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در اروپا: تحصیل  

 

می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد. کشورهای اروپایی برای تحصیالت عالی خود سرمایه  در اروپا تحصیل

گذاری می کنند تا یتوانند برای افراد با  حفظ استانداردهای کیفیت باال؛ تحصیالت کم هزینه  را فراهم کنند. هر 

در اروپا کمتر از سایر کشورها کشوری در اروپا سیاست مالی خود را دارد اما به طور کلی، هزینه های تحصیل 

 است.

  در حقیقت، در برخی از کشورهای اروپایی برنامه های تحصیلی رایگان هستند!  اگر به وب سایت کمیسیون اروپا

(https://europa.eu)  ،برای هر کشوری در بخش پروفایل کشورها می توانید هزینه های تحصیلی معمول نگاه کنید

 .را ببینید

 

هزینه های زندگی )مانند مسکن، غذا و نوشیدنی، حمل و نقل و غیره( در اروپا متفاوت است. شما می توانید  

 وب سایت  در اطالعات دقیق در مورد هزینه های زندگی هر کشور را در وب سایت کمیسیون اروپا پیدا کنید. 

 .می توانید بررسی کنیدکشور اروپایی را  33ه تحصیالت عالی در هزینه تحصیالت و هزینکمیسیون اروپا، 

 

، اکثر کشورها به شما اجازه می دهند که نیمه وقت کار کنید و اگر می خواهید به دانشجو همچنین، به عنوان یک

استفاده کشور دیگری سفر کنید، می توانید از برنامه اراسموس برای ادامه تحصیل در کشور اروپایی جدید خود 

 ( برنامه انتقال دانشجو در اتحادیه اروپا است.Erasmusاراسموس ) کنید.

 مراجعه کنید https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en :برای کسب اطالعات بیشتر به 

 

را  ، الزم نیست ترس از این روند داشته باشید و آنگرفته ایدبنابراین، اگر شما تصمیم خود را برای ادامه تحصیل 

شانس پذیرش یک یا حتی  نشگاه های مناسب و ثبت نام کنید، شروع به پیدا کردن دا هرچه سریعربه تعویق اندازید. 

پذیرش از دانشگاه های خارجی، چه در کشورهای اروپایی  ش داده اید.بیش از یکی از کالج های رویایی خود را افزای

آنچه که تصور می یاالت متحده، چین و چه در هر کشور دیگری، از مانند انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد، چه در ا

 :الزم توجه داشته باشید. بهتر است که ارکدمراحت تر است. فقط باید به برخی جزئیات و همچنین  کنید،

 

 گزینه های خود را افزایش دهید -1

 

که حداقل سه دانشگاه را بهتر است حتی اگر فقط یکی از گزینه ها و یک دانشگاه را به طور خاص در نظردارید،  

تا شانس پذیرش خود را بیشتر  انتخاب کنید، حتی اگر این سه دانشگاه در قسمت های مختلف کشور قرار داشته باشند

 .هایی را پیدا کنید که بیشتر یه آنها عالقه داریدرشته . بنابراین، در اینترنت جستجو کنید و دانشگاه ها وکنید

 

 بینانه و آگاه باشید واقع  -2       
 

. عالوه بر این، حداقل معیارهای دانشگاه چیز از قلم نیفتدمورد نیاز را با دقت بخوانید تا هیچ  مدارج دانشگاهی تمام  

دانشگاه دانشگاه ها در وب سایت  هایرا برای سنجش شانس پذیرش خود بررسی کنید. اگر به طور كامل از حداقل 

https://europa.eu/
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در برخی موارد، مثال تماس بگیرید.  ها دانشگاه یا مشاوران آن خارجی دانشجویان بخش، باید با اطالعات وجودندارد

 . نشوید شما ممکن است یک دهم کمتر از حداقل یک دانشگاه باشد، و این باعث می شود که شما پذیرش معدل نمرات

 

 

 روند ساده درخواست آنالین - 3  

 

معموال شما می توانید مستقیما از طریق وب سایت دانشگاه مورد نظرتان، تمام مدارک مورد نیاز را آپلود و ارسال 

. بعضی از این سیستم ها همچنین  اپالی کنیدکنید. در برخی کشورها، شما می توانید از طریق یک پلت فرم آنالین به 

بهترین  کمک می کند تا ، ای برای ادامه تحصیل آنها بهتر است نمی دانند چه رشتهطور کامل به به کسانی که هنوز 

های مختلف زمان و از طریق وبسایتبرای چند دانشگاه به صورت هم اگر. را پیدا کنندممکن  تحصیلی زمینه های

افت پیام از دری تاکنید، دقت کنید که مراحل خواسته شده از شما توسط هر دانشگاه را به دقت انجام دهید. اپالی می

اید ک را به درستی آپلود نکردهاید یا مدارها مبنی بر این که برای مثال اپالی خود را کامل انجام ندادهاز دانشگاه

 جلوگیری کنید. 

