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بخش چھارم :
دوران تحصيل درھلند
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 (4-1نکات ضروری برای پيشرفت امور تحصيلی
 (4-1-1راھنمای تحصيل در ھلند
قبل ازمطالعه اين بخش ،لطفا مطالب ارايه شده در بخش نظام آموزشی ھلند را مطالعه نماييد .يکی از سياست ھای
فرھنگی ھلند ارايه امکانات الزم جھت ارتقای مقاصد علمی و تحقيقاتی می باشد .از اين رو معموال به دانشجويان
کارشناسی ارشد و تمامی دانشجويان دکتری به صورت اختصاصی از مکاناتی چون ميزی کار مستقل به ھمراه
کامپيوترمتصل به اينترنت ،امکانات چاپ ،لوازم تحرير مورد نياز ،کمد ....تعلق می گيرد تا دانشجو بتواند به راحتی
به امر تحقيق و پژوھش بپردازد .دراتاقھای کار دانشجويان معموال چند دانشجو مشغول به کار ھستند.
با عضويت شما در کتابخانه دانشکده محل تحصيلتان ،شما امکان دسترسی به تمامی کتاب ھای دانشکده خود و
ھمچنين ساير دانشکده ھا خواھيد داشت .عالوه بر اين امکان دستيابی به کتب مورد نيازتان که در کتابخانه دانشگاه محل
تحصيلتان موجود نمی باشد ولی در ساير کتابخانه ھا در ساير شھرھا يافت می شود نيز وجود دارد .برای اطالع از
نحوه سفارش کتاب از ساير کتابخانه ھا می توانيد از راھنمايی کتابدارھای شاغل در کتابخانه بھره مند شويد .در
بسياری دانشگاه ھا امکان انجام تمام اين مراحل برای دانشجويان دکترا در محل کار خود و بدون مراجعه به کتابخانه و
از طريق وبگاه دانشگاه وجود دارد .معموال سفارش کتاب از ساير شھرھا ھزينه ای در حدود  3يورو در بر دارد که با
ھماھنگی استاد راھنما و امور مالی دپارتمان مربوط برای دانشجويان دکترا با پرداخت مبلغ از طرف دپارتمان انجام می
پذيرد .دانشجو می تواند کتب امانت گرفته شده را برای مدت سه تا چھار ھفته نزد خود نگه دارد  .بعد از اين مدت ھم
در صورت نبود تقاضا برای کتاب امکان تمديد آن الين مدت با مراجعه به وبگاه دانشگاه وجود دارد .در ضمن
دانشجويان امکان جستجو و پرينت تمامی مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر بين المللی را به صورت آن الين دارند.
بعالوه در بعضی کتابخانه ھا دسترسی به مجالت علمی به صورت چاپی نيز فراھم ھست .در صورتی که مقاله مورد
نظر دانشجو در دسترس نبود،دانشجو می تواند از طريق کتابدارھا و يا از طريق اينترنت مجله حاوی مقاله مورد نظر
را در کتابخانه ھای ديگر جستجو نمود و آن را سفارش دھد .در اين صورت دريافت مقاله ھزينه ای در حدود  25سنت
تا چند يورو دارد .اگر دسترسی به مقاله مورد نظر در کتابخانه ھای ھلند ميسر نباشد  ,می توان با مراجعه به کتابداران
اقدام به پر کردن فرم مخصوص نموده و مقاله را از ساير کشورھا سفارش داد .در اين صورت دانشجو متحمل ھزينه
ای در حدود  12يورو می شود )قابل پرداخت توسط دپارتمان با ھماھنگی قبلی( و دريافت آن در حدود  2ھفته به طول
می انجامد.
در بعضی کتابخانه ھا امکان تشکيل جلسه ای علمی يا بحثی مختصر با ھمکاران در محيطی که صحبتھای شما مانع
تمرکز ديگران نشود وجود دارد .عالوه بر امکان استفاده از اينترنت ،دانشجويان می توانند نسبت به کپی کردن
صفحاتی از يک کتاب يا مجله علمی اقدام نمايند .برای اين منظور می توان اقدام به خريد کارت کپی نمود .البته دفاتر
آموزش ھر دانشکده معموال کارت کپی را به صورت رايگان به دانشجويان دکترا )حداقل برای استفاده از دستگاه کپی
دانشکده( ارايه می دھند.
 (4-1-2امتحانات علمی جھت دانشجويان
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برخالف روال رايج در دانشگاه ھای کشورمانن ،امتحانات دانشگاھی در ھلند غالبا به صورت آزمون ھای کتبی و
تشريحی با سواالتی باز صورت می گيرد که در آن استفاده از منابع علمی ،کتب و جزوه ھای درسی کامل آزاد می
باشد.آمادگی برای شرکت در اين گونه آزمون ھا  ,تغيير در نوع مطالعه و چگونگی آماده شدن برای آزمون را
اجتناب ناپذير می کند .در صورت عدم توجه به اين نکته دانشجو ممکن است با مشکالتی در گذراندن موفقيت آميز
واحدھای درسی مواجه کند.
نمرات مورد استقاده در ارزشيابی آزمون ھای دانشگاھی بين  1تا  10با احتساب يک رقم اعشار می باشد 1 .کمترين
و  10باالترين نمره می باشد .نمرات به شرح زير توصيف می شوند:
)10 (excellent



)9 (very good



)8 (good



)7 (more than sufficient



)6 (sufficient



)5 (insufficient



)4 (strongly insufficient



)3 (very strongly insufficient



)2 (bad



)1 (very bad



 (4-1-3دريافت اجازه کار
دانشجويان غير اروپايی می توانند برای تامين بخشی از ھزينه ھای خود ،به يکی از دو روش پاره وقت و يا تمام وقت
به کار در حين تحصيل بپردازند .آنھا می توانند به صورت پاره وقت حداکثر تا ده ساعت در ھفته در تمامی طول سال
کار کنند .گزينه ديگر کار تمام وقت در طی ماه ھای ژوئن ،ژوييه و اوت می باشد.
دانشجويان
الزم به ذکر است که در ھلند دوره دکترا در بسياری از رشته ھا يک شغل محسوب می شود .از اينرو
ِ
دکترا در اين رشته ھا کارمند دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتیشان به حساب میآيند و دستمزد ِ متوسطی میگيرند که مشمول
تأييد دانشگاه و
ماليات نيز می شود .دانشجويان دکترا برای بستن قرارداد کار می بايد مدرک کارشناسیارشد مورد
ِ
وزارت کار ھلند را داشته باشند .الزم به ذکر است که دانشجويان بورسيه از ايران که با ارايه نامه حمايت مالی وزارت
آموزش عالی ،بھداشت ،و موسسات آموزشی و تحقيقاتی ايران موفق به دريافت پذيرش تحصيلی جھت دوره دکترا
می گردند نيز قراردادکار می بندند ولی قرار داد به صورت  Unpaidمنعقد می شود .در اين قرارداد به طور صريح
قيد می شود که دانشگاه ھيچ گونه تعھد مالی نسبت به دانشجو نداشته و به وی پرداختی نمی کند.
دانشجويان غيراروپايی برای کار در ھلند نياز به اجازه کار دارند .درخواست مجوز کار از طرف دانشگاه صورت
جذب کارمندان دانشمحور ،میتوانند فرايند درخواست مجوز کار که معموال ِ
می گيرد .دانشگاهھا بنا بر قانون تسھيل
ِ
دانشجويان دکترا ،مانند ھمهی
حداقل سهماھه به طول می انجامد را در چند ھفته با موفقيت صد درصدی طی کنند.
ِ
اقامت قانونی
شاغلين در ھلند ،حق بازنشستگی پرداخت میکنند و در صورتی که بعد از پايان تحصيلشان دارای اجازه
ِ
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درصد آخرين حقوقشان،
در ھلند باشند  ،می توانند در صورت نداشتن ِ شغل از خدمات حقوق بيکاری ،معادل 70
ِ

استفاده نمايند.
 (4-1-4مترجم رسمی ايرانی در ھلند
در صورت نياز به ترجمه رسمی مدارک خود در ھلند بھتر است با ھماھنگی سفارت جمھوری اسالمی اقدام نماييد.
برای کسب اطالعات بيشتر به وبگاه سفارت به آدرس زير مراجعه نماييد:
http://www.iranianembassy.nl/index-f.asp.html
مترجم رسمی فعلی:
مترجم رسمی نظريان
شماره دفترکار٣٩١١٣٣٨-٠٧٠ :
شماره موبايل٠۶۵١١۴٠١٨٠ :
آدرس: Forellendaal 477, 2553 JT, Den Haag
پست الکترونی Anazarian@wanadoo.nl:

 (4-1-5پيشرفت پروژه وچاپ مقاالت
دانشجويان دکترا معموال می بايد گزارش پيشرفت خود را به صورت ساالنه تھيه نموده؛ به تاييد استادان راھنمای خود
رسانده و و سپس آن را به دفتر آموزش دانشگاه ارسال نمايند .در اين گزارش دانشجو می بايد عنوان دوره ھا و کارگاه
ھای ای آموزشی ،مدت ،و محل آنھا به ھمراه گزارش شرکت در گردھمايی ھای علمی ،ارايه مقاالت در کنگره ھا و
چاپ مقاالت در مجالت علمی را توضيح دھد.
ھمچنين دانشجويان بورسيه دو وزارت آموزش عالی و بھداشت موظفند تا گزارش پيشرفت تحصيلی خود که توسط
استاد راھنما نگاشته شده و ميزان رضايت از کار دانشجو در آن قيد شده را ھر شش ماه از طريق نمايندگی علمی در
فرانسه به ادارات بورس مربوطه ارسال نمايند.
دانشجويان بورسيه با رعايت شرايطی جھت ارايه مقاله در مجامع علمی يا چاپ در مجالت علمی مورد حمايت اداره
بورسھا قرار می گيرند.
 (4-1-6تھيه پايان نامه و دفاع از تز

?@ A9%
6 322
را7 . .-,ر ا= .<3ا2ان 
/45 0822

84

www.fr-iranscholarship.net

8 24
را76   9ر ه _  ١٣٨٧

34
وزارت 7%م'32 ،ت و +ور

قابل گسترش به حداکثر  5سال( در يک گروه تحقيقاتی می باشد و
دوره دکترا معموال مشتمل بر  4سال فعاليت علمی ) ِ

با دفاع از پايان نامه خاتمه می يابد .در بيشتر رشته ھای تحصيلی
شرط دفاع از پايان نامه بنا به قانونِی نانوشته داشتن حداقل پنج مقاله
علمی که حداقل دو مورد از آن برای چاپ مورد پذيرش مجله ھای
معتبر علمی قرارگرفته باشند ،می باشد .در بعضی رشته ھا اين تعداد
به حداقل  6مقاله نيزمی رسد .البته موارد نادری از دفاع با تعداد
مقالهی کمتر از  5مقاله و يا در طول مدتی کمتر از  5سال نيز وجود
دارد .درحالت معمول  6مقاله مزبور بخشھای مختلف کتاب تز )پايان
نامه( را تشکيل داده و مقدمه ای نسبتا کوتاه به ھمراه بحث کلی در مورد مقاالت ،يافته ھای آنھا و نکات جالب و جديد
ارايه شده در اين تز به بخشھای کتاب اضافه می شوند .مقاله ھا می بايد در يک راستا بوده مبحثی واحد و منسجم را
ارايه دھند .اين مجموعه بايد با شمارگانی حداقل  200عددی به چاپ رسيده و برای اعضای برد آموزشی که متناسب
با عنوان کار انتخاب می شوند ،اساتيد ،دانشجويان ،کتابخانه و....ارسال گردد .در صورت تاييد کار توسط کميته علمی
بررسی پايان نامه ھا )که قبل از چاپ کتاب می
باشد( دانشجو حق دفاع از آن را پيدا می کند .در غير
اين صورت بايد به رفع اشکاالت مطرح شده
بپردازد.
روز دفاع معموال از حدود  6-5ماه قبل
تعيين می شود .به ھنگام دفاع دانشجو می بايد در
جمع اساتيد و اعضای برد آموزشی حاضر شده و
پس از ارايه مختصر نتايج تحقيقی خود به سوال ھای
آنھا پاسخ دھد .اين جلسه رسمی حدود  1ساعت به طول می انجامد .بعضی دانشگاه ھا به دانشجو اين امکان را
می دھند تا با ھزينه دانشگاه نسبت به دعوت يک نفر از استايد در ايران )که بايد استاد کامل باشد( جھت شرکت در
جلسه دفاع دعوت به عمل آورد.
 (4-1-7حفظ و تقويت مھارت ھای زبان
 (4-1-7-1آموختن زبان ھلندی
ھلندي ،زبان ملی كشور ھلند)به انگليسی (Dutch:و يکی از دو زبان رسمی بلژيک ) مشھور به فالندری( است..
زبان ھلندی شاخه ای از زبانھای ژرمن محسوب می شود و به آلمانی شباھتھايی دارد .برخی واژگان فرانسوی نيز از
گستره جغرافيايی زبان ھلندی به جز کشور
دوره ھای تسلط فرانسويان بر اين منطقه ،در زبان ھلندی جذب شده اند.
ٔ
ھلند ،استانھای شمالی بلژيک و بخش کوچکی از فرانسه ) که در غرب بلژيک قرار دارد( را نيز دربر می گيرد .در
شده ھلندی کاربرد داشته است .ھلندی در اشکال مختلف خود
مستعمرات ھلند از جمله در سورينام لھجه ھای بومی ٔ
) زبان معيار و گويش (  ،زبان مادری بيشتر ھلندیھا می باشد .مورد استثناء  ،استان فريسلند ھلند است که در آن زبان
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فريزی رواج دارد ..زبان ھلندی ھمچنين به عنوان زبان اداری در سورينام و آنتيلھای ھلند که مستعمرات سابق ھلند

