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 :دوم بخش 

 
  اقدامات ضروری پيش از سفر
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   تقويت زبان:اولويت نخست) 1-2

انگليسی بسيار کمتر رای فراگيری زبان بويژه ه از آنجا که ھزينه ھای يادگيری زبان ھای خارجی در ايران ب

ط 2زم برای دريافت پذيرش می يًه نمره حد نصاب زبان خارجی غالبا از شراياز ھلند می باشد و از طرفی ارا

باشد، لذا توصيه می شود تا حد امکان دانشجويان مھارت ھای زبانی خود را پيش از ورود به ھلند افزايش 

  . تسريع در  مراحل تحصيلی و تسھيل زندگی در کشور ھلند گردداين امر می تواند موجب. دھند

از آنجا که بيشتر دوره ھای دکترا در ھلند به زبان انگليسی است و اکثر ساکنين اين کشور قادر به گفتگو به اين زبان می 

 .دی احساس نمی کنندًباشند، اغلب دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دکترا عمG نياز جدی به يادگيری زبان ھلن

 وبه خصوص در رشته ھايی  از دکتری تر  جھت تحصيل در برخی مقاطع پايين  يادگيری زبان ھلندیالبته 

  .می باشد، ضروری استبا افراد عادی جامعه مستلزم ارتباط ھمچون پزشکی که 

  

  ارزيابی مخارج تحصيل) 2-2

در کل ھزينه . ر ھزينه ھای تحصيل و زندگی استيکی از مھم ترين دغدغه ھای دانشجويان در خارج از کشو

برای آگاھی متقاضيان جھت پيش بينی ھزينه ھا، توضيحاتی آورده شده که . ً نسبتا با2ستھلندھای زندگی در 

 يا در دانشگاه ھای مختلف اندکی  و ھمگی يک ميانگين تقريبی است و می تواند از شھری به شھر ديگر

کترا، ھمانند ساير کارمندان دانشگاه، مشمول استفاده از امکانات دانشجويی مانند خوابگاه يا دانشجويان د. متفاوت باشد

 دارای ھلند. شوند شان حمايت می  شوند اما ھميشه برای پيدا کردن محل زندگی از طرف مؤسسه ھای تفريحی نمی فعاليت

 بسيار  در شھرھای دانشگاھی به ويژه اتاق مناسب پيدا کردن يک آپارتمان يا از اين رو .   استتراکم جمعيتی  با2يی 

گرچه ( يورو250 کرايه ماھيانه  اتاقی مناسب با در صورت داشتن جستجوی زياد می توان اميد داشت که . مشکل است

 متوسط .  پيدا نمود يورو در ماه550 کرايه  آپارتمانی با و يا ) معمو2 مشترک در آشپزخانه يا حتی سرويس بھداشتی

 دانشگاه ھا وبگاهمعمو2 در .  يورو در ماه است750يت حدود ي برای آپارتمان يا سو و يورو400جاره اتاق حداکثر ا

لينکی جھت دستيابی به اطGعاتی در مورد مسکن در آن شھربرای دانشجويان خارجی وجود دارد ، گرچه معمو2 بھای 

 برآورد ھايی  در ھلندی زندگی برای داشتن تخمينی از ھزينه ھا .اين اماکن کمی با2تر از حد متوسط اجاره بھا می باشد

  .د ذکر می شواز مخارج اصلی زندگی 

  

  : عبارتند ازً معمو2 تنھا يکبار در سال پرداخت می شوند اين ھزينه  که : زندگی مخارج ساليانه

   يورو15000متغير تا : شھريه دانشگاه

   يورو430: اجازه اقامت

   يورو180 متوسط و به طور متغير : کتب مورد نياز

 متغير معمو2 از نصف اجاره بھای ماھانه تا يک و نيم برابر آن : (Deposit)پيش بھای منزل 

 متغير: بيمه آتش سوزی منزل
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گرچه سا2نه نيست ولی اکثر دانشجويان به د2يل مختلف از جمله خرابی آن و ھزينه : (ھزينه خريد دوچرخه

 تا 40متغير از )  دوچرخه در طی تحصيل شده اند3يا 2يده شدن دوچرخه مجبور به خريد با2ی تعمير يا دزد

  يورو250

 :ھزينه ھای جاری

   يورو1000 تا 400: اجاره منزل

   يورو150 تا 20: برق و گاز

   يورو40 تا 20): اگر جزء امکانات منزل اجاره شده نباشد(ھزينه اشتراک  تلويزيون و اينترنت 

