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  يمت به محل تحصيل و عز) Schiphol(فرودگاه اسخيفول ) 1-3

اخت%ف ساعت ھلند با (  آمستردام )Schiphol(پس از پرواز از فرودگاه مھرآباد تھران و فرود در فرودگاه اسخيفول 

در بدو ورود مسافران نسبت به انتخاب يكي از دو مسير خروجي پرواز به ساير ) ايران دو ساعت و نيم می باشد 

پس از ورود به سالن فرودگاه ويزا، مدارک . ھلند راھنمايي مي شوندكشورھا و مسير خروجي براي مسافران 

 بعد از پرسش و پاسخ مھر .لذا آنھا را در دسترس خود قرار دھيد .دانشگاھی ، مالی و پذيرش دانشجو کنترل می شود

ضاي كارت اقامت به تأييد به گذر نامه زده می شود که برای مدت معينی اعتبار دارد که قبل از اتمام آن بايد جھت تقا

  .شھرداري محل اقامت مراجعه نمود

بعد از طي مراحل قانوني با استفاده از اط%عات مندرج بر تلويزيون ھاي نصب شده در فرودگاه جھت تحويل بار به 

  .به دليل بزرگي فرودگاه اسخيفول و كثرت مسافران  بايد كام% مراقب وسايل ھمراه بود .طبقه پايين مراجعه کنيد

يه بليط قطار شھري در سالن فرودگاه با استفاده  از آسانسور به طبقه پايين ي سفر به شھر محل تحصيل پس از تھبرا

برای اط%عات بيشتر برای سفر به شھرھای مورد نظر به ( فرودگاه رفته و   از آنجا به شھر مورد نظر سفر نماييد 

رچند استفاده از قطار مقرون به صرفه ترين وسيله سفر به شھر ھ).  راھنمای شھرھا در ھمين مجموعه مراجعه نماييد

مي توان از اتوبوس و يا ) كه در نزديكي فرودگاه اسخيفول قرار دارد(محل تحصيل است، براي سفر به شھر آمستردام 

  .تاكسي ھايي كه در خارج از فرودگاه قرار دارند نيز استفاده نمود

  عمومی سيستم حمل و نقل و رفت و آمد ) 2-3

 وسايل نقليه درون شھری) 3- 1-2

در اين ميان تاكسي . ، اتوبوس ساماندھي شده است)تراموا(در ھلند حمل و نقل عمومي درون شھري بوسيله مترو، ترم 

برخ%ف ايران كه تاكسي ھا اقدام به جابجايي مسافران در  سطح شھرھا . نقش چندان فعالي در حمل و نقل شھري ندارد

، در شھرھاي  ھلند تاكسي ھا تنھا در مواردي خاص چون انتقال مسافر از ايستگاه مركزي قطار به محل مي نمايند 

در شھرھاي بزرگ ھلند مانند آمستردام و رتردام . مورد نظر و يا به صورت تاكسي تلفني در حدي محدود فعال اند

 : سايت ايستگاه قطار . ( وس انجام مي گيردمعمو\ حمل و نقل درون شھري به وسيله تركيبي از مترو، ترم، و اتوب

http://www.ns.nl/pages/index.html.(  

 strippenkaart خريد استريپن کارت) 2-3- 1-1

با توجه به يكپارچه بودن نظام حمل و نقل درون شھري در ھلند، بليط واحدي براي  مترو 

 تايي در فروشگاه 45  تايي و15بليط در دسته ھاي  . ، ترم و اتوبوس استفاده مي شود

، بسياری از سوپرمارکتھا، کيوسکھا و مکانھايی که ھايي داخل ايستگاه قطار مركزي شھر

كه بر ( تعداد بليط مورد نياز براي ھر مسير به مسافت طي شده .  فروخته مي شود مشخص شده اندkioskبا عنوان 

دو بليط و براي ) يك زون(  يك مسير  در يك منطقهبه طور معمول براي. بستگي دارد) اساس مناطق مختلف معين شده
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اين بليط به مدت يك ساعت اعتبار دارد و فرد مي تواند در . بايد سه بليط   پانچ كرد) دو زون( يك مسير دو منطقه اي 

 نيزبيشتر البته  با افزايش مسير تعداد بليط مورد نياز . خ%ل اين مدت از ساير وسايل نقليه درون شھري استفاده نمايد

البته افراد مي توانند در ). اين اط%عات در پشت بليط ھا درج شده است( شده  و مدت اعتبار بليط نيز افزايش  مي يابد

نيز نسبت به خريداري بليط تكي براي مسير مورد نظر ) اين امر در مورد مترو صادق نيست( داخل اتوبوس و يا ترم 

 توصيه می شود در اولين . بھاي بليط ھايي كه در با\ به آن اشاره شد، مي باشداقدام نمايند ولي قيمت ان بيشتر از

 تايی اقدام کنيد تا از مشک%ت بعدی مانند پرداخت ھزينه با\تر يا جريمه شدن 45روزھای ورودتان نسبت به تھيه کارت 

ھای اول به علت بی اط%عی روزانه مشاھده شده است که دانشجويان در روز گاھی .به دليل نداشتن بليط جلوگيری کنيد

 مسئو\ن كارت ھاي الكترونيكي را نيز طراحي كرده اند ا اخير. يورو ھزينۀ خريد بليط تک کرده اند20 الی 15حدود 

 .كه مسافران مي توانند با خريد ان ھزينه ھاي حمل و نقل را آسان تر پرداخت نمايند

 خريد کارت ماھانه) 2-3- 2-1

ھزينه اين .  ه كارت مسافري ماھانه مقرون به صرفه استر از وسايل نقليه درون شھري، تھي مستمدر صورت استفاده

 در ايستگاه قطار مركزي اين كارت ھا را مي توان. ن طول مسير متفاوت استت با توجه به مدت اعتبار و ھمچنيكار

 .ه نمودشھر تھي

 وسايل نقليه بين شھری) 3- 2-2

اه آھن در سراسر كشور  با توجه به گسترش خطوط ر

ھلند،  قطار سريع ترين و بھترين وسيله نقليه در مسافرت 

لبته براي سفر به شھر ھاي ا. ھاي  بين شھري مي باشد

  . بايد از اتوبوس ھاي بين شھري نيز استفاده نمودكوجك 

 خريد بليط قطار بين شھري) 2-3- 1-2

 ي فروش بليط قطار ھاي شھري را مي توان از باجه ھا

.  فروش بليط  قابل تھيه استھمچنين در تمامي ايستگاه ھاي قطار ماشين ھاي خودكار  .  ه نموددر ايستگاه ھاي قطار تھي

لينك تصوير صفحه تھيه بليط (مراحل تھيه بليط از دستگاه  . ه بليط از اين دستگاھھا بسيار ساده استتھي

html.2000e/nl.ns.webdemo://ttph ( به شرح زير است:  

 . دستگاه مي توانيد زبان دستگاه را از ھلندي به انگليسي تبديل نماييدtouch screenبا استفاده از صفحه لمسي  .1

 .درا انتخاب نمايي)  ساله11 تا 4( از ميان گزينه ھاي بليط  رفت و برگشت ، بليط يك طرفه، بليط ويژه اطفال بين  .2

 .حرف اول شھر مقصد را انتخاب نماييد .3

 .از ميان شھرھاي نام شھر مورد نظر را انتخاب كنيد .4

 .را انتخاب نماييد) درجه يك يا دو( درجه بليط  .5
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يه  درصدي بليط را تھ40 كارت تخفيف در صورتي كه( نوع بليط را از ميان بليط بدون تخفيف و بليط با تخفيف  .6

 .انتخاب كنيد) نموده ايد

ه كرديد بايد قبل از صورتي كه بليط را بدون تاريخ تھيدر ). ھمان روز يا بدون تاريخ( ان بليط را مشخص كنيد زم .7

 .سوار شدن به قطار ان را در دستگاه ھايي كه در سالن ايستگاه تعبيه شده پانچ نماييد

 .مورد نياز را تعيين نماييد) حداكثر تا چھار بليط( تعداد بليط  .8

و يا بوسيله  ) فقط سكه( بھاي بليط را مي توان از با استفاده از پول نقد . ھاي بليط را معين نماييدنحوه پرداخت ب .9

 .كارت بانكي كه دانشجويان در ابتداي افتتاح حساب بانكي دريافت مي كنند، پرداخت نمود

 . نماييدكارت خود را وارد دستگاه نموده و رمز خود را وارد نمود و پرداخت مبلغ بليط را تاييد .10

 .كارت خود را برداشته و بليط خود را دريافت نماييد .11

  :تذكر

 رفت و برگشت  (Single ticket)كمتر از بھاي دو بليط يك طرفه  ) ticket )  Returnبھاي بليط رفت و برگشت •

 است

نه شامل مسافرت به اين گزي.  شما مي توانيد از تخفيف اخر ھفته استفاده نماييدگزينه بليط رفت و برگشت آخر ھفتهدر  •

 .بلژيك ، لوكزامبورك، فرانسه و آالمان نيز مي شود

و جريمه ھای سخت گيرانه ) گاھی نيز تصادفی اين امر صورت می گيرد(کنترل بليط مسافران معمو\ انجام می شود  •

 .ای اعمال می شود

  كسي تا رسيدن به مقصد استفاده نمود ، به ھنگام رسيدن قطار به مقصد مي توانيد از تاگزينه بليط قطار و تاكسيدر  •

  ).  مراجعه نماييد  nl.treintaxi.wwwو يا ,   nl.ns.wwwبراي كسب اط%عات بيشتر به وبگاه ( 

شروع از يک :  چرخشی پنج روزه، و  بليط يك روزهبليط يك روزه، بليط( شامل بليط روزانهگزينه انواع ديگر بليط  •

، بليط روزانه )در صورت اوردن دوچرخه داخل قطار( ، بليط روزانه دوچرخه  )مقصد و بازگشت به آن از مسير ديگر

 .مي باشد) وقتي مبدا و مقصد يكي است ولي مسير رفت و برگشت متفاوت است( سگ و بليط رفت و برگشت دوره اي 

 ريد کارت ھفتگی يا ماھانهخ) 2-3- 2-2

كساني كه به صورت مستمر از قطار بين شھري استفاده مي كنند مي توانند با خريداري كارت ھفتگي، ماھانه و يا 

براي . بھاي اين كارت ھا با توجه به زمان و مسافت مورد نظر متغير است. سا\نه در ھزينه ھا صرفه جويي نمايند

قطار بين شھري ھلند ) سايت( توانيد به ادرس وبگاه كسب اط%عات در اين زمينه مي

html.index/pages/nl.ns.www://httpو يا باجه ھاي فروش بليط ايستگاه ھاي قطار مراجعه كنيد  . 