 

 انگیزه ها -4

 

م ی داشته باشید. بهتر است انگیزه خود را بنویسید.  با تمامه انبعضی از دانشگاه ها از شما می خواهند که انگیزه  

 :شما می توانید توضیح دهید نامه در انگیزه. صادق باشید  تجربیاتی که دارید 

 

 الف( چرا این دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کردید؟

 ب( چرا این رشته را برای مطالعات خود انتخاب کردید؟

 الف( تجربه علمی، عملی و فنی شما در گرایش تحصیل شما چیست؟

 و... برای ادامه آموزش و حتی بعد از آند( دیدگاه شما 

 

 

 و مدارک اسناد -5
 

، معیار برای مقایسه شما با دیگران، بسیاری مواقعصحیح است در  و مدارک شما اطمینان حاصل کنید که اسناد

مام در گذشته است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که ت تاننمرات شما، دانشنامه ها و زمینه های تحقیق و حرفه ای

به درستی و به طور رسمی قبال ترجمه کرده اید و به امضای ترجمه شوند،  مقصداسنادی که باید به زبان کشور 

 مثال وزارت امور خارجه هم رسیده است. 

 

 هزینه تحصیل -6
 

 پسنمی کنند و آموزش های بدون هزینه را ارائه می دهند.  دریافتشما  از بسیاری از دانشگاه ها هزینه تحصیل

 .ندانتخابهای بهتری باش ،در مواقعی که هزینه تحصیل را نمی توانید پرداخت کنید، ید بتوانندشا

 

 بورس تحصیلی -7
 

 .از آنها استفاده کنیدتحصیلی زیادی در اروپا و سراسر جهان وجود دارد که می توانید برای تحصیل  هایبورس 
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 بورس تحصیلی برای پناهندگان -8
 

 .است که می خواهند تحصیل خود را ادامه دهند نیمتعلق به پناهندگافقط تحصیلی وجود دارد که  هایبورس

 

 

 9- CV 

 

رزومه خود  درخواست ثبت نام، بهتر استخود را آپلود کنند. بنابراین، قبل از  CV برخی از دانشگاه ها بایدیرای 

 .را آماده کنید

 

 

 

 

 

 

 :مرحله ساده را کامل کنید 3در اروپا، شما باید تحصیل برای 

 

 خود را پیدا کنید مورد نظردانشگاه ها و رشته   -1

 که در سایت اینترنتی دانشگاه ذکر شده است مدارکیتهیه   -2

 آنالیندرخواست    -3

 

 

 

 

 بورسیه تحصیلی
 

 بورس تحصیلی چیست؟

 

است. بورس تحصیلی بر  دانشجویانان با یک بورس تحصیلی، جایزه با کمک مالی برای ادامه تحصیل دانش آموز

اساس معیارهای مختلف اعطا می شود که معموال ارزش و اهداف اهدا کننده یا بنیانگذار بورسیه را نشان می دهد. 

 .پول بورس تحصیلی الزم نیست که باز  پرداخت شود

 

 

 چگونه می توانید شانس خود را برای دریافت بورس تحصیلی افزایش دهید؟

 

بخشی از شانس پذیرش و دریافت بورس تحصیلی است. ما درباره  CV تن خوب و رزومه یانوشتن یک م

ی نوشتن یک رزومه خوب، یک نمونه از رزومه دانشجویی برابه طور مفصل صحبت کرده ایم.  CV     نوشتن

 دانشگاه معتبر شده است.  ار یکرا دریافت کنید که موفق به پذیرش بورس تحصیلی 

 

 و کارشناسی ارشدکارشناسی اما دانشجویان فارغ التحصیل دارید.   نیاز به الگوهای خوب خوب متنبرای نوشتن 

 دانشگاه رایکلمه ب 1500صفحه و حدود  2در  نامه انگیزهیک داشته باشند. گاهی اوقات، هم  انگیزه نامه خوبیباید 