می باشند استفاده می شود  .زبانی اشتقاقی از اين زبان که آفريکانس نام دارد يکی از زبانھای ملی جمھوری آفريقای
جنوبی می باشد ) زبان دوم  ،انگليسی است (  .ھلندی بعنوان يک زبان نوشتاری ،کامالً يکنواخت می باشد  .اين زبان
نوشتاری  ،در ھلند و بلژيک تفاوت دارد اما ميزان اين اختالف  ،به آن اندازه ای که ميان انگليسی نوشتاری در آمريکا
و بريتانيای کبير موجود است نمی باشد  .اما به عنوان يک زبان گفتاری  ،تنوع بسيار بيشتری نسبت به آنچه در
انگليسی آمريکای شمالی می باشد در اين زبان موجود است .
 (4-1-7-2موسسات آموزش زبان ھلندی
در ھلند نھاد ھا و مراکز مختلفی از جمله مراکز دولتی و دانشگاه ھا گرفته تا موسسات خصوصی به ارايه دوره
ھای آموزش زبان ھلندی در مقاطع مختلف و برای اھداف گوناگون ) تجاری  ،آموزشی  ،و (...مبادرت می کنند.
دور ھای زبان ھلندی برای دانشجويان
بيشتر دانشگاه ھای ھلند دوره ھای برای آشنايی دانشجويان خارجی با
زبان ھلندی برگزار می کنند .ھزينه شرکت در اين دوره ھا بسيار کم
است ولی سطح کالس ھا معموال در حد اشنايی اجمالی با زبان ھلندی
است .درصورتی که دانشجو برای تحقيقات خود نياز به يادگيری زبان
ھلندی در سطح گسترده تری داشته باشد ،می تواند در در دوره ھای
فراگير در دانشگاه يا ساير مراکز شرکت نمايد .ھزينه اين دوره ھا معموال
باال است .در مواردی در صورت ھماھنگی با استاد مربوطه و مسئوالن
دانشکده محل تحصيل  ،می توان ھزينه مربوطه را از طريق دانشگاه تامين نمود.در ادامه به طور نمونه اطالعاتی
در مورد دوره ھای فشرده اموزش ھلندی در برخی از دانشگاه ھای ھلند ارايه می گردد.
•

دانشگاه اراسموس روتردام :دورھای فشرده ای برای فرگيری زبان ھلندی برگزار می کند .ھزينه ھر
دوره

در

حدود

يورو

450

باشد

می

)

اينجا
را

/http://www.fhk.eur.nl/english/nondegree_students/curriculum/dutchcourse
ببينيد(.
•

در دانشگاه اوتريخت موسسه ای با نام موسسه جيمز باول ) (James Boswell Instituutدورھای
زبان

ھلندی

را

به

دانشجويان

ارايه

می

دھد

)

اينجا

=http://www.jbi.uu.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid
 63&lang=enرا ببينيد(
•

در دانشگاه ھای آمستردام و ليدن نيز دوره ھای موسوم به اموزش زبان ھلندی به عنوان زبان دوم
برای دانشجويان در سطح ھای مختلف برگزار می شود .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد اين دوره
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 و در دانشگاه ليدن اينجاhttp://www.hum.uva.nl/intt/home.cfm ھا در دانشگاه آمستردام اينجا
 جدول زير. را ببيندhttp://www.languagecentre.leidenuniv.nl/index.php3?m=6&c=7

:حاوی اطالعاتی در مورد برنامه آموزش ھلندی به عنوان زبان دوم در دانشگاه ليدن می باشد
number of classes:

15 lessons of 3 hours per lesson (including breaks) during 15 weeks
preparation:
approximately 3 hours per lesson
target group:
those who work for companies or government bodies and other
interested members of the public
number of participants: minimum of 5, maximum of 12
language of instruction: English, Dutch
course conclusion:
certificate (for attendance of at least 80% of the lessons)
course material:

price:

De Delftse Methode (textbook and workbook)
You can choose to let LC/ICB provide the course material. This will cost the same as
buying the books in a book store.
€ 585 (excluding course material)

enrolment:

Click here to register for this course.
:در ذيل اطالعاتی در مورد برخی از مراکز اموزش زبان ھلندی در کشور ھلند ارايه می گردد

اين کالج در شھر رتردام: (Albeda college) کالج البيدا.1
. خدمات گسترده ای برای آموزش ھلندی ارايه می دھد، قرار دارد
 يورو برای ھر نيم ترم به60 ھزينه ثبت نام در اين کالج در حدود
 برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد به وبگاه کالج )اينجا.اضافه ھزينه کتاب ھای آموزشی می باشد
( مکاتبهinburgeren@albeda.nl )  ( مراجعه نموده و يا با ايميل ان/http://www.albeda.nl/english
 و شماره تماس ان، Mathenesserlaan 321,Rotterdam : آدرس شعبه مرکزی کالج البيدا در روتردام.نماييد
. می باشد010 221 41 41
 اين:(ITHA Dutch Language Institute) )موسسه آموزش زبان ھلندی ايتھا.2
Direct Dutch Language Course in ) موسسه دارای شعباتی در شھر ھای الھه
.( می باشدDutch Language Institute ITHA)  ( و روتردامNetherlands
 برای کسب اطالعات بيشتر. يورو می باشد400 ھزينه دوره ھای اين موسسه در حدود
(  را کليک کنيدhttp://www.itha.nl/?menuid=421

به اين آدرس )اينجا
.مراجعه نماييد

(( لغت نامه )انگليسی يا ھلندی به فارسی و به عکس4-1-7-3
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 .2بيبيلون)( Babylon Dutch-English: http://www.babylon.com
.3

وبستر )Online http://www.websters-online-dictionary.org

(Webster's

 (4-1-7-4مترجم آنالين )ھلندی به انگليسی(
.1فری ترانسليشن ) (Free translationاين وب گاه يکی از بھترين مترجم ھای آنالين ھلندی-انگليسی است.
پس از تايپ کردن يا چسباندن ) پيست کردن( متن ھلندی در کادر
معين شده  ،ترجمه انگليسی ان را در کادر ديگری مشاھده می
کنيد)وبگاه( /http://www.freetranslation.com :
.2بيبل فيش ) :(Babel Fish Translationاين وبگاه ھم امکان ترجمه متون ھلندی به انگليسی را ارايه
می دھد .ھمچنين می توان آدرس صفحه اينترنتی به زبان ھلندی را در اين وبگاه وارد نموده و ترجمه انگليسی
ان را مشاھده نمود )وبگاه(http://babelfish.altavista.digital.com/babelfish/tr:
.3ترانسليشن دات کام  :اين وب گاه نيز متن ھلندی مورد نظر شما را به زبان انگليسی برگردان می کند )آدرس
وبگاه .( /http://dictionary.reference.com/translate
 (4-1-7-5آشنايی مختصر با حروف زبان ھلندی و ليستی از کلمات ضروری
الفبای زبان ھلندی ھمانند زبان انگليسی  26حرف دارد .البته تلفظ برخی از حروف متفاوت است
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

ِای
ِبی
سی
ِ
ِدی
ِای
ِاف
ِخی
ھا
ای
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ِيی
کا
ِال
ِام
ِان
اُ
ِپی
کو
ِار
ِاس
ِتی
او
ِفی
ِوی
ايکس
ِيی
ِزد

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ليستی از واژه ھای ضروری در ضمايم ارائه شده است.
وبگاه آموزش زبان ھلندیhttp://www.taalklas.nl/:

 (4-2خدمات ضروری
 (4-2-1پليس ) به ھلندی  ، politieگم شدن و يا دزديده شدن اموال(
در صورت اتفاق مواردی ھمچون گم شدن مدارک يا اموال ،دزديده
شدن آنھا و ھمچنين خسارت به اموال منزل در اثر آتش سوزی مراتب
را در اولين فرصت به نزديک ترين باجه پليس واقع در محل حادثه
اطالع دھيد) .وب گاه پليس ھلند /http://www.politie.nl/English
) ،وبگاه اطالع رسانی پليس ھلند  .( http://www.police.nl/PoliceGB/INDEX.HTMپليس پس از
دريافت اطالعات اموال مفقوده و يا دزديده شده  ،گزارشی در اين زمينه به شما ارايه می دھد .در صورت پيدا
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شدن اموال مفقوده يا مسروقه پليس با شما تماس می گيرد و شما می توانيد به باجه تعيين شده مراجه و اموال

خود را دريافت کنيد .الزم به ذکر است که بيمه درمانی دانشجويان عالوه بر موارد درمانی ،درصدی از
ھزينه ھای حوادثی مانند دزدی  ،گم کردن اموال  ،و آتش سوزی را نيز پرداخت می نمايد .برای اقدام جھت
دريافت خسارت ،شما بايد گزارش پليس را به ھمراه فرم تقاضای مربوطه به آدرس شرکت بيمه ارسال نماييد.
 (4-2-2آتش نشانی )(Brandweer
در صورت وقوع آتش سوزی در محل سکونت تان مراتب را با اداره اتش نشانی و
پليس با شماره

)(112

اطالع دھيد )وب گاه آتش نشانی ھلند

.(http://www.brandweer.nl/cms/show/id=57651
بيمه آتش سوزی :توصيه می شود که وسايل خود را در مقابل حريق
بيمه نماييد .در اين صورت شرکت بيمه گر ھزينه ھای وارده به وسايل
شما در صورت وقوع آتش سوزی را پرداخت می نمايد .البته معموال
مالکان منازل  ،خانه و وسايل متعلق به آن را بيمه می کنند ولی بيمه آنھا
شما وسايل متعلق به شما نمی شود.
 (4-2-3آرايشگاه و پيرايشگاه ھا )(Kapper
ھزينه اصالح سر در آرايشگاه ھای ھلندی در حدود  20يورو و در آرايشگاھھای
عرب ھا کمتر از  15يورو می باشد .البته در برخی مساجد مسلمان خدمات آرايش
مو با ھزينه ای کمتر )در حدود  5تا  10يورو ( نيز ارايه می گردد.
 (4-2-4کتابخانه ھای عمومی )(Bibliotheek
كتاب خانه دانشگاه  :پس از پذيرش در دانشگاه ھای ھلندی به طور معمول مراحل عضويت دانشجو در کتابخانه
دانشگاه ھم طی می شود .با توجه به اينکه تمامی کتابخانه ھای ھلند به صورت سيستمی يک پارچه به ھم متصل
می باشند در ھنگامی که دانشجو در وبگاه کتابخانه دانشگاه خود کتابی يا مجله ای را جستجو می کند در صورتی که
دانشگاه محل تحصيل منبع مورد نظر را نداشته باشد  ،آدرس دانشگاھھايی که آن
را دارند در نتيجه جستجو نمايش داده می شود.
دانشجو می تواند با پرداخت ھزينه ای ) در حدود سه يورو برای ھرکتاب( منبع
مورد نظر را در خواست نمايد .منبع درخواستی طی سه ھفته به دانشگاه محل
تحصيل ارسال می شود و دانشجو طی ايميلی از رسيدن آن آگاھی می يابد.
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عمومی که توسط شھرداری ھا داير شده را يافت .از اين کتاب خانه ھا می توان
برای مطالعه و يا يافتن منابع مورد نظر استفاده نمود .برای دريافت کتاب از اين
کتاب خانه ھا بايد به عضويت آنھا در آمد.
 (4-2-5کتاب فروشی ھا )(Boekhandel
برای تھيه کتاب ھای علمی جديد مورد نياز  ،دانشجويان می توانند با مراجعه
به کتابفروشی دانشگاه خود کتاب مورد نظر را خريداری و يا سفارش دھند .در
صورت سفارش خريداری کتاب  ،تحويل کتاب عمدتا در حدود سه ھفته به
طول می انجامد ) برای کسب اطالعات بيشتر برای نمونه اينجا
 http://www.eur.nl/english/campus_facilities/at_the_campus/bookshop_donnerرا ببينيد(
ھمچنين می توان کتاب ھای مورد نياز را از کتاب فروشی ھای در سطح شھر تھيه و يا سفارش داد .يکی از کتاب
فروشی ھای معتبر در عرضه کتب دانشگاھی در ھلند  ،که در بيشتر شھرھای ھلند و دانشگاه ھا شعبه دارد  ،کتاب
فروشی دونر)(Donner

می باشد)وبگاه  (http://www.selexyz.nl :در

ضمن يکی ديگر از راه ھای تھيه کتاب ھای علمی استفاده از کتاب فروشی ھای
اينترنتی است .با اين روش می توان کتاب ھا را با قيمت کمتری تھيه کرد.
 (4-3خدمات پزشکی
 (4-3-1استفاده از خدمات پزشکی و پزشک خانواده )(Huisartsen
با توجه به اينکه نظام درمانی ھلند بر نظام ارجاع استوار است ،دانشجويان می
بايد پزشکی را به عنوان پزشک خانواده خود برگزينند .برای اين منظور می بايد به نزد يکی از پزشکانی که مطب وی
در حوالی محل اقامتشان باشد مراجعه و ثبت نام نمايند .جھت ثبت نام نزد پزشك در مواردی متقاضی بايد برای مدتی
در ليست انتظار قرار بگيرد .در اين حالت فرد مي تواند در صورت نياز به پزشك اضطراري ) كه شماره تماس آن
را مي تواند از پزشك خانواده بگيرد( مراجعه نمايد .در صورتي كه پزشك خانواده در مرخصي باشد  ،وی پزشك
ديگري را براي مراجعه معرفي مي نمايد .الزم به ذكر است كه در نظام درماني ھلند ،مراجعه به پزشك متخصص تنھا
با صالحديد پزشك خانوده و برگه تاييد وي امكان پذير است.
يافتن پزشک خانواده :برای يافتن آدرس پزشکان در نزديکی محل سکونت خود می توانيد از ھمسايه ھا کمک بگيريد.
ھمچنين می توانيد به وب گاه پزشک ) اينجا ( /http://www.huisartsen.nl