 )كرتينگ كارت( درصدي 40كارت تخفيف ) 2-3- 3-2
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نگ كارت كرتي(ه شده براي مسافرت ھاي برون شھري كارت تخفيف ساليانه ييكي از تسھي%ت ارا

voordeelurenabonnement (خريداري اين كارت  كه ھزينه آن در . است

با داشتن اين كارت كه .  صرفه است  يورو مي باشد بسيار مقرون به45حدود 

مدت اعتبار آن يك سال است، مي توان بليط قطارھاي بين شھري در ھلند را با 

 كارت و سه نفر اين كارت براي دارنده.  درصد تخفيف خريداري نمود40

\زم به ذكر است كه استفاده از اين كارت داراي محدوديت ھايي نيز مي .   معتبر است)  نفر4در مجموع (ھمراه وي 

و در ماه ھاي جو\ي و آگست كه كارت )  شنبه ھا و يكشنبه ھا و ساير تعطي%ت رسمي(جز روزھاي تعطيل ه ب. باشد

در صورت .   صبح معتبر است9ير روزھا كارت تنھا براي بعد از ساعت براي تمام ساعات روز معتبر است در سا

از تخفيف بليط مسافرت به )  يورو70در حدود ( سفر مكرر به كشور ھاي ھمجوار مي توان با پرداخت مبلغي بيشتر 

  . توصيه می شود در اولين فرصت به نھيه اين کارت اقدام کنيد.كشور ھاي ديگر نيز برخوردار شد

 بليط براي كودكانتخفيف 

مبلغ (  ساله مي توانند با استفاده از بليط ارزان رفت و برگشت كه بھاي آن براي كليه مسيرھا يكسان 11-4كودكان بين 

.  سال مجاني است4استفاده از قطار بين شھري براي كودكان زير . است به تمامي شھر ھاي ھلند سفر كنند)  يورو 2

 نفري ان ھم شامل كودكان 4 شامل بليط كودكان نمي شود و محدوديت   درصدي40 \زم به ذكر است  كارت تخفيف

  .نمي شود

  بليط قطار به ساير كشورھا) 2-3- 4-2

ه بليط  قطار براي سفر به ساير كشورھا بايد به باجه ھاي خاصي كه در ايستگاه قطار مركزي شھر به اين امر براي تھي

 بليط را مي تواند از دستگاه ھاي خودكاري كه در ورودي باجه فروش بليط ساير البته اين. اختصاص يافته مراجعه نمود

دستگاه ھاي خودكار معمولي تنھا بليط مسافرت به كشورھاي ھمجوار يعني ( كشورھا تعبيه شده نيز خريداري نمود

ه بليط پيش از موعد ھي \زم به ذكر است كه در صورت ت). ه مي دھنديفرانسه ، آلمان ، بلژيك و لوكزامبورك را ارا

ھمچنين در ايام تابستان مي توان از . سفر به نسبت زمان مانده به تاريخ بليط مي توان بھاي كمتري براي بليط پرداخت

  .ه شده استفاده نموديبليط ھاي ارزان ارا

 حمل و نقل وسايل و دوچرخه با وسايل عمومی) 2-3- 5-2

براي به ھمراه بردن دوچرخه در قطار ھاي بين .  بين شھري مجاز استوردن دوچرخه تنھا در قطار ھايآبه ھمراه 

ه دوچرخه تاشو باشد نيازي به در صورتي ك.  يورو است6يه نمود كه مبلغ حدود شھري بايد بليط روزانه دوچرخه تھ

  .ه بليط نيستتھي

 نحوه استفاده از اطLعات آنLين در يافتن مسير) 3- 3-2
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 با وارد نمودن ادرس مبدا و مقصد nl.ov9292.www://httpان با استفاد از آدرس  جھت يافتن مسير سفر مي تو

اط%عات كاملي در زمينه طول مدت سفر، وسايل عمومي قابل استفاده و ھمچنين زمان بندي حركت وسايل نقليه عمومي 

  .براي رسيدن به مقصد مورد نظر دريافت نمود

 نقشه ھلند) 3- 4-2

 24Map ) com.24map.www://http (،  vista-Map براي جستجو در نقشه كشور ھلند مي توان از وبگاه ھاي

)map-rotterdam/com.vista-map.netherlands://http(9292  ، يا-Map  )/nl.ov9292.www://http(   

 .استفاده نمود

  

  

  

 جمعی اجاره اتوبوس برای بازديد ھای دسته) 3- 5-2

براي بازديد ھاي دسته جمعي مي توان با شركت ھايي كه اين )  با راننده و يا  بدون راننده (  براي اجاره اتوبوس 

  .البته  اجاره اتوبوس با راننده چندان مقرون به صرفه نيست. گرفته مي دھند تماس يخدمات را ارا

 حمل و نقل وسايل منزل) 3- 6-2

براي اسباب كشي در صورت داشت خودروي شخصي مي توان با مراجعه به پمپ بنزين ھا و يا آژانس ھاي كرايه 

البته بايد با پرداخت مبلغي در . موداتومبيل، گاري ھاي مخصوص مسافر كشي را با قيمتي مناسب براي يك روز كرايه ن

راه ديگر حمل وسايل منزل كرايه ماشين مناسب بدون راننده و يا با . حدود ده يورو پ%كي براي ان گاري تھييه نمود

در بعضی دانشگاه ھا چنين خدماتی برای دانشجويان و کارمندان با ھزينه ھايی مناسبتر وجود دارد که \زم . راننده است

 . اين مورد از بخشھای خدمات دانشگاه ھا سوال شوداست در

   اينترنت تلفن ودسترسی به) 3-3

ايران وساير  با مكالمه روش ترين راحت و ارزانترين دسترسی داريد، اينترنت و كامپيوتر به منزل در اگر    

شما . نتی می پردازند اينتر  خدمات تلقن به عرضه  مختلفی ھای وبگاه. باشد می اينترنت از استفاده كشورھا

دنيا که  ھر کجای با  و با کمک آن كرده دانلود را مربوطه افزار نرم ، در اين وبگاه ھانام ثبت می توانيد با 

 .است پذير امكان گوناگون ھای روش با پرداخت آن مختلف و كشورھای با مكالمه ھزينه .بگيريد تماس مايليد

 وبگاه ھای ارزانترينجمله  از  .است اعتباری ھای  از طريق كارتروش، انتقال پول سريعترين راحت ترين و

  www.lowratevoip.com ؛ www.internetcalls.com ؛ www.justvoip.com تلفن اينترنتی می توان به 

 دقيقه  در سنت  ده پنج تا بين  ايران در ھمراه تلفن  و ثابت خط  با طريق مكالمه از اين    ھزينه.اشاره نمود

 .ميكروفون است و گوشی نياز بسيار آسان، و تنھا وسايل جانبی مورد افزارھا نرم اين از استفاده .باشد می
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 از توانيد می كارتھا اين با کمک .باشد می تلفن ھای كارت از استفاده روشھای تماس با ايراناز  ديگر يکی   

 از توانيد را می كارتھا اين .بگيريد تماس ديگر كشورھای يا ايران به كيوسک يا تلفن ھمراه ثابت،  خط تلفن

  .نمود تھيه برخی فروشگاھھا و پست دفاتر ھا، فروشی روزنامه مخابرات،  دفاتر

شما با خريداری اين .   اشاره نمود (Lebara)از ديگر راه ھای ممکن می توان به سيم کارت شرکت لبارا    

ھزينه تماس با ايران با .  رای آن اعتبار خريداری نماييدسيم کارت می توانيد ھر بار به ميزان مورد نياز ب

 . سنت در دقيقه می باشد18استفاده از اين سيم کارت در حدود 

 واضح است که اين روش. است با ايران  روش ديگری برای تماس تلفنی مخابراتی نيز مراجعه به دفاتر  

  .است شده ذكر ھای ساير روش از گرانتر

 يورو در ماه نيز امکان تماس از ايران با شما را با 10فن ثابت با ھزينه اشتراک حدود در ضمن داشتن تل  

 لایر در 500ھزينه تماس با کارتھای تلفن از ايران به تلفن ثابت ھلند حدود . ھزينه ای مناسب فراھم می کند

  . باشد در دقيقه می لایر5000حدود در  تماس با تلفن ھمراه شما در ھلند  ھزينه دقيقه بوده در حالی که

 ورود روزھای اولين در دانشجويان اغلب است، باصرفه و ارزان آسان، ھمراه تلفن تھيه در ھلند كه آنجا از  

 صورت خصوصی شركتھای طريق از   در کشور ھلندھمراه  تلفن خدمات ارايه . كنند می آن خريد به اقدام

 ھنگام در شود می توصيه َاكيدا لذا.  دارند را خود خاص معايب و مزايا كدام ھر اين شرکت ھا . گيرد می

 .آوريد عمله ب را كافی توجه و دقت خود نيازھای و شرايط به توجه با شركت، نوع انتخاب و خريد

 زبان به آنھا خدماتی شركتھای ھای نامه و قراردادھا كليه نيست، زبان انگليسی كشوری ھلند كه آنجا از  

 آشنايی انگليسی زبان با تنھا ورود بدو در ايرانی دانشجويان َمعمو\ اينكه به توجه با وانجام می شود  ھلندی