 . مهم است واقعا
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 در انگیزه نامه باید ذکر کنید که :

  دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟شما چرا این 

 شما چرا این رشته و گرایش را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟

 تجربه علمی و عملی و فنی شما در گرایشی که قصد تحصیل دارید چیست؟

 (LETTER OF RECOMMENDATION) نامه توصیه دکترا بهتر است که یک یا دو کاندید مقطع هر دانشجو وضمنا، 

 ، که در آن توضیحشناسدای است از یک معلم یا استاد که شما را می  ، نامهبرای پذیرش داشته باشد. توصیه نامه

نباید توصیه  هم و از هر کسی که چرا شما واجد شرایط رفتن به کالج هستید. توصیه نباید اغراق آمیز باشد می دهد

 .نامه اخذ شود

. 

 

 

 مخصوص دانشجویان دکتری پروپزال تحقیقاتی

 

 

شانس ، مقاالت قبلی نداریددارد. اگر شما  داشته باشند (PhD Proposal)که  برای دانشجویان دکترا اهمیت زیادی 

 دوره درتحقیقی چه موضوعات  بروید متوجه می شوید که دانشگاه،  وقتی به، اما دهیدپذیرش خود را از دست نمی 

در تحقیق  عالقه شما موضوع مورد استاد یا به شما در یافتنپذیرش می تواند  قسمتو  برای شما وجوددارد دکترا

 . کمک کند

 

قبال زمینه های تحقیقی مورد عالقه اعضای هیات  کنند  بورس تحصیلی دریافت می خواهندکسانی که بهتر است 

،  اعضای هیات علمیکه نظر مطلوب  چراو بدانند که آنها قرار است در چه زمینه هایی کار کنند. . بدانند علمی را 

 !شرط کافیشرط الزم است نه نه یک  یا طرح تحقیقاتی ،پروپزال البته، .قبولی شما استتضمین را برای 

 

 

 

 

 

 حداقل، حرفه ای نوشتن! ،در نهایت

 

قبولی در دوره الفبای  کار،یاد بگیرید. اصول این  PEER-REVIEW اصول نگارش حرفه ای را برای نشریات 

اصول مقاله نویسی حرفه ای را پیش از اغاز تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور باید بیاموزید. دکترا است. 

مقطع ارشد و دکترا، مقطع نوشتن مقاله و تحقیقات انفرادی است. اصول این کار و الفبای آن از مرور منابع گرفته 

 (Research Methodology)و امثالهم را باید در اصول تحقیق تا انتخاب رفرنس و سیستم های رفرنس دهی 

 بیاموزید.

اگر در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد از این موضوع غافل بودید، تالش کنید پیش از پذیرش و ادامه تحصیل، 

 کنید  را مطالعه (Quantitative) و کمی (Qualitative)کتاب های اصول تحقیق کیفی. با الفبای این کار آشنا شوید
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 :کمک هزینه تحصیلی و مالی در اروپا

 

در  برای افرادی که آرزوی تحصیل در اروپا را دارند، برنامه های کمک مالی در سراسر اروپاهزاران بورس و 

هزینه های تحصیل،  دیگر،بخشی از هزینه های تحصیل را پوشش می دهند، برخی  آنهادسترس هستند. برخی از 

می توانید بورسیه های تحصیلی  ددر اینترنت جستجو کنی ندگی را پوشش می دهد. اگر شمازو همچنین هزینه های 

 زیادی را در داتشگاهها و نیز در مدارس پیدا کنید.

 

 

ای مالی کمکهدر اینجا برخی از  د که به شما در پیدا کردن بورس مناسب کمک می کنند.نوبسایتهایی هم وجوددار

 تحصیلی را معرفی می کنیم:

 

 

 

  انسه فر

 

ترین مقصدهای تحصیلی در بین  های تراز اول همواره به عنوان یکی از محبوبفرانسه به دلیل داشتن دانشگاه

رود. با این وجود هزینه تحصیل و زندگی در فرانسه چندان هم ارزان نیست. متوسط دانشجویان جهان به شمار می

 ۱۰.۰۰۰های خصوصی نزدیک به در دانشگاهیورو و  ۶۰۰تا  ۲۰۰های سراسری فرانسه بین شهریه در دانشگاه