و يا وب گاه حاوی فھرست

پزشکان خانواده) لينک( مراجعه نموده و پس از وارد نمودن کلمه  ) huisartمعادل ھلندی پزشک خانواده ( در قسمت
 Watو نام شھر محل سکونت در قسمت  ، Waarآدرس و شماره تماس آنھا را بدست آوريد.
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تذکر :الزم به ذکر است که در نظام درمانی ھلند ،پزشکان در تجويز دارو بسيار محتاط ھستند و برای بيماری ھای

متداولی جون سرماخوردگی معموال استراحت و در نھايت قرص مسکن تجويز می کنند .با توجه به آب و ھوای ھلند و
عوامل ديگر ،اين نظام درمانی به خوبی جواب داده است .از آنجا که اين نظام درمانی با نظام رايج درمانی در ايران
چندان سازگار نيست ،افراد ممکن است در اوايل اقامت در ھلند با مشکل مواجه شوند ولی به مرور به آن عادت
می کنند.
 (4-3-2دندان پزشکی )(Tandarts
عالوه بر پزشک خانواده  ،دانشجويان بايد نزد يکی از داندانپزشکان در محدوده اقامتشان برای دريافت خدمات
دندانپزشکی ثبت نام نمايند .برای دسترسی به فھرست دندان
پزشک ھا می توان با مراجعه به وبگاه باال  ،کلمه ) tandarts
معادل ھلندی دندان پزشک می باشد( را در قسمت  Watو نام
شھر محل سکونت را در قسمت  Waarوارد نماييد.

 (4-3-3بيمارستان ھا )(Ziekenhuis
استفاده از خدمات بيمارستان ھا و مراکز درمانی نيز تنھا با معرفی پزشک خانواده امکان پذير است.
البته در موارد اورژانسی و يا در صورتی که پزشک خانواده در
دسترس نباشد می تواند به اين مراکز مراجعه نمود.
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد بيمارستان ھای ھلند به وب گاه
بيمارستان

ھای

ھلند

به

آدرس

زير

مراجعه

نماييد:

/http://www.ziekenhuis.nl

 (4-3-4آمبوالنس و موارد اورژانسی
در موارد اورژانسی ھمانند وقوع حوادث رانندگی  ،نياز فوری به
خدمات پزشکی ،وقوع آتش سوزی می توان با شماره مرکزی
112تماس گرفته و تقاضای ارسال آمبوالنس  ،ماشين آتش نشانی  ،و يا
واحد ھای پليس را نمود .الزم به ذکر است که بيمه دانشجويان ھزينه
استفاده از آمبوالنس برای انتقال بيمار به بيمارستان را پرداخت
?@ A9%
6 322
را7 . .-,ر ا= .<3ا2ان 
/45 0822

92

www.fr-iranscholarship.net

8 24
را76   9ر ه _  ١٣٨٧

34
وزارت 7%م'32 ،ت و +ور

می نمايد) .وب گاه خدمات اورژانس .( /http://www.azrr.nl

 (4-4راھنمای خريد و صرفه جويی در ھزينه ھا
 (4-4-1معرفی فروشگاه ھا و بازارھا
درمورد فروشگاه ھای زنجيره ای در بخش "خريدھای روزمره اوليه"
توضيحاتی داده شد .الزم به ذکر است که عالوه بر موارد ذکر شده،
ساير فروشگاه ھای منطقه شما نيز معموال بسته ھای تبليغی را به
صورت ھفتگی در صندوق پستی منزل شما می اندازند .در اين آگھی ھا
به طور معمول اقالم عرضه شده توسط آن فروشگاه ھا در ھر ھفته
)معموال ھفته آتی( به صورت تصويری و به ھمراه ذکر قيمت معرفی
می گردند .استفاده از اين آگھی ھا شما را در يافتن فروشگاه عرضه کننده کاال ھای مورد نيازتان کمک کرده  ،و
موجب صرفه جويی در وقت شما می شود .ھمچنين شما می توانيد به اين
وسيله از حراجھای موسمی فروشگاه ھای مختلف مطلع گرديد.
در تمامی شھرھای ھلند در طی روزھايی از ھفته بازارھای روزانه
 Open marketبرپا می شود که بھای اجناس آنھا مناسب تر از فروشگاه
ھا می باشد .بازار ھای روز اقالمی ھمچون ميوه و سبزيجات ،لوازم
دوچرخه ،سی دی و دی وی دی خام  ،گل و ...را با بھايی بسيار مناسب
عرضه می کنند .برای اطالع از آدرس و زمان برپايی اين بازارھا به جدول اطالعات اختصاصی شھر محل اقامتتان
را ببينيد و يا به وبگاه زير مراجعه نماييد:
http://www.anetherlandsattraction.com
 (4-4-2خريد وسايل منزل

در اکثر شھرھای ھلند مغازه ھا و فروشگاه ھايی به عرضه لوازم خانگی دست
دوم می پردازند و بسياری از مردم ھلند از آنھا اجناس مورد نياز خود را تامين
می کنند .به خاطر داشته باشيد وسايل برقی عرضه شده در اين فروشگاه ھا
دارای ضمانت نمی باشد .از اين رو بسياری دانشجويان ترجيح می دھند تا نسبت
به خريد لوازم برقی نو که دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشند اقدام نمايند .بدين وسيله ضمن
برخورداری از مزايای آن ،می توانند اين وسايل را پس از اتمام تحصيل با خود مراجعت دھند.
الزم به ذکر است که برای صرفه جويی در ھزينه ھا می توان در فروشگاه ھا به دنبال مواردی
موسوم به اسخاده مدل ) (schade modelگشت .اين کاالھا يا نمونه نمايشی در فروشگاه ھا ھستند و يا در
ھنگاه حمل و نقل آسيبی جزيی ديده اند .اين کاالھا را می توان با قيمتی کمتر از قيمت کاالی نو خريداری نمود.
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برای خريد دوچرخه ھای دست دوم در تمامی شھرھا می توانيد به فروشگاھھای اجناس دست دوم و يا

بازارھای روز مراجعه كنيد .اداره پليس نيز در روزھای خاصی از سال دوچرخه ھای انبار خود را به فروش
می گذارد.
در بعضی شھرھا حراجی ھای دايمی نيز وجود دارد .به طور مثال در شھر اوترخت حراج Vendhuis Utrecht bv
وجود دارد که ھر دو ھفته به حراج اقالم مختلف از
دوچرخه تا تابلوھای ھنری ويا وسايل منزل می پردازد.
برای بازديد اجناس می توان دو روز قبل از حراج
مراجعه نمود .در اين حراج ھا گاه می توان دوچرخه ای
را بسيار ارزانتر از قيمت واقعی آن خريداری نمود .توجه
داشته باشيد که  25درصد به بھای جنس خريداری شده
در ھنگام پرداخت وجه و رسيد فاکتور به عنوان
 Veilingkostenاضافه می شود .برنامه حراج و آدرس
را از  http://www.veiling-utrecht.nlدريافت کنيد.
برای خريد رايانه دست دوم و ارزان قيمت نيز می توان عالوه بر مراکز ذکر شده ،نسبت به خريد رايانه ھای ارزان
قيمت عرضه شده توسط بخش رايانه دانشگاه بود اقدام نمود .اين رايانه ھا عمدتا به منظور ارتقای سيستم رايانه ای
دانشگاه به بھايی ارزان به دانشجويان فروخته می شوند .ھمچنين در نمايشگاه ھای ساالنه کامپيوتر در شھرھای مختلف
ھلند نيز می توان رايانه نو يا دست دوم )و حتی  (Notebookرا با قيمتی مناسب خريداری نمود.
در ادامه فھرست فروشگاه ھای زنجيره ای لوازم خانگی و لوازم الکتريکی با توضيحاتی در مورد آن ھا

می آيد.

فھرست فروشگاه ھای زنجيره ای لوازم خانگی و الکتريکی در کشور ھلند
نام فروشگاه
مديا مارکت
)(Mediamarkt

توضيحات) زمينه فعاليت و نکات(
لوازم خانگی
صوتی – تصويری
يکی از نکات مھم در مورد اين فروشگاه آنکه شما می
توانيد در بيشتر موارد اجناس خريداری شده را تا دو ھفته
از زمان خريداری پس دھيد.
لوازم خانگی
صوتی  -تصويری

نشان و وبگاه

http://www.mediamarkt.nl/
ايتس
)(Its

http://www.itsonline.nl
لوازم خانگی
صوتی  -تصويری

کارکت
)(Correct
http://www.correct.com/
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لوازم خانگی
صوتی  -تصويری

ساترن
)(Saturn

http://www.saturn.nl/
بی سی سی
)(BCC

لوازم خانگی  ،لوازم الکتريکی
لوازم خانگی
صوتی  -تصويری
http://www.bcc.nl
لوازم خانگی،
اسباب بازی

بالکر
)(Blokker

http://www.blokker.nl/
کرويدوات
)(Kruidvat

لوازم خانگی
مواد خوراکی
مواد شوينده و بھداشتی
دارو ھای گياھی

http://www.kruidvat.nl

لوازم خانگی
صوتی – تصويری) موبايل و تلفن(
لوازم منزل

کايک شاپ
)(Kijkshop
http://www.kijkshop.nl/
ای توس
)(Etos

مواد شوينده
مواد آرايشی و بھداشتی

http://www.etos.nl/
لوازم خانگی
وسايل چوبی

کوانتوم
) (Kwantum
http://www.kwantum.nl/

لوازم خانگی
وسايل چوبی
وسايل ساختمانی

خاما
)(Gamma

http://www.gamma.com/
لوازم خانگی
وسايل چوبی
وسايل ساختمانی
در اين فروشگاه می توان اقالمی چون تخت ،کمد ،ميز و
صندلی را به صورت قطعات وصل شدنی با قيمتی مناسب
خريداری نمود.

ايکيا
)( Ikea
http://www.ikea.com/nl
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لوازم خانگی
لوازم آرايش بھداشتی
مواد خوراکی
نوشت افزار

اکشن
(Action

http://www.action.nl

لوازم خانگی
صوتی – تصويری
لوازم منزل

مارس کرامر
)(Marskramer
http://www.marskramer.nl

مواد خوراکی
مواد شوينده و بھداشتی

تريک پليستر
)(Trekpleister
http://www.trekpleister.nl/

پوشاک لوازم بھداشتی و شوينده
اسباب بازی

ويبرا
)(Wibra
http://www.wibra.nl/

لوازم خانگی
لوازم منزل
نوشت افزار

ھما
)(Hema
http://www.hema.nl/

مبلمان اداری و خانگی

لين باکر
)(Leen Bakker
http://www.leenbakker.nl
بلوک
)(Block

لوازم الکتريکی و الکترونيکی

http://www.block.nl
زنوس
)(Xenos
مواد خوراکی ،لوازم خانه  ،لوازم آشپزخانه
http://www.xenos.nl

 (4-4-3فروشگاه ھای عرضه کننده اقالم حالل
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در تمام مناطق اين کشور می توان به راحتی انواع مختلف فراورده ھای گوشتی حالل
)گوشت گاو ،گوسفند ،مرغ ،سوسيس و...(....را تھيه نمود .فروشگاه ھای ترک و
عرب به صورت گسترده اين اقالم را با نشان "حالل" توزيع می کنند .عالوه بر اين در
برخی از فروشگاه ھای زنجيره ای نيز می توان برخی اقالم حالل را يافت.
ھمچنين با توجه به حضور ھموطنان زيادی که در ھلند زندگی می کنند ونيز افاغنه ای
که ساکن ھلند ھستند ،دستيابی به محصوالت کشورمان در اين مغازه ھا و نيز فروشگاه ھای ترک و عرب امکانپذير
می باشد .پس نان لواش ايرانی پخت الھه را از دست ندھيد!
 (4-5فعاليت ھای جمعی دانشجويان ايرانی
از ديرباز گروھھای دانشجويان خارج از کشور به منظور تبادالت علمی و فرھنگی بين خود و نيز معرفی کشور
عزيزمان به غير ايرانيان تالشھای گوناگونی داشته اند .چند مورد از اين گروھھا جھت عالقمندان به عضويت در آنھا
ارايه می شوند:
گروھھای دانشجويی وايرانيان در ھلند:
 .1کانون ھلند :اين گروه متشکل از جمعی از دانشجويان ايرانی بورسيه در ھلند می باشد .اعضای اين گروه عمدتا در
روتردام مشغول به تحصيل ھستند .ھدف از تشكيل اين گروه ايجاد ارتباط مستمر و بيشتر مابين دانشجويان و ايجاد جو
ھمياري و ھمكاري در بين آنان بوده است .ياھو گروه آنھا ) ( kanooneholland@yahoogroups.comنيز با ھدف
تسھيل اين ارتباطات ايجاد شده است.
 .2دانشجويان ايرانی در ھلند :ھدف از ايجاد وب نوشت اطالع رسانی دانشجويان ) و دانش آموختگان ( بورسيه ايرانی
در ھلند  ، Iranian Students in The Netherlandsتالش برای ارايه اطالع مفيد برای عالقمندان به تحصيل در
کشور ھلند می باشدhttp://irsnl.blogfa.com .
 .3پايگاه اطالع رسانی جامعه ايرانيان ھلند :جامعه ايرانيان ھلند )(IrNL Group: Iranians In The Netherlands
گروھی است مستقل که به ھيچ نھاد يا ارگانی وابسته نيست و با ھدف تسھيل ارتباط ميان ايرانيان در کشور ھلند و
اطالع رسانی به آنھا تاسيس گرديده است .آدرس وب نوشت اين گروه http://irnlgroup.blogfa.comو آدرس ياھو
گروه آن ) ( iraniansinthenetherlands@yahoogroups.comمی باشد.
 (4-6امور فرھنگی و اعتقادی
 (4-6-1مذھبی
با توجه به اينکه مسلمانان بخش قابل مالحظه ای از جمعيت ھلند را تشکيل
می دھند) حدود يک ميليون نفر از جمعيت  16ميليوني ھلند ( ،تقيد به
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شعاير اسالمی و پرداختن به امور مذھبی در اين کشور چندان دشوار نيست .داشتن حجاب اسالمی برای زنان مسلمان