    يورو20 تا 10: ک  تلفنھزينه اشترا

   يورو340 تا 200: خوراک و پوشاک

   يورو45متغير ولی متوسط : رفت و آمد

   يورو110 تا 42:  درمانیبيمه

  متغير: ورزش وتفريحات

مسلما ميزان ھزينه کرد افراد مختلف می باشد ولی در کل ھلند نسبت به بسياری کشورھای اروپايی کشور 

  .گرانی است

  

  بورس تحصيلیدريافت ) 3-2

  : تحقيقاتی مراكز و ھا دانشگاه �

 چارچوب در خود علمی نيروھای تأمين برای به طور معمول دانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی ايران می توانند 

بيشتر در اين  اطGعات برای کسب .اقدام به اعطای بورس تحصيل در خارج کشور نمايند  مقررات و قوانين

  .نماييد مراجعه ھا دانشگاه آموزشی ھای گروه يا تمعاون زمينه می توانيد به

  

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

 معاونت"پزشكی  علوم ھای رشته برای دانشجويان مايل به ادامه تحصيل در تحصيلی بورس منابع ازديگر

 تأمين برای مذكور معاونت .است پزشكی وزشآم و درمان بھداشت، وزارت"  دانشگاھی امور و آموزشی

که توسط  مربوطه ھای آزمون پذيرفته شدگان ط ويبه افراد واجد شرا خود، پژوھشی و آموزشی نيروھای

. كند می اعطاء كشور از خارج تحصيلی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود، بورس

  آدرس برای آگاھی بيشتر می توانيد به

htm.PHD_Bours/News/Daneshjoee/ir.hbi.dme://http يدي مراجعه نما.  

 

  :خارج وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری دانشجويان امور و بورس كل اداره �
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خارج وابسته به وزارت علوم،  جوياندانش امور و بورس كل اداره تحصيلی، بورس دريافت منابع از ديگر يكی

  مراجعه net.iranscholarship.wwwآدرس  برای آگاھی بيشتر می توانيد به. تحقيقات و فن آوری است

 .يدينما

  

  ترجمه مدارک تحصيلی و دريافت پذيرش) 4-2

در  پذيرش اخذ برای . می باشد درسی رک تحصيلی و ريزنمرات  ترجمه مدا،دريافت پذيرشيکی از مفدمات 

 مدرک ديپلم و ريز نمرات دبيرستان و پيش دانشگاھی و برای مقطع  ترجمه ًمقطع کارشناسی معمو2

مدرک ديپلم و کارشناسی به ھمراه ريز نمرات کارشناسی و برای دوره پيش دکترا و يا ترچمه کارشناسی ارشد 

ک ديپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد و ريزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد  مورد مدارترجمه دکترا 

  .نياز است

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

  .ترجمه مدارک به زبان انگليسی قابل قبول می باشد

 مطالعه و نسبت به ًی رغم تبحر و تجربه  مترجمين دفاتر دارالترجمه، حتما  2زم به ذکر است که عل      

.  اقدام نماييدويژه ريزنمرات  قبل از ارسال به دادگستری و امور خارجه جھت تأييد،ه بازديد ترجمه مدارک ب

  ودروستجربه نشان داده که  گاھی اسامی برخی .  ترجمه لغات تخصصی را به دقت چک کنيددر اين زمينه 

استفاده از واژه ھای نامتعارف در ترجمه عبارات .  انجام نمی شود صورت صحيح يا واژه ھای تخصصی به

  .تخصصی می تواند مشکل ساز شود

، بھتر  داردبا ھلند تفاوت زيادی  آموزشی ايران نظام از طرف ديگر از آنجا که روش نمره دھی در       

به طور نمونه  .  نمايددر ترجمه ريز نمرات  ذکررا نيز ره دھی  روش نم دارالترجمه بخواھيد کهاست که

 نشان می دھد که نمرات  استفاده کند که در ترجمه انگليسی ريزنمراتout of 20  عبارت  مترجم می تواند از

 بايد به تأييد دادگستری و وزارت امور  ترجمه شده کليه مدارک در مرحله بعد .  محاسبه شده است20از 