یورو هزینه زندگی در فرانسه را هم اضافه کنیم، شاید هر کسی  ۱۰.۰۰۰ها رسد، اگر به این هزینهیورو در سال می

المللی وجود توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشد. خوشبختانه تعداد زیادی فرصت تحصیلی برای دانشجویان بین

ها بسیار ناچیز است و فرصت عالی برای دانشجویانی است که قصد تحصیل در فرانسه را دارند آن دارد که هزینه

 .اما از هزینه آن نگران هستند

 

 

 

 تحصیلی عالی ایفل هایفرصت

توسط وزارت امور خارجه فرانسه و به منظور  )Eiffel Excellence Scholarships (تحصیلی ایفل بورسهای

شود. دانشجویانی که یلی ارشد و دکتری انجام میابزاری جهت جذب بهترین دانشجویان خارجی برای مقاطع تحص

یورو و در مقطع  ۱۱۸۱موفق به دریافت این فرصت تحصیلی خارجی شوند، در مقطع کارشناسی ارشد ماهانه 

یورو حقوق دریافت خواهند کرد. عالوه بر آن در کنار حقوق از مزایایی نظیر هزینه سفرهای رفت  ۱۴۰۰دکتری 

شوند. ضمنا دارندگان این فرصت تحصیلی های فرهنگی هم برخوردار میمه سالمت و فعالیتو آمد به کشور خود، بی

دهد شهریه دانشگاه محل تحصیل را پوشش نمی ،ممکن است شامل کمک هزینه محل اقامت هم بشوند. اما این طرح

 .و پرداخت آن به عهده خود دانشجو خواهد بود

 

فرانسفرصت تحصیلی کارشناسی ارشد ایل دو   

http://www.scholars4dev.com/2282/eiffel-scholarships-for-international-students/
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برای دانشجویان خارجی که قصد دارند مقطع  )France Masters Scholarships-de-Ile (بورسیه تحصیلی

گرفته شده است. البته با این شرط که تازه وارد های شهر پاریس بگذرانند در نظر کارشناسی ارشد را در دانشگاه

ماه به همراه محل اقامت  ۱۰یورو برای  ۱۰.۵۰۰سال بیشتر نباشد. این بورسیه شامل مبلغ  ۳۰ها از باشند و سن آن

 در پاریس است

 

فرانسهاکول نرمال سوپریور  فرصت تحصیلی برای دانشجوبان بین المللی در  

کند. عملکرد را داشته باشند بورسیه میدانشجو که بهترین  ۳۰المللی، ساله از بین دانشجویان بینهر  ENS موسسه

)École Normale Supérieure International Selection (،تحصیلی اکول نرمال سوپریور در بورسیه

به این  ENS مند شوندبهره ENS تا سه ساله موسسههای دو توانند از دورهدانشجویان علوم پایه و علوم انسانی می

 .دهدسال حقوق می ۳تا  ۲یورو به مدت  ۱۰۰۰دانشجویان منتخب، ماهانه حدود 

 

 لیون ENS بورسیه عالی در موسسه

 )Ampere Scholarships of Excellence at ENS de Lyon (لیون با همکاری شرکایش فرصت تحصیلی ENS موسسه

برای دانشجویان خارجی با رتبه عالی در نظر گرفته است. در این بورس تحصیلی دانشجویان در مقطع ارشد و در 

 ۱۰۰۰شوند. این فرصت تحصیلی شامل حقوق ماهیانه علوم انسانی و اجتماعی پذیرفته می هنر، های علوم پایه،رشته

 .مدید استشود که البته تحت شرایطی قابل تماه می ۱۲یورو به مدت 

 

 

 بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه لیون

برای دانشجویان  )Université de Lyon Masters Scholarships (بورسیه کارشناسی ارشد دانشگاه لیون

های مرتبط های ارائه شده در دانشگاه لیون و دانشگاهخارجی که دارای کارنامه عالی هستند و تمایل دارند در رشته

یورو به  ۸۰۰با این دانشگاه ادامه تحصیل دهند در دسترس است. در این فرصت تحصیلی به دانشجویان ماهیانه 

 شودماه پرداخت می ۱۰مدت 

 

پایه گرنوبل تحصیلی موسسه فناوریبورسیه   

برای دانشجویان  )Grenoble Institute of Technology Foundation Scholarships (پایه گرنوبل موسسه فناوری