به امری پذيرفته شده تبديل شده است و مساجد مسلمانان در سراسر شھرھای ھلند گسترده است .بيشتر ھلندی ھا با
آداب و رسوم مسلمانان آشنا ھستند .به طور نمونه ھلندی ھا معموال با آداب و سنت ھای مسلمانان در ماه مبارک
رمضان  ،تقيدات آنھا به استفاده از غذاھای حالل و مصرف نکردن مشروبات الکلی آشنا ھستند .مسلمانان نيز برنامه
ھای مختلفی برای آشنا نمودن سايرين با آداب و سنن مسلمانان و ايجاد ھمدلی ميان مسلمانان و پيروان ساير اديان و
حتی غير دين داران اجرا می کنند .از آن جمله مسلمانان در ماه مبارک رمضان برنامه ھای گسترده ای برای صرف
افطار به ھمراه غير مسلمانان تحت عنوان فستيوال رمضان دارند  .برای کسب اطالعات در اين زمينه اينجا
 /http://www.ramadanfestival.nlرا ببينيد(.

 (4-6-1-1برنامه ھاي فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی ايران در ھلند
سفارت جمھوري اسالمي ايران در شھر الھه ھلند در مناسبت ھای مختلف مذھبی و ملي از جمله در ماه مبارک
رمضان  ،اعياد مذھبی و ملی و ايام سوگواری اھل بيت )ع(  ،برنامه ھايی را در محل ساختمان فرھنگی جنب سفارت
موسوم به "خانه ايرانيان" و يا در مراکز ديگر برگزار می نمايد.
 (4-6-1-2مساجد و مراکز فرھنگی مسلمانان در ھلند
در مجموع ھلند دارای  ٣٠٠مسجد و  ١٠٠مركز فرھنگی-اسالمی
مي باشد كه در سراسر ھلند گسترده است .با استفاده از وبگاه
اسالميک فايندر به ادرس /http://www.islamicfinder.org
می توان به نام و آدرس اين مراکز دسترسی پيدا کرد.

بيشتر اين

مساجد به مسلمانان اھل سنت كه غالبا مراكشي و يا اھل تركيه ھستند تعلق دارد .خوشبختانه برادران اھل سنت و شيعه
ضمن حفظ اتحاد در کنار ھم به ادای شعاير اسالمی خود می پردازند.
در برخی مراکز عمومی ھمچون دانشگاه ھا نيز مکان ھايی به عنوان نماز خانه داير
است .به طور نمونه در فرودگاه اسخيفول مکانی برای ادای نماز در نظر گرفته شده است.
جالب انکه اين مکان بخشی نيز برای عبادت مسيحيان و يھوديان نيز دارد ).اطالعاتی در
مورد مساجد مسلمانان در ھلند را در اينجا ببينيد(
 (4-6-1-3نمار خانه دانشگاه
در بيشتر دانشگاه ھای ھلند  ،بخشی با عنوان نمازخانه برای دانشجويان مسلمان در نظر
گرفته شده است .به طور نمونه در دانشگاه اراسموس روتردام دانشجويان با امانت
گذاشتن کارت دانشجويی خود کليد نمازخانه را دريافت می کنند و پس از اقامه نماز و
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برگرداندن کليد ) و يا کارت دانشجوی ديگری که مشغول اقامه نماز است( کارت خود را باز پس می گيرد.

 (4-6-1-4مساجد و مراکز فرھنگی شيعيان
شيعيان نيز در برخی از شھرھای بزرگ ھلند از جمله روتردام و الھه دارای مساجد و مراکز فرھنگی می باشند.
آدرس برخی از مساجد و مراکز فرھنگی شيعيان در ھلند به شرح زير می باشد.
شھر الھه:
 .1محفل علی) :آدرس(Mient 199 , The Haag :
 .2مسجد اھلبيت ) :آدرس(Terletstraat 24, The Haag :
 .3موسسه خيريه کوثر ):آدرس( Uitenhagestraat 12 , 2571 UV, The Haag :
شھر رتردام:
 .1مسجد ھجرت :اين مسجد در نزديکی دانشگاه پزشکی اراسموس روتردام قرار دارد و معموال در روزھای شنبه و
يکشنبه و شب ھای جمعه نماز به جماعت اقامه می شود .در روزھای جمعه نيز نماز جمعه برگزار می شود .در
روزھای يک شنبه کالس ھای آموزش قران برای خردساالن و نوجوانان داير
است.
 .2مرکز فرھنگی ايمان :اين مركز توسط شيعيان افغانی مقيم ھلند راه اندازی و
اداره می شود ) .آدرسFit CONSULT, K. De Stoutenplein 23, :
.(3082RM Rotterdam
شما می توانيد با ارسال ايميل به مرکز ايمان ،اوقات شرعی روتردام را دريافت کنيد
Email: imansticting@hotmail.com
 (4-6-1-5يافتن اوقات شرعی در ھلند و ساير کشورھای جھان
برای آگاھی از اوقات شرعی شھر ھای ھلند و ساير کشورھای جھان

می توانيد به اين

وبگاه) اينجا

 ( /http://prayer.aviny.comمراجعه نماييد .اوقات شرعی ساليانه شھر روتردام را در پيوند زير ) اينجا( ببينيد.
https://www.sharemation.com/khateratchi2/Information/prayer's time Rotterdam.htm?uniq=-fak7z6

 (4-6-1-6فھرست وب ھای مذھبی
برای استفاده از وب گاه ھای مذھبی به بخش پيوست ھا مراجعه نماييد.
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 (4-6-2فرھنگی
با توجه به اينکه فرصت اقامت در ھلند زمان مناسبی برای معرفی کشور عزيزمان ايران به سايرين می باشد ،شايسته
است که دانشجويان با رفتار و گفتار خود جلوه ھايی از فرھنگ واالی اسالمی-ايرانی را به نمايش بگذارند .متاسفانه
به خاطر تبليغات منفی موجود در رسانه ھای خارجی  ،بسياری از ھلندی ھا و غير ھلندی ھا اطالعات و ديد کاملی از
ايران و مردم ايران ندارند .برای بسياری از آنھا ديرينه و سابقه فرھنگی کشورمان و

پيشرفت ھای علمی و

اقتصادی صورت گرفته در آن چندان شناخته شده نيست .شايد بد نباشد که برای معرفی ايران به اساتيد خود ھدايايی
فرھنگی از کشورمان از جمله ترجمه اشعار شاعران ايرانی و ھمچنين کتاب ھای ايران شناسی و يا صنايع دستی ايران
را به آنھا اھدا نماييد .ھمچنين می توان با استفاده از خدمات فرھنگی دانشگاه ھا ،اقدام به بر پايی نمايشگاه ھای ايران
شناسی و غيره نمود.
 (4-6-2-1نمايشگاه ايران شناسی
الزم به ذکر است که با ھمت بخش فرھنگی سفارت جمھوری اسالمی ايران در
الھه  ،پوستر ھای زيبايی از جاذبه ھای ديدنی ايران به ھمراه برخی از صنايع دستی
ايران تھيه شده است .دانشجويان می توانند با ھماھنگی سفارت اقدام به بر پايی
نمايشگاه ايران شناسی در دانشگاه محل تحصيل خود نمايند .برگزاری نمايشگاه ھا و يا برنامه ھايی از اين دست در
محل ساختمان فرھنگی واقع در جنب سفارت جمھوری اسالمی ايران در الھه که به تازگی بازسازی و تجھيز شده نيز
با ھماھنگی مسئوالن مربوطه امکان پذير است.
 (4-6-2-2سفر گروھی به ايران
ھمچنين شما می توانيد جاذبه ھای فرھنگی و تفريحی ايران را به دوستان و اساتيد خود معرفی نموده و حتی آنھا را
برای مسافرت به ايران تشويق نماييد .خو شبختانه سفارت جمھوری اسالمی ايران در ھلند و ھمچنين دفتر ھوا پيمايی
جمھوری اسالمی ايران در ھلند تسھيالت ويژه ای از جمله تسھيل
در دريافت ويزا و تخفيف در ھزينه ھای آن و ھمچنين تخفيف در
بليط سفر به ايران برای برنامه ھای بازديد گروھی از ايران ارايه
می دھند .از اينرو دانشجويان می توانند با ھماھنگی با مسئوالن
مربوطه در سفارت اقدام به برگزاری برنامه سفر گروھی
دانشجويان و اساتيد ھلندی و غير ھلندی از کشور عزيزمان ايران
نمايند.
برای آگاھی بيشتر شما ،فھرست برخی از وب ھای مرتبط با ايران شناسی و معرفی جاذبه ھای ايران در بخش
پيوست ھا آمده است.
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 (4-6-2-3راديو و تلويزيون

در کشور ھلند كانال ھاي تلويزيوني از طريق كابل و با پرداخت حق اشتراك ماھانه قابل استفاده است .برنامه ھای
تلويزيون ھلند بسيار متفاوت است .جدا از شبكه ھاي خبري  ،شبكه ھايی به پخش كارتون براي كودكان اختصاص
دارد .شايان ذكر است كه بعضی از برنامه ھاي تلويزيوني مناسب کودکان و نوجوانان نيست و بدآموزی ھای زيادی
چه از نظر اخالقی و چه از نظر روحی و روانی دارد.
شبکه جام جم  :خوشبختانه از سال  1377با شروع کار ماھواره جمھوری
اسالمی برای پخش شبکه جام جم جھت کشورھای اروپايی مشکل کمبود برنامه
ھای مناسب برای کودکان و نوجوانان تا حدودی حل گرديده است ..برای
استفاده از شبکه جام جم نياز به تھيه ماھواره و نصب آن مي باشد .با توجه به
عالقه مسلمانان ھلند به استفاده از شبكه ھاي مذھبي ماھواره اي  ،افراد
بسياري به خصوص مسلمانان تركيه اي االصل در تھيه و نصب تجھيزات
ماھواره اي فعالند .ھمچنين برنامه ھاي صدا و سيماي جمھوري اسالمي از
طريق اينترنت در آدرس ھای /http://www.jjtv.irو http://iransima.ir/Index.jspنيز قابل دريافت مي باشد.

 (4-7دوچرخه سواری و رانندگی
دوچرخه
بدون شک دوچرخه سواری يکی از فعاليت مورد عالقه مردم ھلند
است؛ به طوری که ھلند را بھشت دوچرخه سواران ناميده اند .ھرکس
در ھلند صاحب حداقل يک دوچرخه شخصی است )گاھی يک
دوچرخه تا شو  folding bikeنيز برای مسافرات با قطار عالوه بر
دوچرخه معمول تھيه می کنند( ،چرا که استفاده از دوچرخه يکی از
آسان ترين راه ھای گشت و گذار در ھلند محسوب می شود .دراين کشورکه تنھا شانزده ميليون جمعيت دارد ،بيش از
ھجده ميليون دوچرخه تردد مي کند.
بچه ھا از سن  4سالگی دوچرخه سواری را ياد می گيرند و البته ھيچ وقت برای ياد گرفتن دير نيست .چون ھلند
کشوری ھموار و مسطح است دوچرخه سواری راھی مناسب برای گردش
در کل کشور است .يکی از نکاتی که نظر ھر تازه واردی به کشور ھلند را
جلب میکند ،ديدن انبوه دوچرخه و دوچرخه سواران در اين کشور میباشد.
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به جرات میتوان گفت ھلندیھا به چيزی دست يافتهاند که آن را میتوان فرھنگ دوچرخه سواری ناميد.