  . ضميمه گردد نيز مدارک به زبان فارسی  ايران رسيده و کپی برابر اصل شدهخارجه

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

 يدی توانبدين منظورم.  استفاده نمود آن ھا  يا مفقود شدن اصل مدارک بتوان از نسخه ھای برابر با اصل شدهو

 .نيد مراجعه و مراحل 2زم را طی ک سکونت خود به دادگستری شھر

ً اين مرحله  اصطGحا . برسندنيز ھلند در ايران سفارت تأييد به بايد معمو2ترجمه مدارک مذبور 

Legalisationمتقاضيان  مبلغی به عنوان ھزينه تاييد مدارک از سفارت كه است بديھی .  ناميده می شود 

  .كند می فتدريا

 

  اخذ پذيرشه ھای مؤسس) 2- 1-4
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 .كنند می کمک كشور از خارج ھای دانشگاه از پذيرش دريافتدر امر  دانشجويان بهه ھای اخذ پذيرش مؤسس

 و دانشگاھھا جھت تحصيل در آن دسته از می توانند  نسبت به اخذ پذيرش اين مراکز  تنھا بنا بر مقررات 

 تاييد به نظر مورد مقطع در آنھا تحصيلی مدارك ارزش كه اقدام نمايند خارج از کشور  آموزشی مراكز

 .باشد رسيده ذيربط وزارتخانه ھای

 وزارت از مجوز دارای  از خارج از  کشور  که اخذ پذيرش شما می توانيد فھرست موسسه ھای       

  : می باشند  را در  آدرس بيابيدعلوم، تحقيقات و فناوری

 htm.table/paziresh/net.iranscholarship.www  

  

  

  

  اخذ پذيرش) 2- 2-4

اقدام به يافتن استادی در دانشگاه مورد نظر  ابتدا  می بايد در دکترا تحصيل در مقطع دريافت پذيرش متقاضی 

استاد . گيرديرفته و راھنمايی وی را بر عھده ه تحقيقاتی اش پذ را به عنوان دانشجو در گروخود  نمايد که وی 

 زير نظر  بعد دانشجو در مرحله.  خوانده می شودSupervisor) يا  (Promoterًمعمو2  ) استاد راھنما(مذکور 

  يا Copromoter ( استاد مشاور با نظر وی  و را تھييه  )پروپوزال(استاد راھنما، طرح پژوھشی دوره دکترا 

Advisor (ه درخواست ينامه تأييده استاد راھنما به ھمراه پروپوزال طرح برای ارا.  طرح نيز تعيين می شود

 متقاضی می بايد مدرک  قبولی در  آزمون زبان در بسياری از دانشگاھھا . پذيرش به دانشگاه ضروری است

 تنظيم مورد نياز دانشگاه بايد دقيق و خوانا کليه مدارک انگليسی را نيز برای اخذ پذيرش به دانشگاه ارايه دھد 

ًمعمو2 بررسی مدارک . به امضای دانشجو رسيده و در زمان مقتضی به دانشگاه مورد نظر ارسال شودشده ، 

  . ماه به طول می انجامد3 تا 2و اعطاء پذيرش حداکثر 

  :ی گردد اخذ پذيرش عنوان م متقاضيان آشنايی بيشتر در اينجا ذکر نکاتی چند جھت 

موفقيت و پيشرفت  نقشی محوری در  تحقيقاتی ھای  گروه و فضای استاد راھنما تجربه نشان داده است که -

 در انتخاب گروه تحقيقاتی  و استاد راھنما دقت و  می بايد  دانشجوی دوره دکترا اين رو  از.  دارنددانشجو

ھا، مقا2ت چاپ شده،  اتی از جمله نوع فعاليت اطGعات مربوط به گروه تحقيق. را مبذول نماييدتوجه کافی 

  توصيه می شود. دانشگاه موجود می باشدوبگاهدانشجويان، تکنسين ھا، سوابق و موقعيتھای استاد راھنما در 

 تعداد دانشجويان خارجی   دارای  که عGوه بر معيارھای پژوھشی مورد نظر،کنيد  انتخاب  را  گروھھايیکه 

اين امر فضای پژوھشی را به فضاھای بين المللی و غيرتعصبی نزديکتر کرده و تا حد . دبيشتری داشته باشن

چنانچه . ولين گروه در برخورد با دانشجويان خارجی استئزيادی نشان دھنده نوع نگرش استاد راھنما و مس