 مواجه فراوانی مشك%ت با قرارداد عقد از پس باشند، اغلب نمی قراردادھا متن دقيق مطالعه به قادر و دارند

 درخواست صورت امكان در ابتدا قراردادی  نوع ھر امضای از قبل شود می توصيه َاكيدا لذا .شوند می

 ننموده اكتفا فروشنده توضيحات به تنھا نباشد، موجود انگليسی نسخه چنانچه و نماييد را انگليسی نسخه مطالعه

 برخی از ھايی نمونه ذيل در. نماييد حاصل اط%ع قرارداد مفاد كليه از گوناگون پرسشھای با سعی كنيد و

مطرح  شود پرسيده قرارداد عقد از پيش شود می توصيه كه نھاآ مورد در توضيحاتی ھمراه به مفيد سوا\ت

 :باشد ھگشارا موارد از بسياری در تواند می كه شده

در برخی موارد مشاھده شده مدت قرارداد از طول دوران تحصيل بيشتر بوده و دانشجو حتی (قرارداد   مدت-

 )ن ھمراه استپس از ترک کشور نيز مجبور به پرداخت صورتحسابھای ماھيانه تلف

 ديگر شركت به شركت يک از خط تغيير جمله از دليلی ھر به قرارداد فسخ  شرايط-

 دقيقه ھر ازای به مكالمات  ھزينه-

ميزانی که شما می توانيد در ازای پرداخت مبلغ (  کوتاه مشمول ابومان پيامھای تعداد و دقايق تماس ميزان-

 )ثابت ماھانه به صورت مجانی استفاده کنيد

  )آبونمان(مكالمه  نداشتن صورت يا عدم پرداخت در  پرداخت-
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-KPN  ،TELE2  ،Telfort  ،Orange ، T  در ھلند عبارتند از  خدمات  تلفن ھمراه عرضهشرکتھای مختلف

mobileو ، . Vodafone  ھزينه پرداخت.  متفاوت است نظر قيمت و کيفيت  خدمات اين شرکت ھای مخابراتی  از 

 اط%عاتی در ادامه در  . است انجام قابل پيد -آبومانی و پری كلی روش دو به و مشتری انتخاب به مكالمات،

  . مورد اين دو روش پرداختی ارايه می شود

  

  ):Prepaid(پرداخت   پيشصورته ب پرداخت) 1

ھمراه خود   تلفن طخ از  فرد اقدام به خريداری اعتبار به ميزان مورد نياز می نمايد و می تواند  روش اين در  

 امکان خريداری اعتبار اضافی و  ،پس از تمام شدن اين اعتبار .به ميزان اعتبار خريداری شده  استفاده نمايد

 :قبيل از دارد وجود گوناگون روشھای مجدد شارژ برای. )Top Up(دارد وجود  تلفن ھمراه مجدد شارژ

ھا به طور  دكه و ھا خانه تلفن فروشگاھھا، مامیت در مختلف شركتھای خطوط شارژ كارتھای :كارت خريد

 آنھا از استفاده و موجود يورو ۵ حداقل از مختلف،ھای اعتبار با كارتھا اين. است دسترسی قابل شبانه روزی

 .است داده شده توضيح كارت پشت در خط شارژ نحوه .باشد می ساده بسيار

 اعتباری كارتھای با پرداخت اينصورت در .دارد وجود نيز \ين آن ھمراه به صورت تلفن خطوط شارژ امكان

 .شود می انجام online banking طريق از يا

 .دارد وجود نيز) ATM(بانكھا  خودپرداز دستگاھھای از استفاده با ھمراه تلفن شارژ امكان

 درَ قب% بايد  روش اين از استفاده برای .كنيد شارژ را خود تلفن اعتبار توانيد می نيز  سادهSMS يک  ارسال با

  . نمودنام  ثبت مربوطه شركت وبگاه

 Lebara Mobile و Ortel Mobile ھمچونھمانگونه که قب% نيز اشاره شد، برخی از شرکت ھای تلقن ھمراه     

lebara.www://http- و  id_nws&wsne=tg?/nl.ortelmobile.www://http=25به آدرسھای   

en/nl.mobile بھای اين سيم کارت ھا .  سيم کارت ھايی برای تماس ارزان قيمت با خارج از کشور عرضه می کنند

 تماسھای داخل ھلند با قيمتی بسيار کمتر  ع%وه بربا استفاده از اين سيم کارت ھا می توان . می باشد يورو 10 در حدود 

 برای تماس با  به طور نمونه ھزينه تماس با سيم کارت شرکت لبارا .  تماس گرفتاز ساير شرکتھا به خارج از ھلند

  . باشد سنت در دقيقه می25 تلفن ھمراه ايران  برای  سنت و18تلفن ثابت ايران 

  

  ):Postpaid(مكالمه   از پس پرداخت) 2

در مقابل اين مبلغ وی می تواند .  مشتری مبلغ ثابتی ھر ماه به عنوان ابومان می پردازدپرداخت نوع اينر د  

در . در طول يک ماه به صورت مجانی از تلفن ھمراه خود استفاده کند) مث% صد دقيقه( به ميزان مشخصی 

اضافی را  مكالمات  ھزينه ه آبونمان ،ماھان ھزينه ثابت ع%وه صورت استفاده بيش از ميزان آبومان می بايد 

  خط تلفن ھمراه آبومانی ارزانتر از مكالماتگرچه ھزينه . نيز که در قبض ھر ماه منعکس می شود، بپردازد

 تحميل   به مشتری  مختلفعناوين  تحت  مخفی ای   ولی در مواردی ھزينه ھای است  پرداخت پيش روش

 .می شود
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 شركتھای. دارند با\يی مكالمات ميزان كه شود می توصيه افرادی به تنھا ختپردا روش نوع اين مجموع در

 قرارداد تبليغ مبادرت به ارايه گوشی تلفن يا دوربين عکاسی نيز به ھمراه عقد عنوان به ھمراه، تلفن خدمات

 يورو در ماه 25مت  دقيقه ای و به قي200  قرارداد دوساله با آبومان به طور مثال. سا\نه می نماينديک يا چند 

پرداخت  يورو 25 به ھمراه يک دستگاه گوشی تلقن ھمراه  بدان معنا است که فرد بايد تا دو سال ھر ماه مبلغ 

به صورت مجانی زنگ بزند و گوشی معين شده  نيز به صورت مجانی  دقيقه 200 نمايد و ھر ماه می تواند تا 

 آدرس به توانيد می شركتھا از يک ھر خدمات درباره تربيش اط%عات كسب برای. به مشتری داده می شود

در (  در صورت تمايل به قطع آبومان بايد مراتب را حداقل يک ماه توجه کنيد که. نماييد مراجعه  آنھا اينترنتی

در غير اين .  دھيد خدمات دھنده اط%ع پايان دوره قرارداد به صورت کتبی به شرکت قبل )  ماه 3 برخی موارد 

در صورتی که شما تمايل به فسخ قرارداد را .  تمديد می شودرت قرارداد به صورت خودکار برای يک سال ديگر صو

  . نيز پرداخت نماييد ماه آتی3 برای  ماھيانه را مبلغ قراردادمی بايد زمان پايان قرارداد  اع%م کنيد،  دقيقا در 

  اينترنت

است و عم% به بخشی از زندگی افراد تبديل شده  رايج بسيار یاروپاي تمام كشورھای در اينترنت از استفاده

البته متقاضيان استفاده از اينترنت .  اينترنت می باشند منازل مجھز به سيم کشی تمام  از اين رو تقريبا. است

  .نمايد خدمات اقدام  اين ه دھندهي شرکتھای ارامی بايد شخصا نسبت به امضای قرارداد با

  Casema،KPN  ،TELE2  ،Telfort جمله  ازھمراه يا ثابت تلفن ه دھنده خدماتيارا ھایشركت از بسياری

،Orange  ،Het Net يا UPCاين شرکتھا البته .  پر سرعت را نيز ارايه می دھنداينترنت مختلف ،  سرويسھای

 ه دھنده خدماتيارا جھت پيدا کردن شركتھای  لذا .ه خدمات نمی پردازندي به ارای ھلند در تمامی شھرھا

ھمچنين می توان با  از .  و يا ھمسايه ھا پرس و جو نماييد صاحبخانهخود از  در منطقه محل سکونت اينترنت

  .وداستفاده نم) با وارد کردن کد پستی و شماره منزل (nl.adsl.www://http وبگاه

البته اين شرکت ھا معمو\ مودم . با پرداخت وجه می باشد مودم، نصب جمله از جانبی خدمات هيارا      

 خود ارسال   برای مشتريان  بازپرداخت می شود  وديعه که در پايان  و يا با دريافت  مجانی  صورت را به

 چنانچه در است گروھی اشتراک هيارا قابليت شركتھا، اينترنت خدمات ھای ويژگی ديگر از. می کنند

 ھستند  اينترنت  اشتراک دريافت به  مايل نيز  ديگران كه  می كنيد زندگی محلی يا دانشجويی  خوابگاھھای

 استفاده امكان اينترنت گروھی اشتراک خدمات. كنيد استفاده خدمات نوع اين از ھزينه، كاھش برای توانيد می

 باند پھنای با اينترنت ويژه ،يسروس نوع اين كه آنجا از. کند می فراھم را مودم يک از كاربر ھشت ھمزمان

 ھر عقد از قبل ھمواره كه است ذكر به \زم. ندارد اينترنت سرعت در تأثيری كاربران با\ی تعداد با\ست،

  .ھستيد صاحبخانه با مشورت به ملزم قراردادی نوع

 استفاده دانشگاه نتاينتر و كامپيوتر خدمات از توانيد می نداريد را منزل در اينترنت تھيه امكان چنانچه        

 و آمده فراھم دانشجويان استفاده برای گوناگون مكانھای در كامپيوتر اتاقھای ھلند، دانشگاھھای تمامی در. كنيد