در ھلند از بچه خردسال گرفته تا افراد سالمند  ،از افراد عادی گرفته تا اساتيد برجسته دانشگاه ،از کارگر گرفته تا
دکتر و مھندس و در يک کلمه ھمه و ھمه عمدتا از دوچرخه برای رفت و آمد درون شھری استفاده میکنند .اين امر جدا
از تاثير بر کاھش آلودگی ھوا  ،صرفه جويی در مصرف بنزين  ،ترويج
ورزش ھمگانی کم خرج و سالم دوچرخه سواری  ،میتواند نقش موثری در
تسھيل روابط اجتماعی ايفا نمايد.منظور از مورد اخير نقشی است که اين
فرھنگ میتواند در کاستن از بسياری تشريفات دست و پا گير و رتبه
بندیھای خود ساخته اجتماعی داشته باشد .وقتی استاد دانشگاه ،پزشک
خانوادگی  ،و ...در کنار بقيه افراد جامعه سوار بر دوچرخه رکاب میزنند،
شايد بتوان گفت که زمينه بسياری از تفاخرھا و خود بزرگ بينیھا ھم سست
میشود .اگر ھلندیھا در گسترش فرھنگ دوچرخه سواری موفق ،بوده اند اين
امر تا حد زيادی مرھون ايجاد بسترھای مناسب برای اين امر است .در اين زمينه میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 مھمترين مسئله در اين زمينه ايجاد باندھای دوچرخه رو
در تمام شھرھای ھلند و در تمام خيابانھای اصلی و فرعی
اين شھرھاست .به بيان ديگر ،خيابانھا به گونهای طراحی
شدهاند که دوچرخه به عنوان يک وسيله نقليه عمده شناخته
شده است .تنھا برخی اتوبانھای خارج شھری و بعضی
خيابانھای کوچک و تنگ در ھلند مسير جداگانه برای
دوچرخه را در کنار خود نمی بينند ،گرچه مثال در ھمان مسيرھای بين شھری از طريق شبکه بسيار گسترده ديگری
امکان دوچرخه سواری امن براحتی ميسر شده است .در شھر خطوط دوچرخه ای ھست که کامال با تصوير دوچرخه
مشخص شده اند .اينھا شاھراه ھای حرکت دوچرخه ھا ھستند.
 عالوه بر اينکه در ھلند رانندگان اتومبيل با احتياط
بسيار رانندگی میکنند و اين امر امنيت دوچرخه
سواران در گذر از تقاطعھا را تضمين میکند.
 از طرف ديگر مسطح بودن کشور ھلند نيز در
تسھيل استفاده از دوچرخه موثر بوده است.
 (4-7-1قوانين دوچرخه سواری
قوانين مربوط به رفت و آمد دوچرخه ھا در ھلند متفاوت با برخی کشورھا و متفاوت با قوانين مربوط به وسايل موتوری
می باشد.
به طور کلی وسايل نقليه دو گونه تعريف شده اند :وسايل کم سرعت ھمچون دوچرخه و موتورگازی ""brommers
) ، (mopedsو وسايل پر سرعت ھمچون موتورسيکلت و خودرو .عالمت حلقوی آبی رنگ با نشان سفيدرنگ
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دوچرخه درون آن عالمت مسير خاص دوچرخه رو می باشد .وجود نشان موتور گازی عالوه نشان دوچرخه در اين
عالمت راھنمايی بيانگر اين است که موتور گازی ھا نيز می توانند از آن مسير استفاده نمايند .در غير اين صورت

موتور سواران با بايستی از مسيرھای اصلی استفاده کنند.
قوانين رفت و آمد دوچرخه
• دوچرخه سواری درعرض يکديگر تنھا برای دو نفر )و نه بيشتر( مجاز است ،آن
ھم در صورتی که عرض مسير اجازه اين کار را بدھد.
• دوچرخه سواری در پياده رو مجاز نيست.
• استفاده از روشنايی )چراغ( دوچرخه به ھنگام تاريک شدن ھوا الزامی است.
• دوچرخه سواری در مسير خودروھا مجاز نيست.
• کودکان زير ده سال که سوار دوچرخه فرد ديگری ھستند بايد بر روی صندلی ايمن
و مناسبی نشسته باشند.
• ھنگام تغيير مسير ،جھت حرکت خود را با حرکت دست به وضوح نشان دھيد تا سايرين از قصد شما مطلع شوند.
قوانين استفاده از دوچرخه
.1داشتن فرمان مناسب و ايمن
.2داشتن زنگ دوچرخه سالم با صدای واضح
.3داشتن پدال ھايی که نور را انعکاس دھند )شب نما دار(
.4داشتن چراغ جلو و عقب دوچرخه برای زمان تاريک شدن
ھوا
.5داشتن شب نما بين اسپاک ھا و روی گلگير دوچرخه
.6توصيه می شود نوارھای شبنما دور بازو يا کمر در شب استفاده شود.
 (4-7-2توصيه ھا و نکات ضروری
دزديده شدن دوچرخه يکی از مشکالت عمده در ھلند می باشد ،به طوری که برخی به طنز می
گويند تنھا چيزی که دزدی آن در ھلند مجاز است ،دوچرخه است ! اين مسئله به خصوص در
اطراف ايستگاه ھای قطار و در شھرھای بزرگ رخ می دھد .از اين رو بھتر است که دوچرخه
خود را در نرديکی ايستگاه قطار پارک نکنيد ،و در عوض از پارکينگ حفاظت شده دوچرخه
)' ('stallingاستفاده کنيد .سعی کنيد برای بستن دوچرخه خود از دو قفل و به خصوص دو مدل متفاوت قفل استفاده
کنيد تا دزديدن آن مشکل به نظر بيايد .سعی کنيد ھميشه دوچرخه خود را به ميله ھای مخصوص پارک دوچرخه قفل
کنيد ،چرا که دزدان معموال با وانتھای سرپوشيده يا  truckاين کار را انجام می دھند و در صورت قفل نبودن به ميله ھا
 ،دوچرخه را به راحتی و سريعا به وانت خود انتقال داده و بعدا قفل آن را باز می کنند.
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در بيشتر مواد دوچرخه ھا توسط افراد معتاد دزديده می شود .آنھا غالبا دوچرخه ھای دزدی را به بھايی

پايين ،حتی به رھگذران در خيابان )در صورتی که از نبود پليس مطمئن باشند( می فروشند .از نظر قانونی خريد اين
اقالم از اين افراد جرم بوده و خريداران نيز مجرم محسوب شده و دستگير می شوند .بنابراين از خريداری دوچرخه
ای که با قيمتی نازل ) مثال  10يا  20يورو( و يا در مکانی مشکوک ھمچون خيابان برای فروش به شما عرضه
می شود خود داری نماييد .در مواردی نيروھای پليس جھت دستگيری خريداران احتمالی که به نوعی ھمدست دزدان
محسوب می شوند اقدام به عرضه دوچرخه به شکل ھای فوق می نمايند .لذا در اين مسئله بسيار دقت کنيد.
در برخی موارد نيروھای پليس با مراجعه به مدارس به بازديد دوچرخه ھای دانش آموزان می پردازند
.دوچرخه ھا بايد از ھر نظر سالم باشند :دارای چراغ جلو و چراغ عقب بوده ،ترمزھا خوب کار کنند و الستيک ھا
سالم باشند .در صورت وجود مشکل مراتب سريعا به والدين دانش آموز اطالع داده می شود.
الزم به ذکر است که جريمه نداشتن چراغ در شب و حتی صبح زود که ھنوز ھوا کامال روشن نشده  ،مبلغ
 30يورويی می باشد .سعی کنيد که بدون جھت در مسير دوچرخه نايستيد چرا که اين کار موجب عصبانيت دوچرخه
سوارھا می شود.
 (4-7-3مسيرھا
عالوه بر مسيرھای عبور دوچرخه در داخل شھرھا  ،در
خارج از شھرھای ھلند نيز مسيرھايی امن برای دوچرخه
سواران که طول آن به  20ھزار کيلومتر می رسد ،وجود
دارد .مسيرھای دوچرخه رو با عبور از کنار مزارع ،مناطق
پرورش گل ،آسياب بادی ھا ،جنگل ھا ،رودھا  ،کانالھای آب،
ساحل دريا و ...چشم اندازھايی بسيار زيبا را از ھلند در برابر
ديدگان شما قرار می دھند.
برای آشنايی با تور دوچرخه سواری در ھلند به آدرس
http://holland.cyclingaroundtheworld.nl

مراجعه

نماييد.
اين مسيرھای دوچرخه رو به )" LF-routes ("landelijke fietsroutes = long distance routesمعروف اند
چرا که امکان مسافرت با دوچرخه را در سرتا سر کشور ھلند فراھم می کنند .با مراجعه به اين آدرس
http://holland.cyclingaroundtheworld.nl/WhereToGo-LongDistance.html
می توانيد اطالعات کاملتری در اين زمينه بدست آوريد  .در اين وبگاه مسير ھای دوچرخه رو برون شھری در نقشه
مشخص شده است.
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عنوان )  ( Round tripرا بر روی نقشه جستجو نماييد.
در صورتی که مايل به طی مسافتی زياد با دوچرخه ھستيد می توانيد از
ھتلھا ی ارزان قيمت يا شرايط
اسکان تخت و صبحانه ) & Bed
 ( Breakfastدر طول مسير
استفاده کنيد .اطالعات تکميلی در اين زمينه ) از جمله رزرو ھتل( را در
آدرس ھای زيراينجا ،اينجا ،اينجا و اينجا
http://www.bootsnall.com/hotels/Europe.html
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/europe
http://www.pronkkamer.com/content
بيابيد.
 (4-7-4خريد دوچرخه
در بخش خريد وسايل منزل توضيحاتی در مورد خريداری دوچرخه ارايه شد .توضيح تکميلی آن که معموال دوچرخه
فروشی ھا عالوه بر عرضه دوچرخه نو به فروش دوچرخه دست دوم ھم می پردازند که قيمت آن ھا غالبا باال است.
خريداری دوچرخه از طريق وبگاه ) marktplaats.nl ( the Dutch subsidiary of Ebayنيز امکان پذير است.
عالوه بر اين در برخی از دانشگاه ھا  ،دانشجويان اقدام به ايجاد گروه ھايی اينترنتی بر تبادل اطالعات از جمله در
مورد خريد و فروش اقالمی ھمچون دوچرخه نموده اند .با عضويت در اين گروه ھا ،دانشجو می تواند با ارسال ايميلی
نياز به خريد دوچرخه را به گروه اعالم کند و منتظر پاسخ سايرين باشد .گاھی نيز به خصوص در پايان سال ھای
تحصيلی و با رفتن دانشجويان شاھد ايميلھای فروش اقالم به خصوص دوچرخه خواھيد بود ).به طور مثال در شھر
اوترخت گروه  UUINGبه آدرس  uuing@googlegroups.comبرای دانشجويان اين شھر وجود دارد(.
 (4-7-5رانندگی

جاده ھا و خيابانھای ھلند و ساير کشورھای اروپايی از استاندارد بااليی
برخوردار و مملو از عالئم و تابلوھای راھنمايی ھستند .تابلوھای
راھنمايی و رانندگی به زبان ھلندی است و توجه و دقتی مضاعف را می
طلبند.
 (4-7-6قوانين
ھلند دارای قوانين بسياری در زمينه رانندگی است .عدم توجه به اين مقررات
موجب جريمه ھای سنگين می گردد.قوانين مزبور و ھمچنين شرح عاليم
راھنمايی و رانندگی ھلند توسط the Ministry of Transport, Public Works and Water Management
ھلند چاپ شده است .نسخه  pdfآاين کتاب در آدرس زير اينجا قابل دريافت است.
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http://www.verkeerenwaterstaat.nl/english/topics/road_traffic_safety/safety_in_and_around_y
our_car/_mot_and_other_rules/_road_traffic_signs_and_regulations/index.aspx
:اطالعات کلی درمورد رانندگی در ھلند را در آدرس ) اينجا ( زير مطالعه نماييد
http://www.travel-island.com/driving.directions/driving_netherlands.html
.در ادامه چند اصطالح ھلندی مفيد در زمينه رانندگی به ھمراه ترجمه انگليسی آن ذکر شده است
Unleaded gasoline - loodvrije benzine
Diesel - diesel
Motor oil - motorolie
Gas station - tankstation
Car rental agency - autoverhuurbedrijf
Toll - tol
Toll road - tolweg
Parking - parkeerplaats
Highway - grote weg
Expressway - snelweg
Exit - afrit
Entrance - oprit
Detour - wegomleiding
Hospital - ziekenhuis
Police - politie
Police station - politie bureau
Embassy - ambassade
( گواھينامه4-7-7
در ھلند گواھينامه رانندگی کشورھای غير اروپايی و از جمله
.گواھينامه ھای بين المللی ايران تنھا برای مدت شش ماه معتبر است
 برای اين.پس از آن می بايد نسبت به اخذ گواھينامه ھلندی اقدام نمود
 در آزمون، منظور افراد بايد ضمن شرکت در کالسھای تئوری وعملی
Dutch driving licence مربوط به دريافت گواھينامه رانندگی ھلند
.شرکت کنند
:اطالعات بيشتر در مورد نحوه دريافت گواھينامه ھلندی را در نشانی ھای زير بيابيد
http://old.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=34&story_id=1672
http://hollandsouth.angloinfo.com/countries/holland/drivlicence.asp
http://www.rijbewijs.nl/nl/english.asp
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 (4-7-8خريد خودرو

در ھلند مراحل رسمی خريداری خودرو بسيار ساده است .پس از توافق با فروشنده نسبت به خريد يک خودرو طرفين
با مراجعه به يکی از شعبه ھای اداره پست مراجعه می کنند .سپس در زمانی کوتاه کارت خودرو دارنده قبلی باطل و
کارت جديدی به خريدار صادر می شود .ھزينه اين نقل و انتقال در حدود  10يورو می باشد .پس از به نام کردن
خودرو ،برگه مالياتی آن به آدرس شما ارسال می شود .اطالعات وتوصيه ھای بيشتر در زمينه خريد خودرو را در
وبگاه  http://www.anwb.nlمی يابيد.
برای

مقايسه

قيمت

خودروھای

ساخت

1997

به

بعد

در

اين

آدرس

 http://www.bovag.nl/smartsite.shtml?id=52047اطالعات مفيدی قابل دستيابی است .ھمچنين در مورد
اجاره و خريد خودرو اين http://www.expedia.co.uk/index/netherlands/2/netherlands-car-hire.aspx
 ،اين http://old.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=34&story_id=10797