ی توانيد دانشجوی ايرانی ديگری نيز مشغول به تحصيل يا فارغ التحصيل از ھمان گروه پژوھشی است، م

  .يدياطGعات ارزشمندی درباره گروه از وی دريافت نما
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 پست الکترونيکی  بھتر است که تقاضای اخذ پذيرش را با استفاده از  تحقيقاتی ھای جھت ارتباط با گروه  -

 خود که در صورت امکان سعی کنيد درخواست خود را از طريق آدرس الکترونيکی.  ارسال داريد)ايميل(

 برتری محسوسی اين روش.  ارسال نماييد ارايه شده،  ايراندر يا مراکز تحقيقاتی  ھا دانشگاه از  بوسيله  يکی

 yahoo و MSN ايميل عمومی که توسط وبگاه ھايی چون  با استفاده از آدرسھاینسبت به ارسال پذيرش

دھنده حضور  نشان ، ا دانشگاھی شم با استفاده از ايميل درخواست پذيرش  ارسال زيرا.عرضه می شود ،دارد

  .لب نظر اساتيد تأثير بسزايی دارددر ج بوده و دانشگاه يا مرکز تحقيقاتیآن شما در 

 تا حد امکان  پذيرش  نامه درخواست که ًاز آنجا که اساتيد معمو2 مشغله ھای فراوانی دارند بھتر است      

ز آنجا که اساتيد شناخته شده  در سراسر ا. کوتاه ، گويا و حاوی نکات مھم و برجسته ی درخواست شما باشد

جھان روزانه ايميل ھای فراوانی از دانشجويان کشورھای مختلف دريافت می کنند، که حتی شايد وقت کافی 

از  (subject)  نامه  موضوع در قسمتانتخابی شما عنوانبرای باز کردن و خواندن ھمه آنھا را نداشته باشند، 

ً که اساتيد معمو2 تمايل به  توجه داشته باشيد . خواندن ايميل شما داردبه استاد  رغيب اھميت فراوانی در ت

از اين رو در صورت داشتن بورس تحصيلی . جذب دانشجويانی دارند که برايشان بار مالی بھمراه نداشته باشند

 می توانيد از  شما  مثال  طوربه. وجود آن را به صورت کوتاه در عنوان موضوع نامه خود منعکس نماييد

  .استفاده نماييد subject  عنوان نامه در "A PhD candidate with scholarship"عبارت  

يا رزومه، شرحی از اطGعات مربوط به  C.V. خود را به نامه مذکور پيوست کنيد .C.V ھمچنين شما می بايد

 که برای اخذ پذيرش د  می باشسوابق تحصيلی، پژوھشی و شغلی فرد به ھمراه برخی اطGعات شخصی

از آنجا که اولين گام در جھت .  از اھميت با2يی برخوردار است به خصوص در مقطع دکتریدانشجويان

دريافت پذيرش دکترا جلب موافقت استادی در دانشگاه مورد نظر، بعنوان استاد راھنماست و در مرحله 

 توانايی ھای وی را ندارد، اطGعات موجود در انتخاب، استاد امکان تماس مستقيم با دانشجو برای ارزيابی

C.V. در واقع تنھا منبعی است که اساتيد بر اساس آن در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دانشجو در گروھشان 

  وقت و دقت کافی صرف شده و تمامی نکات مطرح شده  .C.Vقضاوت خواھند کرد، لذا 2زم است در  تھيه 

قالب ھای .  می بايست دقيق، مرتب و تأثيرگذار باشد.C.Vدر حقيقت . شوددر آن سنجيده انتخاب و بيان 

 مھم در چند نکتهبه  در اين جا تنھا ون از جمله اينترنت موجود است،  در منابع گوناگ .C.Vمختلفی برای تھيه 

  : اشاره می شودC.Vتھييه  

- C.V. و دستاوردھای تحصيلی و پژوھشی فرد اگر بيان سوابق . تنظيم شود دو تا سه صفحه  در حداکثر بايد

 با اولويت سوابق جديد فحات، تنھا موارد مھم و برجسته نياز به صفحات بيشتری دارد بھتر به جای افزايش ص

  . گرددنظر  و از موارد کم اھميت تر صرف شدهذکر

- C.V.  و بخشھای مختلف آن به وضوح قابل تشخيص باشد باشداھر مرتب داشتهبايد ظ .  