 .كنيد استفاده امكانات اين از رايگان طوره ب توانيد می عبور رمز و شماره دانشجويی كردن وارد با تنھا
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از اينرو در . ه از اينترنت با استفاده از امواج را در برخی مراکز مھيا نموده اندھمچنين بيشتر دانشگاه ھا امکان استفاد

  . صورت داشتن لپ تاپ مجھز به سيستم وايفای شما می توانيد از اين خدمات نيز استفاده نماييد

    

 

    خدمات پستی ) 4-3

ارسال مرسو\ت پستی در ھلند به طور رسمی توسط شرکت پست 

 T TNھلند موسوم به 

)html.ir_en.generic_en/country/com.tnt.www://http  (

  البته شرکت ھای ديگری از جمله . صورت می گيرد

DHL 

)htmlundefined.high.nl/nl/publish/nl.dhl.www://http ( ھزينه ارسال. فعالند نيز در ارايه خدمات پستی 

عات برای کسب اط%. متفاوت است با توجه به حجم، وزن، سرعت و نحوه ارسال و مقصد نامه و يا مرسوله در ھلند 

  .تفصيلی به وبگاه  اين شرکت ھا و يا دفاتر پستی مراجعه نماييد

 

  مکان ھای اقامت موقت )5-3

جستجوی مقدماتی مسکن ) 2- 9مکانھای اقامت موقت و نحوه جستجوی آنھا به بخش  جھت کسب اط%عات درباره

 . مراجعه نماييد يا خوابگاه دانشجويی

  

  

  

  

   مراجع مرتبط تماس با دانشگاه محل تحصيل و) 6-3

 دانشگاه محل تحصيل تماس با ) 3- 1-6

 در اولويت  دانشجويان خارجی دانشگاه را در دفتر پس از ورود به شھر محل اقامت خود در ھلند  ثبت نام

 قبل از سفر به ھلند  شما می توانيد . استآدرس دفتر مذکور در وبگاه اينترنتی دانشگاه موجود . قرار دھيد

 طبق قرار قبلی به دفتر پذيرش دانشگاه در موعد مقرر و سعی کنيد .  جستجو کنيددانشگاه را طريقه رفتن به 

برنامه ھای خاص و  اقامت، بيمه، به ھنگام مراجعه شما اط%عاتی در تمامی امور مربوط به. ديمراجعه کن

اشتن نامه پذيرش و کليه ھمراه ده \زم به ذکر است ب. دانشگاه برای دانشجويان تازه وارد  دريافت می کنيد

دانشجويان دکترا می توانند به محض ورود با استاد راھنمای خود . مدارک شناسايی برای ثبت نام الزامی است

  . نيز استفاده کنند ویھای تماس گرفته و از کمکھا و راھنمايی
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ای اين کار بايد به طور شخصی و بر.  ھمچنين شما بايد در بدو ورود نزد  شھرداری محل سکونت خود ثبت نام نماييد    

می توانيد در اين مورد . تماس گرفته و  از پيش نوبت بگيريد) خمينته ( با شھرداری  از طريق دفتر پذيرش دانشگاهيا 

  .د راھنمايی بگيري پذيرش دانشگاه از مسئو\ن 

  

   تشکيل پرونده در سفارت جمھوری اسLمی ايران در Yھه) 3- 2-6

   جھت تشکيل پرونده و انجام کارھای اوليهپس از ثبت نام 

 Den Haagبه سفارت جمھوری اس%می ايران در \ھه 

  .اييدمراجعه نم

برای اط%ع از آدرس سفارت، ساعات کار، و مدارک مورد نياز به آدرس     

html.asp.Consulif/nl.iranianembassy.www://http استفاده از تسھي%ت \زم به ذکر است که . نماييد مراجعه 

  .در سفارت می باشدتشكيل پرونده دانشجويی منوط به دانشجويی، 

 

  تماس با دفتر رايزنی علمی و سرپرستی دانشجويان ايرانی در پاريس) 3- 3-6

\زم ) به خصوص دانشجويان بورسيه(دانشجويان 

بق با مواردی که در ھنگام اعزام از است که مطا

طرف اداره بورسھا به آنھا گفته شده ، مدارک و 

فرمھای \زم را برای تشکيل و تکميل پرونده به 

 برای کسب اط%عات تکميلی به . ارسال نمايندمستقر است، ) شھر پاريس( دانشجويان که در فرانسه نمايندگی علمی

  /net.iranscholarship-fr://http .اجعه نماييدوبگاه  نمايندگی به آدرس روبرو مر

سال نموده رگزارش علمی خود را راسا به دانشگاه محل خدمت اد ھر شش ماه  در ضمن  دانشجويان بورسيه می باي    

 جھت درج در پرونده به اداره کل بورس و دگی  ارسال دارند تا توسط آن نمايندفتر سرپرستیبه ه از آن راخو يک نس

 .اعزام ارسال نمايند

  

  

  

  

  خريدھای روزمره اوليه)  7-3

می مشکل به نظر قه  به دليل عدم آشنايی با منطبه ھلند  ورود در اوايل   د خوراکی و وسايل ضروریاخريد مومعمو\ 

 سوپرمارکتھای بزرگ  با توجه به وجود  گستردهولی .رسد 

اين فروشگاه ھا .  در ھلند نبايد نگران اين امر بودره ایزنجي

 به نحوی توزيع شده اند که حداقل يکی از آنھا با انجام غالبا

اين فروشگاه .  دقيقه پياده روی قابل دسترسی باشند10 تا 5
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  نده ھا،تا نان وبرنج و لبنيات، مواد بھداشتی وپاک کنگرفته ھا به عرضه مواد غذايی از ميوه و سبزيجات 

 فراورده ھای گوشتی ح%ل برخی موارد می توان برخی از  در .می پردازند.......لوازم تحرير، مج%ت و روزنامه ھا و

 ولی غالبا برای خريد فراورده ھای گوشتی ح%ل بايد به جستجوی سوپرمارکتھای .  در اين فروشگاه ھا تھيه نمودرا نيز

  .ا قصابی ھای عرضه کننده گوشت ح%ل پرداخت و يروشندگان ترک و عربفنسبتا کوچک 

  

به طور .  که معمو\ بر روی بسته درج شده توجه کنيد ع%مت ح%ل به  از فروشگاه ھا به ھنگام خريد اق%م ح%ل    

 گرمی از گوشت گاو می باشد و به قيمت يک يورو در فروشگاه ھا 200 به تصوير روبرو  که بسته کالباس نمونه

  .  درج شده است در گوشه پايين و راست بستهعنوان ح%ل .  شود توجه کنيدعرضه می 

 ميان اين فروش در . . متفاوت می باشد تا حدودی در ضمن بھای کا\ھا در سوپرمارکتھای بزرگ زنجيره ای        

 بعدی  در مرتبه.کمترين قيمتھا را دارندBas و   Lidel  ، ALDI گاه ھای  فروش ھای زنجيره ای ھلندگاه

  . قرار دارند...  و  Albert Hein  ،C1000 ، Plusفروشگاه ھايی ھمچون 

 .  سطح قيمت ھا در فروشگاه ھای زنجيره ای معروف ھلند مقايسه شده است در زيره شدهي در تصوير ارا

  ، Bas ، C1000 ، Plus از قبيل (  ھااسامی اين سوپرمارکت

Albert Hein ، Super de Boer  ( گ سياه آمده استبه رن  .

بر اساس سطح قيمت ھا را از با\ به پايين شکل  اين فروشگاه ھا 

تر دسته بندی کرده است به طوری که فروشگاه ھای با\تر ارزان 

  قيمت ھا با، با حرکت به سمت پايين شکل.محسوب می شوند

  .دنمواجه می شو درصدی 15-10 افزايش

  

  

  

  

  

  

  

  

  ر ھلندفھرست سوپر مارکت ھا در کشو
 

 توضيحات نشان و وبگاه نام فروشگاه
 ليدل

LiDL 

 
 

http://www.lidl.nl/nl/home.nsf/pages/i.home 
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 آل دی

ALDI 

 
http://www.aldi.nl/index_nl.htm 

 

 

 سوپر دبور
Super de Boer 

 
 
 

 
 

http://www.superdeboer.nl 
 

 

 
Dirk 

 
Bas 

 
Digros 

 
 

http://www.lekkerdoen.nl 
 

 

EDAH 

 
http://www.edah.nl 

 

 

Albert Heijn 

 
 

http://www.ah.nl/aanbiedingen 
 

در اين فروشگاه 
کا\ھايی که با 

ع%مت 
يوروشاپرمشخص 
شده اند با بھايی 
 کمتر عرضه
  می شوند 
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C1000 

 
 

http://www.c1000.nl 
 

 

MCD 

 
 

http://www.mcd-supermarkt.nl 
 

 

coop 

 
 

http://www.coop.nl 
 

 

DEEN 

 
 

http://www.deen.nl/start.htm 
 

 

DEKAMARKT 
 

 
http://www.dekamarkt.nl 

 

 

Jan Linders 

 
 

http://www.janlinders.nl 
 
 

 

JUMBO 

 
 

http://www.jumbosupermarkten.nl 
 

 

EM-TE 
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http://www.em-te.nl/aanbiedingen 

 
HOOGVLIET 

 
http://www.hoogvliet.com 

 

 

Nettorama 

 
http://www.nettorama.nl 

 

 

PLUS 

 
http://www.plusmarkt.nl 

 

 

POIESZ 

 
http://www.poiesz-supermarkten.nl 

 

 

Sanders 

 
http://www.sanders-supermarkt.nl 

 
 

 

VOMAR 

 
http://www.vomar.nl/aanbiedingen.htm 

 

 

AGRIMARKT 

 
http://www.agrimarkt.nl 
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Golff 

 
http://www.golff.nl 

 

 

Boni 

 
http://www.bonisupermarkt.nl 

 

 

Attent 

 
http://www.attent.nl 

 

 

SPAR 

 
http://www.spar.nl 

 

 