المللی در مقطع ارشد که قصد دارند در مقطع ارشد در این موسسه همکاری و شرکت کنند بورس تحصیلی ارائه بین

 .استیورو برای یک ترم تحصیلی در نظر گرفته شده ۵۰۰۰کند. میزان این بورس تحصیلی می

 

 

http://www.inde.campusfrance.org/en/page/ile-de-france-master-scholarship
http://www.scholars4dev.com/10324/ens-international-selection-scholarships/
http://www.scholars4dev.com/10324/ens-international-selection-scholarships/
http://www.scholars4dev.com/10324/ens-international-selection-scholarships/
http://www.scholars4dev.com/10324/ens-international-selection-scholarships/
http://www.scholars4dev.com/10349/ampere-excellence-scholarships-for-international-students/
http://www.scholars4dev.com/10199/universite-de-lyon-masters-scholarships/
http://www.grenoble-inp.fr/incoming/scholarships-from-grenoble-institute-of-technology-foundation-519642.kjsp
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 در دانشگاه علوم پو Emily Boutmy فرصت تحصیلی

ه عنوان ب  )Emily Boutmy Scholarships at Sciences Po University (با نام پو یک بورسیه تحصیلیدانشگاه علوم 

ان نخبه خارج از اتحادیه اروپا در نظر گرفته است. گذار این دانشگاه به منظور جذب دانشجویگرامیداشت نام بینان

یورو به مدت دو سال برای دانشجویان مقطع  ۱۶۰۰۰یورو تا  ۵۰۰۰های متفاوتی از این فرصت تحصیلی به شکل

 .شودسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می ۳یورو به مدت  ۱۲.۳۰۰تا  ۳۰۰۰ارشد و 

 INSEAD MBA ورس تحصیلیی

بسیار محدود است به همین خاطر رقابت شدیدی برای پذیرش در  )INSEAD MBA Scholarships(  تحصیلیفرصت 

بخش اصلی  ۲شود و به این فرصت تحصیلی وجود دارد. این فرصت تحصیلی با معیارهای متفاوتی ارائه می

های ملیت، جنسیت، سوابق کاری، توانایی هایی مانند،های بدون نیاز )براساس شایستگینیاز و طرح های بر پایهطرح

یورو  ۲۵۰۰۰تا  ۵۰۰۰گیرد. ارزش این بورس تحصیلی از به دانشجویان تعلق می رهبری و حوزه مطالعات قبلی

 .است

 

 پاریس HEC در MBA بورس تحصیلی

HEC ای برای دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف در نظر گرفته سخاوتمندانههای تحصیلی پاریس بورس

نیز بر اساس معیارهای متفاوتی مانند مبتنی بر شایستگی،  )HEC Paris MBA Scholarships (است. فرصت تحصیلی

یورو خواهد  ۲۴۰۰۰تا  ۶۰۰۰شود. میزان این بورس تحصیلی بین بر پایه نیاز یا معیارهای خاص تقسیم بندی می

 .بود

 

 

 

 آلمان

 

 کشورهای در حال توسعهرای ب  DAADتحصیلی  های کمک هزینه

 

برای برخی  Deutscher Academiosher Austauschdienst یا (DAAD) آلمانینشگاههای ادبورس تحصیلی  سرویس

در دانشگاه های آلمان فراهم  فرصتهای تحصیلی کشورهای در حال توسعه تاکید بردوره های تحصیالت تکمیلی با 

دانشجویان بین المللی و متخصصان جوان از کشورهای در حال توسعه در  بورس تحصیلی به ویژهاین می کند. 

را مورد هدف قرار می  آفریقا، آسیا، جزایر اقیانوس آرام، آمریکای مرکزی و جنوبی و اروپای مرکزی و شرقی

از برنامه های انتخاب شده با انواع بورس تحصیلی کامل یا جزئی پشتیبانی می کند.  DAAD . بورس تحصیلیدهد

 اری خوب".برای سیاست عمومی و حکومتد DAAD برای مثال "مدرک کارشناسی ارشد

http://www.scholars4dev.com/2593/emile-boutmy-scholarships-for-non-eu-students/
http://mba.insead.edu/schlmgmt/
http://www.mba.hec.edu/Fees-Funding/Scholarships
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  https://www.daad.de   ببینید 

 

 

 برای کشورهای در حال توسعه KAAD کمک هزینه تحصیلی

 