  .وارد ھر بخش به ترتيب جديد به قديم ليست شوند م-
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  تان از   نام و مشخصات حداکثر سه نفر از اساتيد يا ھمکاران سابق علمی(Referees) ھا  در قسمت معرف-

افراد مذکور بايد در دسترس بوده و  حاضر به .   شما اطGع کافی دارند را ذکر نماييد و سوابق علمی ھایيتوانا

  . باشند در زمان مقتضی  برای شما(Recommendation letter)نامه نوشتن معرفی 

  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری» اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج « معرفی ) 5-2

 علوم، وزارت یيدانشجو معاونت ھای مجموعهر زي از يكی خارج،  دانشجويان امور و بورس كل اداره

ت ي برای ارتقاء کيفيت آموزشی، علمی و تحقيقاتی کشور و نيز تأمين ھياداره اين . است آوری فن و تحقيقات

 اقدام علمی مورد نياز دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی و پژوھشی، در چارچوب قوانين و مقرراتی خاص،

بورس کليه امور مربوط به اعطای بورس ھای  كل اداره.  دانشجو به خارج از کشور می کند به اعزام 

ط، به ھمراه نظارت و پيگيری امور مربوط به آن را به يصيلی داخل و خارج از کشور به افراد واجد شراتح

  . عھده دارد

 و يا با مراجعه حضوری به www.iranscholarship.netمی توانيد از طريق آدرس اينترنتی اين اداره 

 )خوردين(ببلوار انقG –  ميدان صنعت-) شھرک غرب ( شھرک قدس -تھران (آدرس 

از فرصت ھای موجود ، ) طبقه سوم-ی وزارت علوميدانشجو  معاونت-  نبش خيابان پيروزان جنوبی –خيابان ھرمزان 

 .برای دريافت بورس تحصيلی آگاه شويد

آماده پاسخگويي به 12الي 10اعت  تخصصی روزھاي زوج از س (chat room)عGوه بر اين سالن گفتگوی

 دانشگاھھا و  تحصيل در خارج از كشور ، اعتبار و شھريه   آنGين در خصوصوا2ت و نظرات شما بطورس

  .  مراجعه نماييدhtm.chat/net.iranscholarship.wwwبدين منظور به آدرس . غيره مي باشد

  

  وم، تحقيقات و فناوری وزارت عل» تحصيل با ھزينه شخصی « بخش معرفی ) 6-2

طور مستقل اقدام به دريافت پذيرش از دانشگاه ھای ھلند کرده و قصد تحصيل با ھزينه ه دانشجويانی که ب

شخصی را دارند می توانند از برخی تسھيGت اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج، بخش اعزام با ھزينه 

ای مشمو2ن خدمت سربازی جھت کسب معافيت تحصيلی اين تسھيGت به خصوص بر. شخصی استفاده نمايند

  .بسيار مفيد است

امكانات شخصی در مقاطع تحصيلی با2تر از كارشناسی،  از متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با استفاده

  .برخوردار شوندی نياز از تسھيGت با احراز شرايط مورد توانند می

 :شرايط مورد نياز

  .كارشناسی از يكی از دانشگاھھای مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری داشتن مدرك   -1

  . كسب نمره حد نصاب از يكی از آزمونھای زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوری -2

از يكی از مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در مقطع مربوطه ) غير مشروط (  دارا بودن پذيرش قطعی  -3

  .دانشگاھھای معتبر خارج از کشور
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  . مراجعه نماييدhshakhsi/net.iranscholarship.wwwبرای آگاھی بيشتر از قوانين مربوطه به آدرس 

  

  »نگندفتر رايزنی علمی و سرپرستی دانشجويان ايرانی در منطقه ش « معرفی )7-2

ه شده ي اطGعات گوناگونی در مورد شرليط تحصيل وزندگی در ھلند وساير کشورھای منطقه شنگن اراوبگاهدر اين 

در صورتی که قصد ادامه تحصيل در اين کشورھا را داريد  ). net.iranscholarship-fr.www://http/(است 

  .ه دقيق آن توصيه می شودمطالع

 شده در ینيش بيف و اھداف پي وظاچھارچوبس در يران در پاري ای اسGمی جمھوری علمیندگينما

ت ھای زير را ي مسولی و وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشكیقات و فناوريساختار وزارت علوم؛ تحق

 . بر عھده دارد

فرانسه ، آلمان، ( ل در منطقه شنگن ي شاغل به تحصیراني ااني و نظارت به امور دانشجویدگيرس          ·