TROEFMARKT 

 
http://www.troefmarkt.nl 

 

 

Meer Markt 

 
http://www.meermarkt.nl 

 

 

Dutch Groceries http://www.dutchgroceries.nl/index.php 
 

ا که فھرستی از کا\ھ
به صورت آن \ين 

ھم قابل سفارش 
 ھستند

  

 

   بانکیخدمات) 8-3

ويا نزديکترين شعبه بانک ) در صورت وجود(با معرفی واحد پذيرش دانشگاه ، دانشجويان به شعبه بانک درون دانشگاه 

بر و گذرنامه داشتن مدارک شناسايی معت. به محل سکونت دانشجو مراجعه نموده و به افتتاح حساب مبادرت می ورزند
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 معرفی ABN- AMRO ،Fortis ، INGمعمو\ بانکھای . در اين مورد با واحد پذيرش ھماھنگی کنيد. الزامی است

در مواردی برای دانشجويانی که برای کوتاه مدت و دوره ھای چندماھه به ھلند آمده اند افتتاح حساب انجام . می گردند

  . توصيه می شودPost Bankانکھا يا استفاده از خدمات در اين موارد مراجعه به ساير ب. نمی شود

 

 دريافت کارت اعتباری) 3- 1-8

به اين منظور می بايست . بعد از افتتاح حساب در بانک می توانيد پس از مدتی درخواست دريافت کارت اعتباری بنماييد

آن جا که وجود سپرده کافی در حساب از . د\يل نياز خود به دريافت کارت اعتباری را به کارمند بانک توضيح دھيد

کنيد که سپرده کارت اعتباری مبادرت  درخواست  نسبت زمانیدر \زم می باشد بھتر است برای درخواست کارت شما 

  .در مواردی عدم توجه به اين مسئله با رد درخواست دانشجو ھمراه شده است. مناسبی در حسابنان وجود داشته باشد

 

 اينترنتی  و نکات ايمنینحوه  خريد ) 3- 2-8

 marktplaatsھايی ھمچون  بسياری از اجناس را می توان به صورت اينترنتی از وبگاه

)nl.marktplaats.www://http (دوچرخهخودرو، موتور،تقريبا تمامی کا\ھا از جمله در اين وبگاه . خريداری کرد , 

ه جنس ي زمان ومکان اراگان مشخصات کامل کا\ وفروشنددر اين وبگاه . عرضه می شود.... نرم افزارکامپيوتر، 

در غير اين صورت ممکن است را که ھنگام خريد دقت کنيد انتخاب مناسبی انجام دھيد چ.  می کننداع%م وبھای آن

  . نتوانيد جنس خريداری شده را پس بدھيد

 نھايت دقت را ری خود يا ديگراندر استفاده از کارت اعتبا    

 ھا خريد و فروش اجناس وبگاهمبذول داريد چرا که شمار زيادی از 

. اعتباری افراد می باشندرفا بدنبال اط%عات کارت صوری بوده و  ص

 ازتقلبی نبودن  خود ا قبل از وارد نمودن اط%عات کارتاز اين رو

  .  وبگاه مطمئن شويد

، ابتدا  ) …،Master Card ،Visa( ت اعتباری پس از مشخص کردن نوع کارت جھت پرداخت وجه با کار    

 دقيقا  را نام دارنده کارتدر مرحله بعد .  رقمی موجود در روی کارتتان را  در محل مشخص شده وارد کنيد16شماره 

ماره سه رقمی پشت سپس ش.  را وارد نماييد تاريخ اعتبار کارتسپس. نماييدوارد  روی کارت حک آنچه با مطابق 

  . می باشد را وارد کنيدکارت که شماره امنيتی کارت

 به وسيله کارت اعتباری تھيه  پرداختھای خودبرای کسب اطمينان کپی از 

  .  را ياد داشت کنيد ھا يا آننماييد و 

\زم به ذکر است که بانک ارايه کننده کارت اعتباری ھر ماه در تاريخ 

می کند؛ نسبت به برداشت وجه خرج شده با کارت مشخصی که به شما اع%م 

از اين رو سعی کنيد تا حساب جاری شما در آن زمان دارای موجودی کافی . اعتباری از حساب جاری شما می نمايد

دارای ھزينه   اعتباری   وجه نقد بوسيله کارت  داشته باشيد که برداشت توجه.  باشد تا مشمول پرداخت جريمه نشويد

  .می باشد
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 بررسی حساب بانکی خود و پرداخت وجه به صورت اينترنتی) 3- 3-8

 شبانه  اوقات ، در تماممی باشدضمن اينکه بسيار راحت Internet Banking انجام عمليات بانکی به صورت اينترنتی 

ز خدمات بانک با استفاده ا.  به بانک می کاھد شما از مراجعات مکرر و غير ضروریاين امر . استروز  قابل انجام 

نيز اقدام  پرداخت قبوض تلفن ، انرژی  و  انتقال وجهو نسبت به مطلع شده،خود  از موجودی حساب اينترنتی می توان

  .نمود

 ھستند، نحوه انجام اين عمليات بانکی ABN-AMROدارای حساب در بانک  ايرانی در ھلند  چون اکثر دانشجويان

برای دارندگان 

حساب در اين بانک 

   داده وضيحت

پس از .  شودمي

 در بانک شما افتتاح

کارتی مشابه شکل 

کارت (روبرو 

  .دريافت می کنيد Edentifier رمزخوان موسوم به  يک دستگاه به ھمراه ) حساب جاری 

   )html.identification/logon/en/nl.abnamro.www://https( با آدرس زير  با مراجعه به وبگاه بانک 

.  کنيد OK رقمی کارت را وارد کرده و 3 روی کارت و شماره  بر رقمی نوشته شده9  در قسمت زير شماره حساب 

 رقمی خود را 4 کرده و شماره رمزEdentifierکارت را وارد .  ظاھر می شود رايانه شماره ای بر صفحه مونيتور

  داده و شماره داده شده توسط Edentifierشماره ظاھر شده بر صفحه مونيتور را به .را بزنيدOK نوشته و

Edentifier محل مشخص شده در وبگاه وارد   را در

  .وارد حساب خود شده ايدشما .  نماييدOKکنيد و 

 Payments\ newروی جھت پرداخت وجه بر 

order\transferو  شماره حساب گيرنده وجه، نام و مکان گيرندهرای اين منظور  ب. در سمت چپ صفحه کليک کنيد 

 جزييات سپس در سمت راست توضيحی در مورد .  فرم انتقال وجه  وارد نماييدمقدار وجه واريزی در جاھای خالی

 شماره ای داده می شود  به در اين مرحله مجددا.  دستورتان را اجرا کنيدOK&Sendسپس با زدن . انتقال وجه بنويسيد

 OKبا . نيد را وارد مستطيل مربوط کEdentifier و شماره داده شده از وارد نموده  Edentifierکه بايد آن را به 

  .کردن انتقال وجه انجام می شود

  

  . وجود دارد on dateامکان پرداخت در آينده در تاريخی مشخص نيز با انتخاب : 1نکته

ه اگر پرداخت ديگری را نيز در نظر داريد، ب: 2نکته

 استفاده OK&New transfer از OK&Sendجای 

  .کنيد و مراحل قبل را برای انتقال جديد تکرار کنيد

 نيز به ھمين  acceptgiroپرداخت صورتحساب : 3نکته

  ونه و با انتخابگ

account number  

card number  
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 Payments\ new order\ acceptgiro وجود دارد  .  

  

  بررسی کارت اعتباری خود به صورت اينترنتی) 3- 4-8

 به صوت آن%ين م%حظه وضعيت اعتبار خود رامی توانند دارندگان کارتھای اعتباری 

 می ABN-AMRO اعتباری از طريق بانک  به طور مثال دارندگان کارت. نمايند

   ( زير مراجعه به آدرس  باوانند ت

Engli=localeID?do.ChangeLanguage/Consumer_AMRO_ABN/nl.abnamro.creditcards://https

Login=locationID&sh ( اقدام نمايندبه اين کار ت نسب.  

  

   مسکن يا خوابگاه دانشجويیجستجوی) 9-3

  نکات کلی) 3- 1-9

 از بيرون در اغلب دانشجويان باشد، می محدود بسيار دانشجويان اسكان برای دانشگاھھا امكانات َمعمو\ كه آنجا  از

. ه آن نسبت به ساير کشورھا با\تر استھلند با کمبود مسکن مواجه ھست و ھزين. دارند سكونت دانشجويی خوابگاھھای

لذا توقع جستجوی فراوان، پرداخت ھزينه نسبتا . از طرفی در کوتاه مدت نيز امکان يافتن مکان مناسب بسيار کم است

در ضمن از چند ماه قبل اقدام به . گزاف و مشترک بودن بخشی از امکانات از قبيل آشپزخانه يا حمام را داشته باشيد

قراردادھا معمو\ . يد و اين کار را به روزھای آخری که از قرارداد قبليتان باقی مانده است موکول نکنيدجستجو کن

خانه تمايل داشته باشيد قابل تمديد مياشد، گرچه سا\نه مبلغی متناسب با  يکساله بوده و در صورتی که شما و صاحب

 ماه قبل از زمان مورد نظر اين مورد را 1بجايی حتما حداقل در صورت تمايل به جا. تورم به اجاره بھا اضافه می گردد

 .به صاحبخانه اط%ع دھيد وگرنه ممکن است مجبور به پرداخت کرايه يک ماه اضافه شويد

  دارند که International Housing Officeدانشگاه ھا بخشی مربوط به اسکان دانشجويان خارجی به نام         

حتی می توانيد پيش از ورود به ھلند، . وط به جستجو و يافتن مسکن مناسب ياری می دھنددانشجويان را در امور مرب

ط يدر زمان اقامت در ھلند نيز چنانچه سوالی در مورد شرا. برای جستجوی محل اقامت موقت با اين بخش تماس بگيريد

  . اين بخش تماس بگيريدقررداد منزل يا ھر مشکلی در رابطه با مسکن اجاره شده يا صاحبخانه داشتيد با

 

 بنگاه ھای ملکی در شھرھای مختلف ھلند) 3- 2-9

 وبگاهدر . ھاست  دانشگاهوبگاه ًيکی از مھمترين و مفيدترين منابع جستجوی مسکن، اينترنت خصوصا بخش مسکن

 يک و مقدار ه ليست منازل موجود برای اجاره، به ع%وه مشخصات ھريًتمامی دانشگاھھا معمو\ بخش ويژه ای به ارا

نزديک به محل کار، تحصيل و (ًمعمو\ حتی امکان جستجو در مناطق مختلف شھری . کرايه اختصاص داده شده است

ه شده و جھت بازديد يپس از بررسی موارد ارا. نيز وجود دارد...) اتاق، آپارتمان و (و بر اساس نوع مسکن دلخواه ...) 