در حال توسعه در آفریقا، آسیا، خاورمیانه یا آمریکای التین آمده اید، و در حال حاضر در آلمان  هایاگر از کشور   

و میخواهید مدرک کارشناسی ارشد یا  صیلی و حرفه ای در کشور خود هستیدزندگی می کنید و دارای مدرک تح

می  در یک دانشگاه آلمانی انجام دهیددکترا دست آورید یا یک پروژه پژوهشی پسا دکترا را در یک دانشگاه آلمانی ب

 درخواست دهید.KAAD توانید برای بورس تحصیالت 

    germany-in-study-to-germany.org/how-in-https://www.studying  https://www.bmbf.de/en/index.html ببینید 

 

 

 برای آفریقایی های جنوب صحرای آفریقا DRD کمک هزینه تحصیلی

 

DRD تعداد محدودی از بورس تحصیلی DAAD  را سالیانه برای متقاضیان کشورهای آفریقایی جنوب صحرای آفریقا

 را دنبال کنند.ارائه می دهد تا تحصیالت تکمیلی  هستند عالی تحصیلی که دارای نمرات

 

 

گوته بورس تحصیلی جهانی  

 

 2یورو برای دوره استاندارد تحصیل در یک برنامه استاد در دانشگاه گوته )به طور کلی  1000کمک مالی ماهانه 

 ( Goethe Goes Global Scholarships).سال( در آلمان

 

 

اطالعات در مورد تحصیل در آلمانبرخی از   

 

 .تقسیم شده است Länder در آلمان سیستم آموزشی بین فدراسیون و

 

اص تقریبا به طور انحصاری به بخش رفاه کودکان و جوانان اختص پبش از دبستان و در دوران کودکیآموزش 

، زنان ، شهروندان خانواده ها فدرال برای ، در چارچوب مسئولیت رفاه عمومی، وزارت دارد. در سطح فدراسیون

 ن قرار دارد. و جوانا

 

 :در آلمان تقسیم شده است به شکل زیر مراحل آموزش

 

 را شروع می کنند( درسه)تا سن شش سالگی که آنها معموال م پبش از دوران دبستان آموزش و مراقبت •

 آموزش ابتدایی )در سن شش سالگی( •

 (Gymnasium) و Hauptschule ، (Realschule)) )آموزش متوسطه •

 و... ، دانشکده های هنر و موسیقیFachhochschulenدانشگاه ها،  آموزش عالی •

 (Berufsschule)آموزش حرفه ای، آموزش بزرگساالن و یادگیری مادام العمر •

 

  

نامیده می شود، هم می توان  Kollegs و در آنچه که( (Abendgymnasien ه روزی معموال در مدارس شبان 

 .مجددا بدست آورد شرایط تحصیلی مدارس را

https://www.daad.de/
https://www.studying-in-germany.org/how-to-study-in-germany
https://www.bmbf.de/en/index.html
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 نید:برای اطالعات بیشتر ببی
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/germany_en 

 Eurydice 2017-2018 :منبع
 

 

 

 

 

 

 سوئد
 

 شبورس تحصیلی موسسه سوئدی

 

برای دانش آموزان بین المللی واجد شرایط از کشورهای در حال توسعه  یتحصیالتحمایت مالی  شمؤسسه سوئدی

فراهم می کند که مایل به تحصیل در دانشگاه های سوئد هستند. کمک هزینه تحصیلی برای تحصیل در سوئد در 

های زندگی،  نظر گرفته شده و عمدتا در سطح کارشناسی ارشد قرار دارد. این بورس تحصیلی هزینه تحصیل، هزینه

 )https://si.se/en/apply/scholarships(.  دبرخی از هزینه سفر و بیمه را پوشش می ده

 

 

 

  اتحادیه اروپا خارج ازبورس تحصیلی دانشگاه لند برای دانشجویان 

 

)و سوئیس( و  Non-EEA / تحصیالت عالی خارج از اتحادیه اروپابرنامه تحصیلی دانشگاه لند برای دانشجویان 

 ت.برای کارشناسی ارشد برنامه ریزی شده اس
https://www.lunduniversity.lu.se/international 

 

 

 

 سوئد –چالمرز  IPOET بورس تحصیلی

 

ارائه می دهند که  Non-EEAرا به دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا IPOET بورس تحصیلی 50چالمرز حدود 

 4٪ کاهش هزینه تحصیل برای 75کارشناسی ارشد هستند. کمک هزینه تحصیلی ادامه تحصیل در مقطع مایل به 