   شده در قانون اعزام دانشجو ینيش بي پ فيطبق وظا) ك و سوئد يس، بلژيھلند، سوئ

ت ي حوزه ماموری آموزش عالی نھادھای و فناوری علمیھايتھا و توانمند ي ظرفی، بررسیريگيپ          ·

م ي در تنظیھمكار(  داخل كشور یقاتي تحقی مراكز آموزش بای ارتباطات علمیم و برقراريو تنظ

  )  آنھایقراردادھا و تفاھمنامه ھا و نظارت بر اجرا

ژه يت به وي حوزه ماموری جذب و مشاركت استادان، محققان و متخصصان مراكز علمیتGش برا          ·

  شانيت ارتباطات اي داخل كشور و تقوی علمیتھايان ، در فعاليرانيا

اخبار مربوط به دانشجويان، موجود  مورد نياز به ھمراه و مقرراتبخشنامه ھا سايت اينترنتی دفتر مذکور، در 

در  .ارسال پيغام شخصی وجود دارد و ارتباط با ساير  اعضاءبا عضويت در سايت امکان برقراری . است

 امراکز علمی و اداری مرتبط بمربوط به آدرسھای ليستی از » ی مھم و ضروریآدرس سايت ھا«بخش 

    . دسترس می باشددر ،دانشجويان

  

  رواديددريافت ) 8-2

 ھای ھلند،متقاضی می بايد با مراجعه به سفارت ھلند در ايران دانشگاهيکی از پس از دريافت پذيرش از  

دريافت ويزا و مدت زمان آن بر حسب  مورد مراحل . نمايد اقدام ی تحصيلی دريافت ويزانسبت به تقاضای 

با توجه . ورد نياز می تواند به تسريع در اين امر بينجامددقت در جمع آوری و تکميل مدارک م. متفاوت است 

يا ويزای و  دانشجويی به طو2نی بودن مدت تحصيل در ھلند دانشجويان می بايد نسبت به اخذ ويزای بلند مدت 

  در صورت .اقدام نمايند) که مدت اعتبار آن حداکثر سه ماه است( و نه  ويزای گردشگری  D (MVV) نوع 

 تغيير آن به ويزا و   و يا  آن برای مدتی بيش از نود روزگردشگری امکان  تمديدھلند با ويزای ورود به 

 وضعيت ويزا  ی در  چنين تغيير از نيزھا  و دانشگاه  وجود ندارد  دانشجويی در خود ھلند بلند مدت اقامت

 اعطا کننده پذيرش انجام می  به طور معمول اقدامات اوليه جھت اخذ ويزا توسط دانشگاه .ندنحمايت نمی ک

ھمان گونه .  به عھده خود دانشجو بود) ان( ھمسر و يا فرزند برای ويزایتقاضای  که داشته باشيد توجه . پذيرد
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 و مدت که در قسمت ھای بعدی به تفصيل توضيح داده می شود، اين امر دارای مراحل اجرايی بسياری است

 و کسب شرايط 2زم  پس از ورود دانشجو به ھلند دانشجو بھتر است  از اين رو .زيادی به طول می انجامد

) به طور معمول اين امر تنھا پس از دريافت کارت اقامت دانشجويی ميسر است( جھت تقاضای ويزای خانواده 

   .اقدام نمايد  IND از طريق اداره امور مھاجرين ھلند نسبت به طی مراحل اجرايی آندر اسرع وقت 

 اينترنتی يا دفتر سفارت ھلند مراجعه وبگاه فرم ھای درخواست ويزا می توانيد به جھت دريافت

 passports_visa=menu&=lang?php.index/netherlands/works/ws.radcom.www://httpنماييد

 :را در آدرس زير ببينيدار و آدرس سفارت  ساعت ک

address=menu&en=lang?php.index/netherlands/works/ws.radcom.www://http  

 از خدمات  می توان آن تھييه برای می باشد که از اقدامات ضروری داشتن بيمه درمانی و مسافرتی معتبر در اروپا 

 می توان به شرکت جمله آن از .  نمود استفادهاند، بيمه دانشجويان بين المللی فعال   که در  زمينه موسسه ھای معتبری 