  .ريديتماس بگًمنزل می توانيد مستقيما با صاحبخانه 

 برخی  آدرس اينترنتیدر ادامه .  روش ديگر مراجعه به بنگاه ھای مسکن و يا جستجو در وبگاه آنھا می باشد      

 البته در مواردی استفاده از خدمات جستجوی اين بنگاه ھا منوط به پرداخت .از بنگاه ھای مسکن در ھلند آمده است
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ضمن آنکه اين بنگاه ھا معمو\  ھزينه يک ماه اجاره را به عنوان حق . باشد يورو می 50 تا 10ھزينه ای بين در حدود 

  .العمل خود از مستاجر دريافت می کنند

nl.kamernet.www  
nl.woningnet.www  

nl.directwonen.www  
nl.marktplaats.www  

nl.bnsrentalservice.www  
nl.rotsvast.www  

nl.brecheisen.www  
nl.bogaard-beaufort.www  

nl.veska.www  
/nl.homelets.www://http 

/nl.aviavi.www://http  
asp.Default/nl.dimo.www://http 

/nl.wonenmvm.www://http 
/nl.matchmakelaars.www://http 

/nl.tvnsite.www://http 
/nl.selektwonen.www://http 

nl.kolpa.www://http  
htm.huren_fr/rotterdam/2spage/nl.rotsvast.www://http 

 

 انواع قرارداد منزل) 3- 3-9

تجھيز (  منازل مبله کلی دو نوع به ....منازل از نظر داشتن وسايل  از قبيل ميز، تخت، موکت، روشنايی و در ھلند 

 ه ھای چگونگی پرداخت ھزيننظر  از.  تقسيم می شوند) unfurnished:  تجھيز نشده( غير مبله يا) furnished: شده

در مورد اول اجاره . تقسيم می شوند)  excluded( يا  و )included ( خانه ھا به دو نوع  نيز ... آب و برق و گاز و

بديھی است . بھا اين ھزينه ھا را ھم شامل می شود ولی در مورد دوم مستاجر بايد آن ھزينه ھا را خودش پرداخت نمايد

  . بيشتر می باشدincluded و furnished اجاره بھای اماکن که 

 ھلندی زبانھای بهَ معمو\ قراردادھا كه آنجا از. كنيد پيدا آگاھی آن مفاد كليه از مسكن، اجاره قرارداد  ی امضا ازقبل  

. بخواھيد توضيح صاحبخانه از قرارداد نكات و ياتيجز كليه درباره است باشند، \زم می انگليسی زبان به ندرت به و 

 deposit وديعه  ,  پرداختَ معمو\. بخواھيد راھنمايی و گرفته تماس دانشگاه اسكان دفتر با توانيد می نيز رابطه اين در

معمو\ ميزان  وديعه . باشد می متفاوت نوع مسكن به بسته آن ميزان كه است ضروری مسكن نوع ھر اجاره برای 

وديعه  . واحد مسکونی باشد ماه سه تا دو كرايه ادل ميزانی معمعادل يک ماه اجاره است و در مواردی ممکن است به 

  ،.با يک ماه تاخير به مستاجر مسترد می شود كليد بازگرداندن و  منزلتخليه از پس قرارداد مھلت پايان دردريافتی 

 بيش  او... و گاز برق، آب،  ھا ھزينه و يا نموده وارد منزل به خسارتی می تواند در صورتی که   مستاجر صاحبخانه

 برخی آژانسھای خدمات مسکن نيز مبلغی معادل نصف .  مزبور را از وديعه کسر نمايد مبالغ ، شده تعيين سقف از

 َمعمو\ كه باشيد داشته نظر در. اجاره بھای يک ماه تا حتی يک ونيم برابر آن را به عنوان اجرت درخواست می کنند

 به اينكه مگر ھمراه است اجاره بھای ماھھای باقيمانده از قرارداد داختپر با قرارداد، زمان پايان از پيش منزل تخليه

  .باشد نيز خانه صاحب موافقت مورد كه كنيد پيدا جايگزينی خود جای
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 انواع مسکن) 3- 4-9

ويی معمو\ در يک مجموعه اتاق ھای دانشج.  مبادرت به اجاره اتاق می کنندًدانشجويان مجرد معمو\ : اتاق

ً معمو\  ی اجاره ای  اتاق ھا. قرار دارندچند اتاقه  ،خواه يک مجموعه خوابگاھی و يا يک ساختمان چند اتاقی 

بدون ملحفه، بالش و ( به برخی لوازم اوليه زندگی از قبيل تخت و تشک  مساحت دارند و متر مربع 15 تا 12

 روشويی مستقل و ،)حداقل آب سرد(شير آب معمو\ در ھر اتاق .  ھستند مجھز، کمد لباس، ميز و صندلی)پتو

. به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گيرد توالت، حمام و آشپزخانه  معمو\ . وسيله گرمايش وجود دارد

.  يورو اجاره داده می شوند450 تا 250ً ماه و با محاسبه ھزينه آب و برق، تقريبا بين 12 به مدت غالبا اتاقھا 

  .ر ساختمان زندگی نمی کندخانه د  صاحبًبه طور معمول

  

Studio:  مجھز  اط%ق می شود که معمو\ آشپزخانه، حمام و دستشويی مستقل ھمراه با يک اتاق  استوديو به 

 تقريبی  مساحت. است ، ميز و صندلی)حفه، بالش و پتوبدون مل(به برخی لوازم اوليه از قبيل تخت و تشک 

  ھای با اندازهStudioالبته . می باشد برای زندگی يک نفر مناسب که است   متر مربع35 تا 15  بين استوديو 

 به صورت غير مبله Studio  در مواردی . ند ا يک زوج مناسب زندگی بزرگتر نيز وجود دارند که برای

 مدت اجاره  يورو در ماه بوده و550 تا 400 بين   ھاStudio کرايه .نيز کرايه داده می شوند)  تجھيز نشده(

  .و\ يک ساله می باشدمعم

  

ع%وه بر آشپزخانه و سرويس بھداشتی، آپارتمان .   زوج ھا و خانواده ھا مناسب است زندگی آپارتمان برای  :آپارتمان

برخی از آنھا کام% .  آپارتمان ھای استيجاری دارای انواع متفاوتی می باشند.اتاق پذيرايی و حداقل يک اتاق خواب دارد

 تا 500 آپارتمان يک خوابه  با امکانات متوسط بين  يک کرايه. بله و برخی نيز  غير مبله می باشندو يا تا حدودی م

  . يورو می باشد1200

با تعداد اعضای خانواده  می بايد  محل سکونت) که شامل ھال ھم می شود (  تعداد اتاقھای از نظر قانونی توجه کنيد    

 چھار نفره مجاز به کرايه خانه تک خوابه نيست و منزل می بايد حداقل به طور نمونه يک خانواده. متناسب باشد

  .به ھمين خاطر يکی از سوال ھای بنگاه ھای مسکن در مورد تعداد افراد خانواده است. دوخوابه باشد

 

 ماليات منزل) 3- 5-9

،  عوارض تامين مالی می شود و ماليات شھری در ھلند از جمله جمع آوری زباله  معمو\ از محل خدمات  از آنجا که 

 را به عنوان عوراض جمع زباله مبلغیشھروندان صرف نظر از اينکه صاحب خانه و يا مستاجر باشند، می بايد سا\نه 

  استيجاری و ساير موارد  تعيين می شود و ميزان آنمتناسب با نوع مسکناين مبلغ  . و عوارض مسکن  پرداخت نمايند

 مبلغی نيز به عنوان اين ع%وه بر. ت می باشد اودر شھرھای مختلف متف

 .ماليات حفظ سرزمين در برابر آب و نگھداری از سدھا دريافت می شود
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 قوانين و شرايط دفع زباله ) 3- 6-9

در اين تقويم . جمع آوری زباله ھا بر اساس تقويمی که توسط شھرداری ھا توزيع می شود انجام می گيرد 

ع%م می گردد که معمو\ يک يا دو روز در ھفته می باشد و بسته به ھر منطقه در زمان جمع آوری زباله ا

برای اط%ع از اين تقويم  می توانيد به شھرداری مراجعه و يا از دفتر اسکان . روزھای متفاوتی می باشد

 آن منطقه گذاشتن کيسه زباله درخارج از تقويم مربوط به. دانشگاه و يا صاحبخانه خود راھنمايی بخواھيد

در کيسه زباله قرار معمو\ بطری ھای شيشه ای و کاغذ را بايد جداگانه گذاشت و . دارد)  يورو40حدود (جريمه 

   .وجود استزباله دان ھای بزرگی مخصوص بطری ھا و ظروف شيشه ای در سطح شھرھا م. نداد

. است زباله در سطح شھر تعبيه شده سطل ھای اشغال  دايمی  برای تخليهو محله ھا  شھرھا البته در برخی    

 شھروندان می توانند بدون محدوديت زمانی .اين سطل ھا ھر روز توسط ماشين ھای شھرداری تخليه می شوند

به (  نيز   در آنھا   محدوديتی برای ريختن کاغذ  و  بنا به اط%ع بيندازنددر اين سطل ھا زباله ھای خود را 