و اين

 http://old.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=34&story_id=8855آدرس نيز مفيدند
 (4-7-9بيمه خودرو
در ھلند داشتن بيمه شخص ثالث اجباری است  .شما می توانيد

اطالعاتی مفيد را در اين زمينه

در اينجا

 http://old.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=34&story_id=10803بيابيد.
 (4-7-10مدرک معاينه فنی
در ھنگام خريد خودرو دست دوم می بايد نسبت به معاينه فنی آن اقدام نمود .تمامی خودروھا با عمر بيش از  3سال بايد
ساالنه از نظرايمنی و استانداردھای محيط زيستی معاينه فنی شده و  APK certificateدريافت کنند.
 (4-7-11ماليات
برای کسب اطالعات در مورد ماليات خودرو با شماره تلفن

 0800 0749تماس بگيريد يا به وبگاه

 http://www.belastingdienst.nlمراجعه کنيد .شما می توانيد با مراجعه به وبگاه the Centre for Vehicle

) Technology and Information (RDWاطالعات بسيار جامعی در مورد خودرو از دريافت گواھينامه گرفته تا
خريد خودرو و  ...بيابيد.
 (4-8تحصيل ھمسر و فرزندان
 (4-8-1تحصيل ھمسر دانشجو
دانشجويان می توانند در صورت تمايل مقدمات ادامه تحصيل ھمسر خود را دانشگاه ھای ھلند را در ضمن مدت
تحصيل خود فراھم نمايند .برای دانشجويان بورسيه اين امکان وجود دارد که از تسھيالت بورس ھمراه ) ھمزمان با
تحصيل ھمسر و يا حداکثر با يک ترم تاخير( در مقطع دکترا نيز استفاده نمايند .شرايط الزم برای استفاده از بورس
ھمراه برای ھمسران دانشجويان بورسيه اعزام به خارج از کشور در ادامه آمده

است) .اينجا

http://www.iums.ac.ir/files/ofintrel/pages/scholarship-regulations-for-medical-sciences107
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 students-abroad.docرا نيز ببينيد(  .ھمچنين بنا به اطالع در برخی از دانشگاه ھای ھلند دانشجويان بورسيه

می توانند در صورت ھماھنگی از تسھيالتی برای جھت تحصيل ھمسران دانشجويان بورسيه از جمله تخفيف در
شھريه دانشگاه بھره مند شوند.
 (4-8-2مدارس ھلندی برای تحصيل فرزندان
الف( مراکز پيش دبستانی  :در ھلند مراکز مختلفی برای مراقبت از کودکان زير  4سال فعال اند .اين مراکز به چند
دسته تقسيم می شوند.
 -1شيرخوارگاه :شيرخوارگاه ھا تسھيالت الزم را براي كودكان  6ھفته تا  3سال فراھم مي كنند.اين مكانھا
در روزھاي كاري با چند مورد استثناء از ساعت  7تا  18باز است .براي ھر گروه از كودكان  2كارمند
واحد صالحيت وجود دارد .شيرخوارگاھھاي نيمه وقت امكانات الزم را براي ھمان گروه سني فراھم مي
كنند وحداقل  5ساعت در روز باز ھستند .گاھي اين دو نوع شير خوارگاه با يكديگر تلفيق مي شوند.
 -2مراكزمراقبتي خارج از مدرسه :اين مراكزبراي كودكان بين  4تا  12ساله فراھم است .اين مراكز قبل
وبعد از مدرسه عصرھا يا روزھاي كه مدرسه باز نيست ودر طول تعطيالت باز ھستند.اغلب اين مراكز
درتمام طول سال دايرند .مراقبت پس از مدرسه نوع خاصي از مراقبت خارج از مدرسه است كه پس از
ساعت مدرسه فراھم مي شود.برنامه ھاي آزمايشي براي نوجوانان زير  16سال نيزطراحي شده
است.اين برنامه ھا فعاليت ھا وامكانات ووسايل تفريحي رابراي انجام تكاليف پيشنھاد مي كنند.
 -3مراكز پرستاري كودك :اين مراكز ،آژانس ھايي قابل دسترسي ھستند كه به منظور دستيابي والدين به اين
پرستــاران براي نگھداري ازكودكان تا  4سال در منازل خود ايجاد شده اند.
 -4مراكز اداري مراقبتي كودكان :مراكز فوق نيزدر شركت ھا براي مراقبت از كودكان كارمندان يا
دانشجويان دانشگاھھا در حين انجام وظيفه وغيره درنظر گرفته مي شود.اين مراكز شامل مھد كودك ھاي
ضميمه شده به يك شركت  ،مھد كودكھاي شركتھاي سھامي ومراكز رزرو شده درشير خوارگاه ھاي با
يارانه وبدون يارانه مي باشند .براي اينكه كار فرمايان امكانات مراقبت از كودكان را براي كارمندان خود
فراھم نمايند ماليات كمتري مي پردازند.
 -5مراكز تفريحي و بازي :مراكز فوق نيزمخصوص كودكان  2تا  3ساله است وبراي پرورش مھارتھاي
اجتماعي كودكان ايجاد مي شود.معموالكودكان دو روز يا دو عصر در ھفته به مدت  2.5تا  4ساعت در
روز به آن مراكز مي روند.به گروه ھاي بازي معموالً توسط شھرداري يارانه داده مي شود ھمچنين
والدين كمك مالي اعطا مي نمايند.كمك ھاي والدين در ھر شھرستان متفاوت است وگاھي ثابت شده است
وبا ميزان در آمد والدين در ارتباط مي باشد.
 -6مراكز تغذيه كودك :مراكز فوق تنھا به ھنگام نھار مدارس باز ھستند ومخصوص كودكان  4تا  12ساله
اي است كه در موقع نھار به خانه نمي روند.
ھزينه مراکز پيش دبستانی  :ھزينه مھد کودک ھا و مراکز مراقبتی برای کودکان زير  4توسط والدين  ،كار فرمايان
ويا دولت پرداخت مي شود .ھزينه پرداختی توسط والدين به سن کودک ،ميزان مشارکت کارفرما و خدمات ارايه شده
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وابسته است .بر اساس آيين نامه اعزام دانشجو به خارج کشور ،وزارت علوم و بھداشت ھزينه فرزندان دانشجويان در
مقطع پيش دبستانی را پرداخت نمی کنند.
ب( مدارس ابتدايی و متوسطه  :در ھلند آموزش اجباري برای کودکان از سن  4سالگی آغاز می شود و تا سن 16
سالگی بطور تمام وقت واز  16تا  18سالگي به طور پاره وقت دنبال مي شود آموزش ابتدايي ھشت سال به طول مي
انجامد كه از  4تا  12سالگي مي باشد .ازسال تحصيلي 1993-1994ھمه انواع مدارس متوسطه  ،با يك دوره سه ساله
آموزش پايه شروع مي شود آموزش عمومي جامع پايه كه ھيچ وجه تمايز تخصصي بين موضوعات عمومي وتكنيكي
ايجاد نمي كند.بسته به دوره آموزوش انتخابي  ،ممكن است تا  4سال طول بكشدMBO .براي دانش آموزان سنين  16تا
19سال طراحي گرديده است.كارورزي دانش آموزي  2تا  3سال طول مي كشد وكار آموزي پيش رفته دانش آموزي 1

تا  3سال طول مي كشد .پس از ترك مدرسه ابتدايي در سن  12سالگي كودكان يكي از سه نوع آموزش متوسطه به شرح
ذيل را انتخاب مي كنند :
.1

)-(MAVOمتوسطه مقدماتي  12-16 ،سالگي  ،دوره ی  4ساله

-(HAVO) .2متوسطه پيشرفته  12-17 ،سالگي  ،دوره ی  5ساله
(VWO) .3پيش دانشگاھي  12-18 ،سالگي  ،دوره ی  6ساله
دارندگان گواھينامه ھاي HAVOو VWOدر سنين  17و 18سالگي مي توانند در مراحل عالي تر )دوره ھای
متوسطه حرفه ای – تحصيل در دانشگاه ھا ( ادامه تحصيل بدھند .البته تنھا دارندگان گواھينامه دوره  VWOمي توانند
مستقيماً وارد دانشگاه شوند.
 (4-8-3ھزينه تحصيل در مدارس ھلندی
تحصيل در دوره ابتدايی و متوسطه برای تمامی دانش آموزان رايگان است .البته مدارس معموال در ابتدای سال
مبالغی )در حد صد يورو در سال( را به عنوان ھمياری در ھزينه برنامه ھای جنبی از جمله سفر ھای درون شھری و
برون شھری و ساير برنامه ھای تفريحی و آموزشی از والدين مطالبه می کنند.
ثبت نام در مدرسه :در صورت تمايل به ثبت نام فرزند خود در مدارس ھلندی بايد به نزديک ترين مدرسه در محل
سکونت خود مراجعه نماييد .برای يافتن مدرسه می توانيد از ھمسايه ھا کمک بگيريد و يا با مراجعه به شھرداری
)خمينته( شھر خود  ،از فھرست مدارس موجود در محل اقامتتان مطلع شوند.
 (4-8-4مدارس بين المللی انگليسی زبان
در ھلند سه دسته مدرسه بين المللی انگليسی زبان فعال اند .دسته اول مدارس انگليسی بين المللی برتيش  ،گروه دوم
مدارس انگليسی بين المللی امريکايی و دسته سوم دپارتمان ھای دو زبانه انگليسی_ھلندی درمدارس ھلندی می باشند.
 (4-8-5ھزينه تحصيل در مدارس بين المللی
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ھزينه تحصيل در مدارس بين المللی آمريکايی بسيار باال است .به طور نمونه ھزينه تحصيل در مدرسه بين المللی
آمريکايی در روتردام برای دوره ابتدای ساليانه بين  13000تا  14000يورو در سال می باشد ) اينجا را ببينيد( .
ھزينه تحصيل در مدارس برتيش به مراتب پايين تر از مدارس آمريکايی است .اين ھزينه در دوره ابتدايی ثابت و
دردوره متوسطه متغير است .به طور نمونه ھزينه ساليانه دوره ابتدايی در مدرسه بين المللی روتردام )باليبرخ( در
حدود  2600يورو می باشد .اين ھزينه در دوره متوسطه در مدرسه بين المللی روتردام )ريس( برای سال اول متوسطه
در حدود  5500يورو بوده و ھر سال مبلغی به آن اضافه می شود .ھزينه مدارس دو زبانه ھلندی-انگليسی کمتر از

مدارس بين المللی است.
الزم به ذکر است که وزارت خانه ھای علوم و بھداشت ھفتاد درصد ھزينه تحصيل فرزندان )حداکثر تا دو فرزند ( در
مدارس بين المللی را در سطح شھريه ھای مدارس بين المللی برتيش پرداخت می نمايد.
 (4-8-6فھرست مدارس بين المللی در ھلند
برای ديدن فھرست کامل مدارس بين المللی و دو زبانه در ھلند به بخش پيوند ھا مراجعه کنيد .در ذيل به طور نمونه
آدرس و مشخصات مدارس بين المللی انگليسی برتيش در دو شھرروتردام و الھه آمده است:
.1

.2

.3

.4

مدرسه ابتدايی بين المللی روتردام )بالي برخ(
نامInternational Department of the Blijberg :
آدرس Graaf Florisstraat 56, 3032CJ Rotterdam :
تلفن 010 4 48 22 66 :
وب گاه http://www.blijberg.nl/engels :
مدرسه متوسطه بين المللی روتردام )ريس(
نامRotterdam International Secondary School (RISS) :
آدرس Graaf Florisstraat 56, 3032CJ Rotterdam :
تلفن 010 4 48 22 66 :
وب گاه http://www.wolfert.nl/riss/default.asp :
مدرسه ابتدايی بين المللی الھه
نام .The International School of The Hague,Primary Dept :
آدرس Jan-Willem Frisolaan 4, 2517 JS The Hague :
تلفن +31 (0)70 338 4567 :
وب گاه /http://www.ishthehague.nl :
مدرسه متوسطه بين المللی الھه
نام The International School of The Hague, Secondary Dept. :
آدرس Theo Mann Bouwmeesterlaan 75,2597 GV The Hague :
تلفن +31 (0)70 328 1450 :
وب گاه /http://www.ishthehague.nl :

 (4-8-7مدارس ايرانی در ھلند جھت فرزندان دانش آموز
با توجه به کم بودن تعداد دانش آموزان مدرسه ايرانی در ھلند ،اين مدرسه چند سالی است که تعطيل شده است .بنا به
اطالع با توجه به درخواست ھای زياد ايرانيان مقيم ھلند  ،ترتيباتی برای راه اندازی مجدد اين مدرسه در سال  2008در
شھر الھه اتخاذ شده است.
 (4-8-8امتحان متفرقه
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از زمان تعطيلی مدرسه ايرانی در شھر الھه ،سفارت جمھوری اسالمی ايران در ھلند ھر سال امتحان ھای متفرقه را