  . که ادرس وبگاه آنھا در زير آمده اشاره نمودAONھای ليپمن و

• Lippmann: www.ace-ips-nl.com 

• AON: https://www.students-insurance.eu 

2زم به ذکر است که شما می توانيد با مراجعه به وبگاه شرکت ھای فوق، فرم تقاضای بيمه را به صورت آنGين  پر 

  .س از ورود به ھلند ھزينه آن را پرداخت نماييدنموده و پ

  

  جستجوی مقدماتی مسکن يا خوابگاه دانشجويی ) 9-2

 بخش عمدتا اين. می باشند   Housing  با عنوان واحد بخشیبه طور معمول دانشگاه ھای ھلند دارای 

يافتن جھت . ياری می دھد  بلند مدتدر موادری   اقامت موقت و مکانی مناسب  برای دانشجويان را در تھيه 

 با توجه به تراکم با2ی جمعيت در ھلند، يافتن واحد . کمک گرفت اينترنتی دانشگاه وبگاه اين واحد می توان از

 خانه ھای عرضه شده توسط دانشگاه که به یبه استثنا . است بسيار وقت گير   مناسب و ارزان قيمتمسکونی

 کرايه داده می شوند ، يافتن مکانی مناسب برای اقامت بلند مدت طور معمول برای مدت کوتاھی به دانشجو

 پيش از ورود به ھلند تقريبا امکان پذير نيست چرا که اين امر مستلزم  طی مراحل 2زم از جمله مشاھده منزل، 

 اه د که دانشجويان از طريق دانشگ توصيه می شواز اين رو .  با صاحب خانه و امضا قرار داد می باشدتوافق

 چند ماه اول  مشغول به تحصيل در ھلند  مکانی را برای اقامت کوتاه مدت در کمک دانشجويان ايرانی تويا ب

 البته امکان استفاده موقت از خدمات .مکانی بھتر بپردازندورود تھيه نمايند و پس از ورود نسب به جستجوی 

مبلغی بين  پرداخت به طور معمول می توان با .  نيز وجود دارديا ھتل ھای ارزان قيمت و  Hostel ھستل ھا

برای اين منظور شما می بايد از .  اتاقی مشترک را در اين مراکز کرايه نمود يورو به ازای ھر شب،25 تا 15

  .نماييد به صورت اينترنتی قبل اقدام به رزرو اتاق 
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به طور نمونه شما می توانيد از . نمود خدمات وبگاه ھای عرضه منازل اجاره ای نيز استفاده  ازھمچنين می توان

 خانه ھای دانشجويی در آن عمدتا اتاق ھا و  که ) php.uk_dsp/nl.kamernet.www://http( خدمات وبگاه کامرنت 

 حدود  وبگاه عضو شده و مبلغی در مبلغی دربرای استفاده از اين وب گاه متقاضی بايد . عرضه می شود، استفاده نماييد

را برای اجاره معرفی کرده اند تماس حاصل خود  با افرادی که خانه پس از عضويت شما می توانيد .  ده يورو بپردازد

ن از ابتدای شروع به کار اي. ھر ده يورو به عنوان ده امتياز  برای ده بار انتخاب گزينه ھای معرفی شده می باشد . ديکن

با استفاده از اين وبگاه شما نيازی به .  تا کنون دويست ھزار نفر در اين وب گاه ثبت نام کرده اند2000وبگاه در سال 

 . مراجعه نماييدآدرس اين وبگاه به برای کسب اطGعات بيشتر. پرداخت مبلغی به بنگاه معامGتی نداريد

  

  تھيه بليط ھواپيما) 10-2

 سفر به زرو بليطً يا اصطGحا پرينت ر و  کپیيه ا، ار ھلندی  دريافت ويزايکی از شرايط مورد نياز جھت 

 يا چند ھفته قبل از تاريخ  روزبايد چندمی شما . نمايد رزرو  موقعه بسعی کنيد بليط خود را . ھلند می باشد

برای نھايی کردن بليط داشتن .  تأييد نھايی بليط اقدام کنيدجھت نس ھواپيمايی  به ھلند  با مراجعه به آژاپرواز

  :در نتيجه طبق مراحل زير عمل کنيد. ضروری است ويزای ھلند

 به طور معمول.  اقدام نماييد بليط خود به سفارت ھلند در ايران، نسبت به رزرو ويزا ارايه درخواستپس از

.  خود را تحويل دھيدپرينت بليط می شود تا طرف سفارت با شما تماس گرفتهچند روز قبل از تحويل ويزا از 