  سطل ھایبته بھتر است که  اق%می چون کاغذ و شيشه و لباس  را در ال. وجود ندارد ) صورت مجزا

  ).تصوير اين سطل ھا را در ادامه ببينيد(  بيندازيد مخصوصی که در ھر منطقه برای آنھا در نظر گرفته شده

   سطل مخصوص پوشاکسطل مخصوص کاغذ و؛ سطل مخصول شيشه، تصاويری از سطل ھای دايمی زباله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�ر  � �  ��� �رر  � �  ��� �رر  � �  ��� �رر  � �  ��� 
	ر	
	
	
 ������������ �������� �م                                                                                                                                                                                                            ١٣٨٧١٣٨٧١٣٨٧١٣٨٧        ������������ ���� ���� ����  _  _  _  _     ه�ه�ه�ه��� �� �� ��     اااا �م وزارت  �م وزارت  �م وزارت  '�ت ،،،،%$%$%$%$ وزارت  '�ت   '�ت   '�ت   ��ور��*�*�*�*(((())))  ��ور�و  ��ور�و  ��ور�و      ++++و 

 

, ,ر ,ر ,ر ----ر /....اااا  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  454545456 7%6 7%6 7%6 7%88889999:;:;:;:; <<<< ==== >>>>?@?@?@?@ AAAA                             net.iranscholarship-fr.www     

           

75 

  

  

  

  

  

 قوانين مربوط به بيرون گذاشتن وسايل منزل

 از  ی خواھيد برخیم) لهي وسکيمانند خراب شدن (  که پس از پايان قرار داد منزل و يا به ھر دليل ديگر یدر موارد

 محل سکونت تان در ميان بگذاريد تا نسبت به ی بايد مراتب را قب% با شھرداریوسايل منزل خود را بيرون بگذاريد م

 . دي شومهي صورت شما ممکن است مشمول پرداخت جرني اريدر غ.  آنھا اقدام شودیجمع آور

 گرفتن تاريخ بيرون گذاشتن وسايل ی برایر م%قات حضورقرا) خمينته (ی اين منظور بايد با تماس با شھرداری برا

 لي وسایبه طور مثال زمان جمع آور.  به شما عرضه شودی متفاوتیبسته به نوع وسيله ممکن است تاريخ ھا. بگيريد

  و.   و مبل استی ساير وسايل مانند ميز و صندلی معمو\  متفاوت از زمان جمع آوری مانند يخچال و لباس شويیبرق

  . دارندی روند متفاوتزي قابل استفاده نري قابل استفاده و غی  برقلي وسانيھمچن

  

  

  

  مستعملی لباس ھای جمع آوری ھامحفظه

 استفاده مجدد دارد تي پوشاک مستعمل که قابلی جمع آوری برای سبز رنگ بزرگی ھلند محفظه  ھای سطح شھر ھادر

  .ردي گی کشورھا مورد استفاده قرار مري در ساازمنداني استفاده نی اق%م برانيبنا به اط%ع ا.  شده استهيتعب

 

  امور بيمه) 10-3

 شرکتھای بيمه گر در ھلند .1

دانشجويان . عليرغم متعدد بودن شركت ھاي بيمه اي ، گزينه ھاي دانشجويان براي انتخاب شركت بيمه گر محدود است

  ه شركت ليپمنمتعلق ب)  IPS( اس - پي- غالبا  از خدمات بيمه اي  آي

)com.nl-ips-ace.www://http/  ( استفاده مي

براي تقاضاي بيمه مي توان با مراجعه به . كنند

سايت شركت و يا از طريق تكميل و ارسال فرم 

 در اختيار وداي كه معمو\ دانشگاه در بدو ورھ

ھزينه بيمه .  نموددانشجويان قرار مي دھد، اقدام

بايد در ھمان ابتدا و براي كل مدت بيمه پرداخت 

ھم اكنون ھزينه ماھانه  بيمه براي ھر نفر در . شود
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 asp.oundinb/en/com.nl-ips-ace.www://httpبراي اگاھي از ھزينه بيمه به (  يورو مي باشد36حدود  مبلغ 

  ).مراجعه نماييد

 تمديد بيمه .2

وي مي تواند با تعيين مدت تمديد بيمه . پيش از اتمام مدت بيمه شركت بيمه گر نامه اي را به بيمه شونده ارسال مي نمايد

شركت بيمه گر پس از دريافت نامه ، صورت . درس شركت بيمه گر ارسال نمايدآنامه ارسالي را امضا نموده و به ، 

البته بيمه . اردن كارت بيمه را به ادرس متقاضي ارسال مي دآ را ارسال نموده و پس از دريافت ھزينه مربوطهحساب 

  . از طريق تلفن نيز اقدام به تمديد بيمه نامه خود نمايدشونده  مي تواند

 استفاده از خدمات بيمه دانشجويان .3

يژه ، خدمات حقوقي ، بيمه دانشجويان شركت ليپمن  شامل خدمات درماني ، خدمات و

امور حوادث، خدمات مسئوليت و امور مربوط به لوزام منزل و وسايل ھمراه مسافر مي 

تمامي اين خدمات به )  يورو در ماه36(\زم به ذكر است كه با پرداخت مبلغ بيمه . شود

  .يه بيمه نامه جداگانه براي آنھا نيستنشجو تعلق مي گيرد و نيازي به تھدا

 بر اساس رويه شركت ليپمن دانشجويان مي :ه درمانيخدمات بيم

را شخصا پرداخت ) تعرفه پزشك، ھزينه نسخه( بايد ھزينه درماني 

نموده و سپس با ارسال مدارك \زم به شركت بيمه تقاضاي 

 تاريخ بيماري در مورد شرح بيماري ، نام دكتر ،( براي اين منظور تكميل فرم  وپژه اي .  ا نمايد بازپرداخت آن مبالغ ر

و  ارسال آن به ھمراه اصل فرم ھزينه و يا نسخه به شركت ) ، مشخصات بيمار و شماره حساب بانكي جھت واريز وجه 

نھا را از وبگاه آ مي توان اين فرم ھا معمو\ توسط شركت بيمه براي فرد فرستاده مي شود ولي.  بيمه الزامي است

. شركت نيز دانلود نمود

pdf.e1_new_www_.1307_05/nl_ips/docs/common/uk.co.acesecure.www://https  

اين شركت تمام ھزينه ھاي درماني ضروري را به صورت كامل پرداخت نموده ولي  ھزينه ھاي دندانپزشكي را :تذكر

براي آگاھي از ميزان پوشش ھزينه .   يورو پرداخت مي نمايد340ارد اضطراري و تا سقف سا\نه تا مبلغ تنھا در مو

  .را ببينيد)  asp.summary_info/en/com.nl-ips-ace.www://http (اينجاھاي درماني 

ع%وه بر خدمات بيمه درماني  شامل خدمات ديگري نيز از جمله ) اس-پي-آي(  بيمه دانشجويان  :ساير خدمات بيمه اي

ميزان مبلغ تحت پوشش در دفترچه . بيمه وسايل منزل و بار ھمراه مسافر، بيمه حوادث و بيمه مسئوليت نيز مي شود

 و ھمچنين به اختصار در پشت برگه  )/http://www.ace-ips-nl.com/en  ( وبگاه شركت بيمه ، در راھنماي

در مورادي چون دزدي وسايل منزل و يا وسايل ھمراه فرد در طول سفر، ارسال گواھي . گواھي بيمه درج شده است

 اينجافرم مربوط به موارد غير از ھزينه ھاي درماني را مي توانيد در ( ھمراه فرم خاص آن الزامي استپليس به 
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pdf.e2_new_www_.1306_05/nl_ips/docs/common/uk.co.acesecure.www://https زم به ).  بيابيد\

 براي آگاھي از ميزان پوشش ( ھا محدود مي باشد ذكر است كه در مورد ھزينه ھاي غير درماني سقف پرداخت ھزينه

  ). را ببينيد asp.summary_info/en/com.nl-ips-ace.www://http اينجاھزينه ھاي غير درماني 

 ثبت نام برای پزشک خانواده

را ) عمومي( بايد پزشكي  بدو ورود از اين رو شما می بايد در.  نظام پزشكي ھلند بر اساس سيستم ارجاع بنا شده است

وی می تواند .  تمام مراحل درمانی شما  تنھا با مراجعه به اين پزشک انجام می گيرد.به عنوان پزشك خود تعيين نمايند

ھمچنين شما بايد برای امور دندان پزشکی  نزد يکی از  .در صورت ص%حديد شما را به پزشک متخصص معرفی نمايد

    اط%عات تقصيلی در مورد پزشک خانواده را  در بخش.   موجود در حوالی منزل تان ثبت نام نماييدداندانپزشکان  

  .  ببينيد4 - 1-3

   مربوط به اقامت قانونیقداماتا) 11-3

 ثبت نام و ارايه مدارک به شھرداری محل سکونت

 به شھرداری محل سکونت نيز حل سکونت  تغيير ماع%م ورود به ھلند،  لزوم ثبت نام در شھرداری در بدو  ع%وه بر

به در شھرداری ھا .... زندگی از جمله ازدواج، تولد بچه مھم  وقايعی تمامی  در ھلند تمامی به طور کل. ضروری است

   رسندثبت می

  مراحل درخواست اقامت ساليانه تحصيلی

  :نبال نمودساليانه تحصيلی در ھلند  بايد مراحل زير را د درخواست كارت اقامت براي 

  

 ثبت نام در شھرداری محل سکونت •

)  خمينته( می بايد با مراجعه به شھرداري محل اقامت خود    روز پس از ورود بايستي خود3دانشجويان ظرف  .1

)GBA ( ثبت نام نموده و  اقدام به  تقاضای كارت  اقامت )VTV  ( نمايند. 