برگزار می نمايد .امتحان ھای متفرقه معموال در ماه خرداد و در محل ساختمان جنب سفارت ايران در شھر الھه
برگزار می شود .برای اطالع از زمان دقيق ثبت نام و برگزاری آزمون به وبگاه سفارت )اينجا
 ( http://www.iranianembassy.nl/index-f.asp.htmlمراجعه کنيد و يا با شماره تلفن سفارت )-3548483
 (070تماس حاصل نماييد.
الزم به ذکر است که پس از تصحيح اوراق امتحانی  ،مسئوالن برگزاری امتحان در سفارت خانه ايران در
ھلند نتايج آزمون را به صورت شفاھی و يا از طريق ايميل به اطالع شرکت کنندگان در آزمون می رسانند .برای
دريافت کارنامه تحصيلی  ،متقاضيان می بايد به دفتر مدارس ايرانی خارج از کشور مستقر در شھر تھران )اينجا
 /http://www.edosa-ir.comرا ببينيد ( مراجعه نمايند.
 (4-8-9متن کتابھای درسی مدارس ايران
متاسفانه امکان تھيه کتاب ھای درسی مدارس ايران در ھلند وجود ندارد .از اينرو شما بايد در زمان مقرر اقدام به تھيه
کتاب ھای درسی از ايران نماييد .الزم به ذکر است که شما می توانيد با کمک آشنايان خود کتاب ھا را در ايران تھيه و
با استفاده از امکانات پست مطبوعات که ھزينه کمتری را برای شما دارد

در موعد مقرر دريافت کنيد .البته شما

می توانيد متن کتاب ھای درسی مدارس ايران را در شبکه اينترنت نيز بيابيد .برای دسترسی به متن کتاب ھای درسی
مدارس ايران به وب گاه ھای زير مراجعه نماييد.
•
•

وب گاه تبيان ) پيوند ( http://edu.tebyan.net/textbooks/index.htm
کتابھای درسی دوره دبستان )(http://edu.tebyan.net/textbooks/list-01.htm

•

کتابھای درسی دوره راھنمايی )( http://edu.tebyan.net/textbooks/list-02.htm

•

کتابھای درسی دوره متوسطه )دبيرستان(
 oکتابھای درسی دوره متوسطه )دبيرستان(  -شاخه نظری
)( http://edu.tebyan.net/textbooks/list-03.htm
 oکتابھای درسی دوره متوسطه )دبيرستان(  -شاخه فنی حرفهای
)( http://edu.tebyan.net/textbooks/list-04.htm
 oکتابھای درسی دوره متوسطه )دبيرستان(  -شاخه کاردانش
)(http://edu.tebyan.net/textbooks/list-05.htm

•

پايگاه كتابھاى درسى آموزش و پرورش ) پيوند ( http://www.chap.sch.ir/MaghtaList.asp

 (4-9گردش ھا و سرگرمی ھا

در طول اقامت خود در ھلند از گردش و سرگرمی ھای مختلف غافل نباشيد ،بويژه اگر ھمراه با خانواده ھستيد.
ھمسر و فرزندان فرد دانشجو بيشترين فشار زندگی در خارج از كشور را احساس خواھند كرد .تفريحات و
سرگرمی ھای سالم ،زندگی را برای آنان و در نتيجه شما شادتر خواھد كرد.
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 (4-9-1راھنماي سفر به کشورھای ھمجوار ھلند
 .1توصيه ھای مسافرتی برای سفر به کشور ھای ھمجوار ھلند
برای کسب اطالعات تفصيلی در مورد مسافرت به کشورھای ھمجوار می توانيد به وبگاه وزارت خارجه جمھوری
اسالمی ايران ) http://www.mfa.gov.iمراجعه کنيد .در اين وبگاه می توانيد اطالعات زير را مشاھده نماييد
• توصيه ھاي کلی مسافرت
http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/Travel/A/index.html
• اطالعيه ھای مسافرتی
http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/Travel/B.html
• توصيه ھای مسافرتی با توجه به مقصد مسافرت
http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/Travel/Contries/index.html
 .2منطقه شينگن
از انجا که بيشتر کشورھای ھمجوار ھلند

9

) از جمله بلژيک ,آلمان  ،فرانسه ،لوگزامبورگ( عضو کشورھای شينگن

مي باشند ،برای مسافرت به أنھا نيازی به گرفتن ويزا نيست
و با داشتن کارت اقامت ھلند می توان به اين کشور ھا
مسافرت نمود .البته در صورتی که فرد ھنوز کارت اقامت
خود را دريافت نکرده ولی مراحل مقدماتی آن را انجام داده
می تواند با تماس با اداره مھاجرت ھلند ) ( INDجھت
دريافت ويزای بازگشت ) (Return visaاقدام نمايد .ھزينه
ويزای بازگشت برای ھر نفر مبلغ  40يورو می باشد.
ويزای انگلستان  :برای مسافرت به کشور انگلستان بايد
ويزای مسافرت به ان کشور را دريافت نمود .ھزينه ويزای انگلستان در حدود  90يورو می باشد .متقاضی بايد با
مراجعه

به

وبگاه

سفارت

انگلستان

در

ھلند

http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPag
 e&c=Page&cid=1114070111683اقدام به تعيين وقت نموده و در زمان تعيين شده با در دست داشتن مدارک

9كشورھاي عضو پيمان شينگن در مجموع  24كشور می باشند .اين كشورھا عبارتند از» :اتريش ،آلمان ،بلژيك ،دانمارك ،فنالند ،فرانسه،
يونان ،ايسلند ،ايتاليا ،لوكزامبورك ،نروژ ،پرتغال ،اسپانيا ،سوئد  ،ھلند ،استونی ،مجارستان ،لتونی ،ليتوانی ،مالت ،لھستان ،اسلواکی ،اسلوانی
و جمھوری چک «.البته بايد توجه داشت كه پيمان ويزاي شينگن در اروپا با پيمان اتحاديه اروپا كه حدود  30كشور را شامل مي شود ،متفاوت
است .برخی از كشورھاي اروپايي ھمچون انگلستان به پيمان شينگن نپيوسته اند اما عضو  30كشور اروپايي ھستند.
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الزم به محل سفارت در شھر آمستردام مراجعه نمايد .در صورت کامل بودن مدارک ،ويزا به طور معمول در ھمان
روز مراجعه به متقاضی اعطا می شود.
 .3تھييه بليط جھت مسافرت به کشور ھای ھمجوار :
برای مسافرت به کشورھای ھمجوار می توان از ھواپيما  ،قطار  ،اتوبوس و يا ماشين کرايه ای استفاده نمود .جھت
تھييه بليط ارزانتر برای مسافرت به کشورھای ھمجوار ھلند ،بھتر است که بليط را از قبل رزو نمود .اين نکته به
خصوص در مورد بليط ھای ھواپيمايی آنالين و بليط قطار ھای بين شھری صادق است.
 (4-9-2خطوط ھواپيمايی ارزان

بليط ارزان خطوط ھواپيمايی را می توان با مراجعه به وبگاه انھا را به صورت آن الين تھيه نمود .الزم به ذکر است که
بليط اين خطوط ھوايی را نمی توان پس داد و بايد در وقت مقرر از آن استفاده نمود .البته در صورت مراجعه به آژانس
شرکت می توان زمان بليط را با پرداخت مابه التفاوت قيمت بليط تعويض نمود .برای تھيه اين نوع بليط نياز به داشتن
کارت اعتباری است .پس از پرداخت وجه بليط  ،متقاضی ايميلی حاوی کد بليط را دريافت می کند .اين ايميل و شماره
مندرج در آن در حکم بليط می باشد .آن را پرينت کنيد و ھنگام مسافرت ھمراه خود داشته باشيد .اسامی و آدرس برخی
از خطوط ھواپيمايی ارزان قيمت آن الين به شرح زير است:
الف( ايزی جت http://www.easyjet.com/en/book/index.asp
ب( ترانزاويا http://www.transavia.com/en
ج( اير برلين http://www.airberlin.com/site/index.php?LANG=eng
د( رايان اير http://www.ryanair.com/site/EN/?culture=GB

 (4-9-3فرودگاه ھای ھلند
فرودگاه آمستردام ) اسخيفول(  ، /http://www.schiphol.nlفرودگاه ايندھون

مھمترين فرودگاه ھای ھلند

 ، /http://www.eindhovenairport.nlفرودگاه روتردام  ، /http://www.rotterdam-airport.nlفرودگاه دونتر
 ، /http://www.teuge-airport.nlفرودگاه خرونينگن  ، /http://www.groningenairporteelde.nlفرودگاه
ليستاد
http://www.schiphol.nl/_lelystad/home.jsp?ASSORTMENTceast_id=1408474395729236&b
 mLocale=nlو فرودگاه ماستريخت ?http://www.maa.nl/nl/index.asp
فرودگاه

ھای

ھلند

را

world.com/airports/europe/netherlands.htm

در

اينجا

می باشند ) فھرست

کامل

http://www.aircraft-charter-

ببينيد( .در ذيل توضيح مختصری در مورد

تعدادی از

فرودگاه ھای مھم ھلند آمده است:
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يکی از بزرگترين فرودگاه ھای جھان می باشد در نزديکی شھر آمستردام قرار
دارد .اين فرودگاه با خط قطار به شھر آمستردام و ساير شھرھای ھلند متصل
است )وب گاه( /http://www.schiphol.nl .
 (2فرودگاه روتردام :فرودگاه شھر روتردام  Rotterdam Airportدر
حاشيه شھر فرار دارد و از مرکز شھر می توان با اتوبوس ) اتوبوس شماره (33
به آن دسترسی يافت )وب گاه( /http://www.rotterdam-airport.nl :
 (3فرودگاه آيندھون  :اين فرودگاه در شھر آيندھون در جنوب ھلند قرار دارد.
معموال پروازھای ارزان قيمت به کشورھايی چون ايتاليا از اين فرودگاه انجام
می شود .برای دستيابی به اين فرودگاه می توان از قطارھا بين شھری برای رفتن
به شھر آيندھون و ازا اتوبوس برای رسيدن به فرودگاه استفاده نمود )وبگاه
فرودگاه .( /http://www.eindhovenairport.nl
 (4-9-4قطار بين شھری
براي تھيه بليط قطار براي سفر به ساير كشورھا بايد به باجه ھاي
خاصي كه در ايستگاه قطار مركزي شھر به اين امر اختصاص يافته
مراجعه نمود .البته اين بليط را مي تواند از دستگاه ھاي خودكاري كه در
ورودي باجه فروش بليط ساير كشورھا تعبيه شده نيز خريداري نمود)
دستگاه ھاي خودكار معمولي تنھا بليط مسافرت به كشورھاي ھمجوار
يعني فرانسه  ،آلمان  ،بلژيك و لوكزامبورك را ارايه مي دھند( .الزم به
ذكر است كه در صورت تھيه بليط پيش از موعد سفر به نسبت زمان مانده به تاريخ بليط مي توان بھاي كمتري براي
بليط پرداخت .ھمچنين در ايام تابستان مي توان از بليط ھاي ارزان ارايه شده استفاده نمود .برای کسب اطالعات بيشتر
به وبگاه خطوط قطار ھلند ) اينجا( مراجعه نماييد.
 (4-9-5خطوط اتوبوس برون مرزی
استفاده از خطوط اتوبوسی يورو الين ) ( Euro Lineنيز يکی
ديگر از راه ھای مسافرت به کشور ھای ھمجوار است .برای
تھيه بليط اين خطوط می توانيد به دفاتر اين شرکت در سطح شھرھای کشور ھلند مراجعه نماييد .برای کسب اطالعات
بيشتر به وبگاه اين شرکت) اينجا  ( https://webapp.eurolines.nl/eurolines/ssl_index.aspمراجعه کنيد.
 (4-9-6فيلم و سينما
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فروشگاه ھای اجاره دھنده فيلم به شکل  DVDدر نقاط مختلف شھرھا موجود اند .ھزينه اجاره فيلم ھا نيزبسيار مناسب

َ
معموال چيزی به گرو گرفته نمی شود اما
و معموالً حدود  ٣يورو به ازای  24ساعت است.در ازای فيلم اجاره داده شده
به ھمراه داشتن كارت شناسايی جھت اجاره الزامی است .سينما در بلژيک نسبت به ايران گران تر است .بليط سينما
بسته به نوع فيلم و سينما حدود  ٨يورو است .در روزھای مختلف ھفته ،ساعات متفاوت پخش فيلم و دوره اکران فيلم اين
مبلغ ممکن است کمتر يا بيشتر باشد.
 (4-9-7ورزش

ھلندی ھا به سالمت خود بسيار اھميت داده و از فرھنگ ورزشی بسيار بااليی برخوردارند .بطوريكه در تمام
فصول سال افرادی را در حال ورزش کردن در گوشه و کنار شھر خواھيد يافت .دانشگاھھا نيزامكانات بسيار
مناسب ورزشی برای آقايان و خانمھا دارند كه اغلب با پرداخت مبلغی در ھنگام ثبت نام در ھر سال تحصيلی
قابل استفاده ھستند.
امكان استفاده گروھی از سالنھا و امكانات ورزشی به شرط رزرو آنھا از قبل نيز امكان پذير است.