ه اصل ويزا به آژانس ھواپيمايی، ي به سفارت، ويزا را دريافت کرده و با ارا بليطه پرينت رزروي اراپس از

مقصد به  مستقيم از تھران یپرواز 2زم به ذکر است که به طور معمول ھر روز .  نماييداصل بليط را دريافت

 .  انجام می شودKLM ايران اير يا   توسط فرودگاه اسخيفول آمستردام

  به طور نمونه.  متفاوت است و نوع بليط  بسته به شرکت ھواپيمايیيزان بار مجاز ھمراه مسافر م      

اين ( د را به بخش بار تحويل دھن بار کيلوگرم30 تا ميزانخطوط ايران اير می توانند دارندگان بليط عادی  

 در .نيز با خود به درون ھواپيما حمل کنند را  و تا ميزان ده کيلو گرم )  کيلو گرم است20ميزان در پروازھا 

دريافت  اضافه بار   به عنوان  مبلغی کيلوگرم   به ازای ھر از حد مجار باشد،  بيشتر بار که مقدار صورتی

  . می شود

 به عنوان عوارض خروج از ی رامبلغخروج از ايران پيش از مسافران خارج از کشور می بايد       

 دارای بورس دانشجويان.  فرودگاه بپردازند در خارج يا داخل  بانک ملیه ھای کشور در يکی از شعب

  .اندعوارض معاف پرداخت ايت ييد وزارت بھداشت يا علوم از  با تاتحصيلی 

  

  وسايل ضروری ھمراه) 11-2

 بنابراين توصيه می شود تا حد امکان وسايل .  ھلند گرانتر از ايران است اجناس در بيشتربطور کلی    

 خاطر نشان می شود که شما می توانيد از گوشی تلفن .وريدبياضروری و مورد نياز خود را از ايران به ھمراه 

 مورد نياز خود با توجه به گرانی کتاب در ھلند  بھتر است کتاب ھای. ھمراه خود را نيز در ھلند استفاده نماييد
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- انگليسی، فارسی-انگليسی، انگليسی-فارسی، فارسی- انگليسیشامل لغت نامه ھای(  لغت نامه از جمله انواع 

 سنگينی کتاب و  به دليل حجيم بودن و . ھمراه داشته باشيد تھيه نموده و به را در ايران)فارسی-ھلندی، ھلندی

 با استفاده  پيش از سفر نسبت به ارسال اين اقGم ه می شود که، توصيھزينه با2ی اضافه بار ھواپيماھمچنين 

Gم معمولی داردی نسبت به ارزان ترت پست مطبوعات که نرخ از  تسھيGشما می توانيد . نماييد، اقدام  پست اق

  .نيز ارسال نماييد ) CARGO (اين اقGم را از طريق خدمات حمل بار ھواپيمايی جمھوری اسGمی ايران

 تخت خواب، يخچال، ميز و   وسايل منزل از جمله مجھز به معموfurnished( 2(ان ھای اسکان مبله مک  

از .  متکا، پتو، مGفه و ظروف آشپزخانه اند اقGمی چون  فاقد گاز می باشد ولی صندلی، قفسه کتاب و اجاق

در صورت امکان . دنداشته باشيل را با خود به ھمراه در صورت تمايل می توانيد برخی از اين وسااين رو 

گوشی موبايلتان در (به ھمراه خود داشته باشيد وسايلی مانند دمپايی، چترو گوشی تلفن را  .يک پلوپز نيز تھيه کنيد

البته .  توصيه می شودگرم و سرد به اندازه کافی ھمچنين به ھمراه داشتن لباس ھای  .)اروپا نيز قابل استفاده است

اس ھای مورد نياز خود را در حراجی ھای آخر فصل فروشگاه ھای بزرگ ھلند نيز با بھايی  شما می توانيد لب

چند نسخه فتوکپی مدارک و تعدادی عکس رنگی در داشتن . در حد قيمت ھای ايران و گاه کمتر تھيه نماييد

  وای خانوادهعکس اعضداشتن . ً ترجيحا مشابه عکس پاسپورت نيز می تواند بسيار مفيد باشد6× 4اندازه 

. شعرنيز توصيه می شود و کتاب ھای شعرمقدس و ادعيه،اب ھای دوستان، پوسترھايی که می پسنديد ، کت

  .ضمنا پول خرد نيز داشته باشيد

 


