امضاء و تأييد شود،خود را دريافت کرده تکميل
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فرد متقاضی طبق قوانين ،شرائط الزم برای ورود به دانشگاه در كشور خود را دارد .در برخی از
دانشگاه ھای بلژيک مانند دانشگاه فرانسوی زبان ليژ امكان شركت در يک آزمون ورودی به جای معادل
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.
در مجموع شايان ذکر است که مدارک مورد درخواست ھر دانشگاه بر حسب نوع دانشگاه در رشته
مورد نظر اندکی متفاوت بوده و الزم است جھت کسب اطالعات دقيق تر به سايت اينترنتی ھر دانشگاه
مراجعه شود .کليه مدارک نيز می بايد پيش از ارسال با دقت کافی تکميل و در مھلت تعيين شده از طرف
دانشگاه ،با در نظر گرفتن زمان تلف شده در مراحل پستی ارسال شوند.
جھت کسب اطالعات بيشتردر مورد نكات مربوط به زبان نيزمی توانيد بخش "ضروريات تحصيل در
بلژيک ،اولويت نخست؛ تقويت زبان" ھمين دفترچه و يا سايت دانشگاه مورد نظر را ببينيد.
کارشناسی ارشد:
 ◌َIMAھا يا  Initial Master's programmes Masterھا دوره ھای معموالً يک ساله و گاھی  2ساله
ھستند شامل دروس تئوری و پروژه تحقيقاتی که معموالَ به زبان انگليسی نمی باشند .دانشجويان بلژيکی
كه مدرک سه ساله  Candidateرا دارند ،يا دانشجويان ايرانی با مدرک كارشناسی می توانند در اين
دوره ھا شرکت كنند .اين دوره ھا در حقيقت تکميل کننده دوره کارشناسی محسوب شده و دروس ارائه
شده در آنھا به اندازه دوره ھای  MASتخصصی نيستند.
برای ثبت نام در دوره ھای  "Complementary Master" MASيا  ، Master after masterداشتن

مدرک  Licentiateاز بلژيک و يا کارشناسی از ايران الزامی است .اين دوره ھا به نوعی کارشناسی
ارشد تخصصی بوده و امکان آموزش در سطح پيشرفته را فراھم می کنند .مدت دوره نيز می تواند
يکساله يا دو ساله باشد.
پيش دکترا و دکترا:
طبق قوانين برخی دانشگاھھای بلژيک ،دانشجويانی که مدرک کارشناسی ارشد خود را از
دانشگاھھای خارج از بلژيک دريافت کرده اند تنھا در صورت با موفقيت گذراندن دوره پيش دکترا در
دانشگاھھای بلژيک و يا تأييد ھيأت داوران کميته دکترا می توانند پذيرش دکترا دريافت و به تحصيل
دراين دوره بپردازند .دوره پيش دکترا برای متقاضيان از کشورھای اروپايی حداکثر يکسال و برای
متقاضيان از کشورھای خارج از اتحاديه اروپا حداکثر  2سال بوده و بسته به شرائط و قوانين دانشکده می
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