 (4-10ديدنی ھا و جشن ھای ملی
 (4-10-1معرفی ديدنی ھای شھرھای اصلی ھلند
-1أمستردام:
آمستردام ) (Amsterdamپايتخت کشور ھلند است و در غرب اين کشور واقع شدهاست .اين شھر بيش از يک ميليون
نفر جمعيت دارد و از اين تعداد نزديک به نيمی از آنھا را مھاجران خارجی يا خارجی تبارھا تشکيل میدھند که تنوع
آنھا به صد مليت میرسد.
ھسته اصلی اين شھر تاريخی در قرون وسطا بوجود آمد و در قرن شانزدھم توسعه يافت و تبديل به مھمترين بندر
ٔ
درياچه َايسل ِمير وصل میشود و از غرب از طريق يک کانال کشتيرانی
تجاری اروپا شد .بندر آمستردام از شرق به
ٔ
به دريای شمال و آبھای آزاد راه دارد .ورودآب به اين مجراھا کنترل میشود چون آمستردام نيز مانند مناطق وسيعی از
شبکه گستردهای از کانالھا و نھرھا
آمستل از وسط آمستردام میگذرد و
رودخانه
ھلند زير سطح دريا قرار گرفتهاست.
ِ
ٔ
ٔ
قرن گذشته به شکل نيم دايرهھايی
بخشھای مختلف شھر قديمی را به ھم وصل میکنند.اين کانالھا به تدريج طی چھار پنج ِ
محصوالت وارداتی از
دور ھسته ی اوليه ی شھر حفر شده و گسترش يافتهاند .کاربرد اصلی آنھا جابجايی بار و
ِ
ِ
کشتیھا به انبارھا و تجارتخانهھا و بالعکس از آنجا به بندرگاه بودهاست .در قرون ھفدھم و ھجدھم که دوران شکوفايی
حاشيه کانالھای بيرونی ساخته شدند که بسياری از آنھا
اقتصاد استعماری ھلند بود ،خانهھای اعيان نشين بسياری در
ٔ
ھنوز ھم پابرجا ھستند.
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معماری سنتی و آب راه ھای شھر  :بخش مرکزی آمستردام بافت فشرده و زيبای قديمی خود را به خوبی حفظ

موزه رو باز و ديدنی میماند .به ھمين خاطر يکی از
کردهاست و به يک
ٔ
جاذبهھای گردشگری در آمستردام ،قايقسواری در کانالھای داخل شھر است
که از مقابل بسياری از ساختمانھای زيبای شھر میگذرد .شما می توانيد با
استفاده از تورھای مختلف قايق رانی در آب راه ھای زيبای شھر آمستردام از
جاذبه ھای زيبای شھر ديدن نماييد.
موزه ھا  :گذشته از معماری زيبای آمستردام ،موزه ھا و گالری ھايی بسياری
چون رمبراند،
نيز در اين شھر به چشم می خورد .از آن جمله می توان به موزه ھای نقاشی مشتمل بر آثار نقاشانی ٔ
ورمير )فرمير( و ون گوگ ) Van Goghفان خوخ(  ،موزه مادام توسو)http://www.madame-
موزه شکنجه که بيشتر آنھا در ميدان موزه
، (Madame Tussaudwww.tussauds.nl/dutch/index.htm
ٔ
) (Museumpleinواقع اند ،اشاره کرد) وبگاه گردشگری آمستردام .( /http://www.iamsterdam.com
مناطق ديدنی حوالی آمستردام:
در حوالی شھر آمستردام http://www.traveltoe.com/index.php/manufacturers_id/13
زانس اسخانس

;http://www.zaanseschans.nl/zschans/en/index.php?Home&nbsp

شھر زيبای
)

zaanse

 ،(schansو دو روستای ديدنی فلندام ) (Volendamو مارکن ) (Markenقرار دارد .برای سفر به اين مناطق ھا
می توانيد از قطار بين شھری استفاده کنيد ).اينجا
http://www.globosapiens.net/travel information/Volendam-1726.htmlرا ببينيد(.
در شھر زانس اسخانس عالوه بر مناظر بديع و آسياب
ھای بادی ،شما می توانيد از كارگاه ھای تھيه پنير
ھلندی ،کفش ھای چوبی و ھمچنين موزه شھر نيز ديدن
نماييد .دو روستای فلندام و مارکن مرکز ماھيگيری در ھلند محسوب می شوند .مسافت بين اين دو روستا را بايد با
کشتی طی کرد .براي گردش در دو روستای فلندام و مارکن می توان از تور پياده روی دو روستا که حدودا  4ساعت به
می

طول

)اينجا

انجامد

http://www.traveltoe.com/product_info.php/manufacturers_id/13/products_id/276?osCsid=a4
 477182850c316dd7ba050226d02566را ببينيد ( نيز استفاده نمود .برای کسب اطالعات بيشتر در مورد شھر
زانس اسخانس اينجا  ;http://www.zaanseschans.nl/zschans/en/index.php?Home&nbspو در مورد
روستا

ھای

فلندام

اينجا

/http://www.volendam.com

و

در

مورد

روستای

مارکن

اينجا

 /http://www.amsterdam-netherlands.info/north_holland/markenرا ببينيد.
-2الھه
الھه )در زبان ھلندیِ Den Haag :دنھاخ يا بطور
اسخرافنھاخه( شھری است
رسمی 'ِ ِ ِ s-Gravenhage
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در غرب کشور ھلند و پايتخت اداری اين کشور است .الھه مرکز استان ھلند جنوبی نيز ھست .نام اين شھر در زبان
فارسی از نام آن در زبان فرانسه ) (La Hayeگرفته شده است .الھه يکی از پايتختھای سازمان ملل متحد است و ستاد

چند موسسه اين سازمان در الھه قرار دارد .بسياری از سفارت خانه ھای کشورھای خارجی در شھر الھه قرار دارد.
از جاھای ديدنی شھر الھه می توان به ساحل زيبای دريای آن ،پارک ھا و مناطق جنگلی ،سيرک حيوانات ،و شھر
بازی دوينرل اشاره کرد .ھمچنين ديوان بين المللی دادگستری و شھرک مينياتوری مادرادم که در ادامه توضيح
مختصری در مورد انھا داده شده در شھر الھه قرار دارند.
•

ديوان دادگستری بينالمللی الھه:

ديوان بينالمللي دادگستري) (International Court of Justiceيكي از اركان ملل متحد ميباشد كه در سال 1946
بعنوان جانشين ديوان دايمي دادگستري بينالمللي در شھر
الھه تاسيس شده است ،وظيفه اين ديوان از يك طرف حل
و فصل اختالفات بين دولتھا براساس حقوق بينالملل بوده
و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص
مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي
امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسھاي تخصصي
اعالم مينمايد .گردشگران می توانند در روزھای ھفته
)غير از روز ھای شنبه و يکشنبه و ساير تعطيالت رسمی
( بين ساعت  10صبج تا  4بعد از ظھر از ساختمان دادگاه و موزه واقع در آن ديدن نمايند .برای کسب اطالعات بيشتر
اينجا  http://www.vredespaleis.nl/showpage.asp?pag_id=451را ببينيد.
•

شھر مينياتوری ھلند )مادرادم (Madurodam

مادرادم نام شھرک مينياتوری است که در سال  1952در
شھر الھه برپا شده است .در اين موزه روباز مناظر و نقاط
ديدنی تمامی شھر ھای ھلند در مقياس کوچک ساخته شده
است .برای کسب اطالعات بيشتر به وب گاه اين شھرک
مينياتوری

)

اينجا

 ( http://www.madurodam.nl/default.php?language=1&sqlmode=1&fid=479مراجعه کنيد
-3روتردام
روتردام )  (Rotterdamبا جمعيتی
در حدود ششصد ھزار نفر در استان
ھلند جنوبی در کشور ھلند قرار دارد.
نام اين شھر به معنی سد ) (damبر
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روی رودخانه رُته است .رته رودخانه کوچکی است که در مرکز شھر رتردام به نيووه ماس میپيوندد.

اين شھر بزرگترين بندر اروپا و دومين بندر بزرگ جھان است .بيش از نيمی از ساکنان اين شھر خارجیتبار ھستند
روتردام پس از آمستردام دومين شھر بزرگ کشور ھلند است و با توکيو به عنوان بزرگترين بندر جھان رقابت میکند.
شھر رتردام در کرانه رودخانه مس جديد قرار داد که ادامه رودخانه راين در آلمان می باشد .رودخانه راين در اين
محل به دريای شمال میريزد.
ديدنی ھای روتردام:
از ديدنی ھای اين شھر می توان به حواشی رودخانه مس به خصوص پل زيبای اراسموس ،برکه ديدنی کرالينگن ،
باشگاه فوتبال فاينورد روتردام پارک و برج يورو مس
 ،باغ وحش روتردام اشاره نمود.
باغ وحش روتردام :يکی از ديدنی ھای شھر رتردام ھلند
باغ وحش رتردام معروف به باغ وحش بالی دورپ
 Blijdorpمی باشد .حيواناتی چون شير،ببر ،پلنگ،فيل
،زرافه،پنگوئن،فالمينگو ،پليکان،فوک آبی  ،کوروکوديل
و  ...نگھداری می شود.
از بخش ھای جالب اين باغ وحش آکواريوم آن می باشد
که در آن انواع ماھی و کوسه نگه داری می شود .اکواريم
بصورت تونلی شيشه ای طراحی شده که ماھی ھا از باالی سر بازديدکنندگان عبور می کنند ) .وبگاه باغ وحش رتردام
(/http://www.rotterdamzoo.nl
•

ونيز ھلند )روستای خی تورن(

روستای زيبای خی تورن معروف ونيز ھلند در شمال غربی ھلند قرار دارد .فاصله اين روستا تا آمستردام  ٩۵کليومتر
 ،تا اوتريخت  ٩٠کيلومتر  ،تا رتردام  ١١٠کيلومتر است.
شما می توانيد با استفاده از قايق در آب راه ھای اين روستا طی مسير کرده و از مناظر بديع آن ديدن کنيد .در ضمن
امکان کرايه خانه ھای وياليی برای اقامت در اين روستا نيز
وجود

دارد.

برای

کسب

اطالعات

http://www.zwaantje.nl/uk.index.htm

بيشتر

اينجا

و

اينجا

 http://irnlgroup.blogfa.com/post-19.aspxرا ببينيد.
 (4-10-2جشنواره ھاي تفريحي
.1کاروان )كارنوال( گل ھلند :
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چندان اثری از گل الله نيست .اوج بروز و ظھور الله ھا در ھلند
به ماه ھای آوريل و می برمی گردد .در اين دو ماه دو رويداد مھم ،
نام نشان الله ای ھلند را زنده می کند :يکی نمايشگاه معروف گل
کيوکن ھوف و ديگری کارنوال گل ھلند ٢٢ .ماه می ھر سال زمان
تالقی اين دو رخداد است .در اين زمان کارنوال گل از شھری که
نمايشگاه گل در آن قرار دارد ،می گذرد.
اين کارنوال بسيار زيبا که در ان ماشين ھا به اشکالی بديع با گل تزيين می شوند ھر سال در روز  ٢٢آوريل از برخی
شھر ھای کشور ھلند عبور می کند ) .وبگاه کارنوال گل ھلند http://www.bloemencorso-
 ( bollenstreek.nl/index.asp?lan=enابتدای مسير حرکت اين کارنوال شھر نوردويک است .کارنوال با گذر از
شھرھايی چون ساسن ھايم و ليس  ،در شھر ھارلم به کار خود پايان می دھد ) .برای ديدن مسير کارنوال اينجا
 http://www.bloemencorso-bollenstreek.nl/docs/Route Noordwijk-Haarlem.pdfرا ببينيد .ھمچنين
نقشه محل را در اينجا  http://www.bloemencorso-bollenstreek.nl/docs/route website.pdfببينيد(.
.2نمايشگاه گل ھلند
نمايشگاه /http://www.keukenhof.nl

بسيار زيبای گل ھلند

در شھر ليس ) ( Lisseقرار دارد .اين نمايشگاه ،که به نمايشگاه
گل کيوکن ھوف نيز مشھور است ،در فضای باز وسيعي بنا شده و
در آن گل ھا به شکل ھای زيبايی آرايش داده شده اند . .با توجه
به شھرت ھلند به الله ،بيشتر گل ھای نمايشگاه را گل ھای الله با رنگ ھا و اشکال مختلف تشکيل می دھد .در اين
ميان ،گل ھای الله واژگون جلوه و نمای خاصی دارند .تاريخ برگزاری نمايشگاه ھر سال از تاريخ  ٢٣مارس تا ١٩
می می باشد
بر اساس اطالعات مندرج در وبگاه نمايشگاه گل ھلند ( /http://www.keukenhof.nl) ،سابقه نمايشگاه به سال
 ١٩۴٩برمی گردد .ساالنه در حدود  ٧٠٠ھزار نفر از نقاط مختلف دنيا از اين نمايشگاه ديدن می کنند .اين رقم در
مواردی به  ٩٠٠ھزار نفر بازديد کننده در سال نيز رسيده
است .در حال حاضر  ٩٠شرکت مختلف در نمايشگاه
کيو کن ھوف فعال اند
.3کاروان )کارنوال( ميوه:
اين کارنوال جالب و ديدنی ھر سال در دھم سپتامبر و در
شھر تيل  ،برگزار می شود .اين برنامه درواقع جشنی
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برای برداشت محصول و مسابقه ای بين کشاورزان شھر ھا و روستاھای شھرھای محوری ھلند در توليد ميوه
برگزار می شود .کشاورزان ھر منطقه با استفاده از انواع ميوه ھای فصل ،حبوبات ،سبزيجات و ساير محصوالت
کشاورزی ،اشکال مختلف ،بديع و زيبايی ھمچون مجسمه ھای ميوه ايی حيوانات مختلف را به نمايش می گذارند .اين
مجسمه ھا توسط تراکتور ھای کوچکی در خيابان ھای شھر به حرکت در می ايند  .بازديدکنندگان که از مناطق مختلف
ھلند و حتی ساير کشورھا برای ديدن اين برنامه به اين شھر می آيند ،دورتادور خيابانھا به انتظار عبور اين کاروان
عجيب و غريب مي ايستند .البته پس از عبور اين کارنوال از خيابان ھای شھر  ،اين اشکال ميوايی دو روز نيز در
نمايشگاھی در شھر تيل نگھداری می شوند و افراد می توانند با تھييه بليط از آنھا ديدن نمايند .براي كسب اطالعات
بيشتر در اين زمينه به وبگاه کارنوال ميوه ) اينجا  ( /http://www.fruitcorso.nlمراجعه کنيد .
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