 )IND مLقات از نکات کلی، مدارک مورد نياز، گرفتن وقت( کارت اقامت  •

پس از تكميل فرم ، . را تكميل نمايد)  صفحه ای۴  فرمي( بايد فرم تقاضاي متفاضي  .2

و ليست مدارک مورد نياز را )  صفحه١۵- ١٠( محتوی فرم ھای تکميلی ديگری پاکتی متقاضی

اکثر  ھلندی تنظيم شده اند ، و با توجه به عدم آشنايی به زبان  عمدتا فرم ھا اين. دريافت می نمايد

البته اخيرا . (گيرند آشنا به زبان ھلندی بھره فردی از کمک  بايد برای پر کردن آنھا  اين زبان، با انشجويان ايرانید

 ).ه کما کان ھلندی استبرخی فرم ھا به انگليسی ھم ترجمه شده ولی فرم ھای مربوط به تمديد اقامت و يا ويزای خانواد
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در   اصل شناسنامه و ترجمه رسمی تاييد شده آن چون اصل پاسپورت ، ع%وه بر ضرورت به ھمراه داشتن مدارکی .3

متقاضی بايد  به ھنگام  ...و اصل برگه پذيرش دانشگاه، برگه بورسيه يا حمايت مالی سفارت ھلند در ايران ،عکس،

راھنماي . ( پرداخت نمايد تقاضای اقامت يک ساله در ھلند و به عنوان ھزينه يور433 مبلغ تقاضاي اقامت تحصيلي 

  pdf.76140-6tcm_ENG_06Leges/Images/en/nl.ind.www://http  اينجاھزينه اخذ اقامت در ھلند را در

 ).ببينيد

  asp.index/EN/nl.ind.www://http): دي-ان- آي(وبگاه اداره مھاجرت ھلند 

 واکسيناسيون •

به   معرفی نامه ای جھت مراجعه ھمچنين متقاضيان .4

برای گرفتن  عکس  دی-خی-خیمرکز درمانی موسوم به 

اين آزمايش که در ماه ھای بعد نيز يک يا دو بار ديگر ھم تکرار می شود ، برای حصول . قفسه سينه دريافت می کنند

 .اطمينان از عدم ابت%ی متقاضی به بيماری سل است

م ھای پر شده و ساير فر  بايد با استفاده از آنوجود دارد که متقاضی  ه ای خالیدر ضمن بسته تحويلی ، ياکت نام .5

 .پست نمايد) دی-ان-آی(مدارک خواسته شده را به آدرس اداره مھاجرت ھلند 

 

 تمديد کارت اقامت •

به طور معمول اداره مھاجرت پيش از انقضاي مدت كارت اقامت فرمي جھت تقاضاي تمديد آن براي دارندگان كارت  .1

درس  آقرار دارد بهاه مدارك خواسته شده در پاكتي كه در بسته فرم ھاي تكميلي را بايد به ھمر.  اقامت ارسال مي دارد

 ).براي ارسال نامه بايد به ادارات پست مراجعه نمود و از تمبر كافي استفاده نمود( اداره مھاجرت فرستاد

در صورتي كه فرد در زمان مقرر فرم ھاي مربوط به درخواست تمديد اقامت را دريافت ننمود مي تواند با تماس  .2

نيز دانلود )  اينجا(اين فرم ھا را مي توان در وبگاه اداره مھاجرت . لفني با اداره مھاجرت تقاضاي ارسال آنھا را بنمايدت

 .نمود

 ماه نگذشته باشد، اصل 6ن بيش از آ، يك قطعه عكس جديد كه از تاريخ مدارك مورد نياز عبارتند از كپي پاسپورت .3

ه است، كپي بورسيه و يا برگه  يورو قابل تھي10با پرداخت مبلغ گواھي سكونت در ھلند كه با مراجعه به شھرداري و 

ي پشت و رو كارت اقامت فعلي،  كپي صورت حساب بانكي سه ماھه اخير كه ھر ماه  توسط بانك به تامين مالي، كپ

 ادرس پستي افراد فرستاده مي شود

اين ھزينه براي دوره دكترا ، كه دوره .  يورو مي باشد52ھزينه تمديد سا\نه كارت اقامت براي دوره دانشجويي  .4

  اينجاراھنماي ھزينه اخذ اقامت در ھلند را در( مي باشد  يورو  188تحقيقي محسوب مي شود، مبلغ  

pdf.76140-6tcm_ENG_06Leges/Images/en/nl.ind.www://httpد ببيني.( 
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  sofi nummerدريافت کد مالياتی

اين كد در مواردي چون باز كردن حساب بانكي، تقاضاي  . براي دريافت كد مالياتي بايد به اداره ماليات مراجعه نمود

 اينجابراي كسب اط%عات بيشتر در اين زمينه به .   مجوز كار  و مواردي از اين دست  ضروري است

html.92-privatpersonen/sonenprivatper/de/buitenland/variabel/nl.belastingdienst.www://http  

  .مراجعه نماييد

  

  انتقال ھمسر و فرزندان به ھلند  )12-3

اين . خود  صبر کند کارت اقامت  اگر دانشجو مايل به اخذ ويزا برای خانواده خويش می باشد،  بايد تا ھنگام صدور 

ت اقامت پس دريافت کار.  ماه به طول می انجامد فرايند در حدود دو و نيم تا سه

فرم ھای مربوطه را   فرد  بايد با اداره مھاجرت تماس گرفته و درخواست ارسال

 نيز دانلود   اينجادي در –ان –البته اين فرم ھا را مي توان از وبگاه آي ( بنمايد

كرد ، ولی با توجه به تعدد فرم ھای موجود بھتر آن است که با استفاده از تلفن و 

 ).شرح موقعيت خود درخواست ارسال پستي فرم ھاي مربوطه را نمود

 است اصل عقد نامه ازدواج به ھمراه ترجمه رسمی تاييد يکی از مدارکی که برای تقاضای ويزای خانواده ضروری .1

ھمچنين اصل شناسنامه ھمسر و فرزندان و ھمچنين ترجمه رسمی تاييد شده در . شده در سفارت ھلند در ايران می باشد

 .نيز مورد نياز است سفارت ھلند در ايران

 در  بھتر است متقاضی  برای تسريع در امور تذکر .2

د نامه ازدواج به ھمراه ترجمه ھمان ابتدا اصل عق

را در  در سفارت ھلند در ايران رسمی تاييد شده آن

 شھرداری پس از حدود يک ماه  .شھر داری ثبت کند

به   در شھرداری نامه ای مبنی بر ثبت شدن ازدواج

اين نامه بعدا . متقاضی ارسال می کند آدرس پستی

ضميمه ساير مدارک مورد نياز جھت تقاضای  بايد

 .يزای خانواده گرددو

 ماه ۴ الی ٣، حدودا )ھمراه با مدارک درخواست شده(پس از تکميل فرم ھای \زم جھت ويزای خانواده و ارسال آن  .3

پروسه حتی ممکن است با تاخير بيشتری انجام گيرد به خصوص اگر  اين. طول می کشد تا نتيجه تقاضا اع%م گردد

پروسه گرفتن ويزا برای خانواده ممکن است  در مجموع. رسالی دريافت نشودمدارک ارسالی ناقص باشد و يا مدارک ا

قصد اقامت کمتر از يک سال در ھلند را  ھمين خاطر اگر دانشجويی به.  تا يک سال به طول بيانجامد ماه۵بين 

توريستی برای ، بھتر است که مبادرت به اخذ ويزای  )حال يا برای دوره کارشناسی ارشد و يا فرصت مطالعاتی(دارد

 البته  . به طول می انجامد و اعتبار آن سه ماه است ماهگرفتن ويزای توريستی بين دو و نيم تا سه. خانواده خود نمايد

  .اخيرا جھت تسريع امور، اداره مھاجرت تسھي%تي براي دانشجويان قايل شده است
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  دعوت از بستگان درجه يک برای مسافرت به ھلند

ني بودن مراحل اداري در كشور ھلند، براي دعوت بستگان براي با توجه به طو\ .1

  .مسافرت به ھلند بايد حداقل سه ماه قبل از زمان مورد نظر اقدام نمود

ھم . اولين مرحله در اين راستا مراجعه به شھرداري و دريافت برگه دعوت نامه است .2

 نفر دعوت نامه جداگانه اكنون ھزينه دعوت براي ھر نفر ده يورو مي باشد و بايد براي ھر

آنھا نيز بايد .  درس بستگان ارسال نمودآدعوت نامه را بايد از طريق پست به .  اي فرستاد

وبگاه سفارت كه از طريق (  فرم تكميل شده تقاضاي ويزا  با در دست داشتن دعوت نامه و

به ) قابل دريافت است اينجا در   ir.netherlandsembassy.www://http در ايرانھلند 

سفارت ضمن دريافت تقاضا نامه ، زماني براي دريافت مدارك مورد نياز تعيين .  سفارت ھلند در ايران مراجه نمايند

 .مي نمايد

مي ه مھاجرت در ھلند  ارسال ارپس از تحويل مدارك درخواستي به سفارت ھلند در ايران ، درخواست ويزا به اد .3

در اين فرم . را به دانشجوي دعوت كننده مي فرستد) هحدر حدود بيست صف(پس از اين اداره مھاجرت ھلند فرمي . شود

پدر ، مادر، برادران و ( ات متقاضيان مسافرت به ھلند، مشخصات بستگان درجه يك صاط%عاتي از جمله مشخ

ھمچنين بايد مداركي از . مورد نياز است)  تولد و محل تولدشامل نام و نام خانوادگي و تاريخ( متقاضي ويزا ) خواھران

امت، برگه بورسيه يا تامين مالي، گزارش سه ماه بانكي ، گواھي اشتغال به تحصيل قجمله كپي پاسپورت، كپي كارت ا

 .به ھمراه فرم ارسالي به اداره مھاجرت ارسال شود

آن است كه دعوت كننده حداقل داراي درامدي معادل \زم به ذكر است كه يكي از شرايط پذيرش اين درخواست  .4

 .باشد)  يورو1300در حدود ( درامد حقوق بيكاري در ھلند 

  