 .ترم است

 

 

 

 سوئد - Uppsala IPK دانشگاه بورس تحصیلی

 

 

ارائه می دهد  Non- EEA را به متقاضیان سال اول خارج از اتحادیه اروپا IPK دانشگاه اوپساال بورس تحصیلی

هزینه تحصیل را پوشش می  مالی،کارشناسی ارشد در دانشگاه می باشند. کمک  ادامه تحصیل در مقطعکه مایل 

 .دهد

 

 

https://si.se/en/apply/scholarships
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 بلژیک

 
 

 بلژیک - VLIR-UOS بورس تحصیلی 
 

VLIR-UOS  کشور در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای التین  54بورس تحصیلی را به دانش آموزان از

برای پیگیری برنامه آموزش انگلیسی یا کارشناسی ارشد در زمینه توسعه در دانشگاه های بلژیک اعطا می کند. 

هزینه تحصیل، اقامت، کمک هزینه، هزینه های سفر و سایر هزینه های مربوط به برنامه  ،کمک هزینه تحصیلی

 .را پوشش می دهد

 

 

 

 برای کشورهای در حال توسعه )بلژیک(  CIUF-CUD بورس تحصیلی

 

 .بین المللی  وبرای دانشجویان  تحصیالت تکمیلیمقطع ل یا تحقیق در فرصت تحصیل در بلژیک برای تحصی  

 

 

 )بلژیک( (Ghent University Top-up Grants) کمک هزینه تحصیلی دانشگاه گنت

 

دانشگاه  انگلیسی در  در مقطع کارشناسی ارشد آموزشکشورهای در حال توسعه جویان بورس تحصیلی برای دانش 

 است گنت 

 

 بورس تحصیلی کالج لوون برای دانشجویان بین المللی )بلژیک(

 

عالقه مند به تحصیل در بلژیک در در دانشکده علوم بورس تحصیلی لووین برای دانشجویان بین المللی است که 

 .دانشگاه کوه لوان هستند

 

 

 بورس تحصیلی برای کشورهای در حال توسعه )بلژیک( IRO، دانشگاه لوئوان

 

لوئن  KU کشورهای در حال توسعه برای تحصیل در بلژیک در شورای همکاری های علمی دردانشجویان برای  

 .باز است

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/topupgrants/topupgrants.htm
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 سوئیس

 
 

 تحصیلی عالی سوئیس برای دانشجویان خارجی )سوئیس( هایبورس

 

 

تحصیلی های کشور  در مقطع  دکتری در رشته  180فارغ التحصیالن حدود  برای بورس تحصیلی دولتی سوئیس،

شامل شناخته شده در سوئیس، ارائه می دهد. کمک هزینه تحصیلی  ات در یکی از دانشگاه های دولتی یا موسس

 .استکمک هزینه ماهانه، هزینه تحصیل، بیمه درمانی، حقوق اقامت و غیره 

. 

 

 سوئیس  ETH بورس تحصیلی

 

پشتیبانی می  ETH در تحصیالت تکمیلیمقطع از دانشجویان عالی که مایل به تحصیل  ETH Zurich  دانشگاه 

بورس تحصیلی برای کارشناسی  و برنامه  (ESOP) تحصیلیو فرصت های  عالی برنامه بورس تحصیلی کند.

 .در هر ترم CHF 11 000- هزینه های زندگی و تحصیلی را پوشش می دهد ارشد،

 

 

دانشگاه لوزان برای دانشجویان خارجی )سوئیس(کارشناسی ارشد  بورس تحصیلی  
 

در سوئیس بورس تحصیلی را برای دانشجویان بین المللی ارائه می  (University of Lausanne) دانشگاه لوزان

پیگیری کنند.  UNIL دهد که مایل هستند در رشته های تحصیلی در دانشگاه از طریق کمک های کارشناسی ارشد

 یورو در هر ماه است 1600مبلغ کمک هزینه تقریبی 

 

 

 

 

 ایتالیا

 
 

دولت ایتالیا برای دانشجویان خارجی بورسیه های  

 

دولت ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا برای شهروندان خارجی و شهروندان ایتالیایی ساکن در خارج از کشور، بورس 

می کند. بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، دوره های آموزشی پیشرفته، دوره های هنر و  اعطاتحصیلی 

 .موسیقی، دوره های کارشناسی ارشد، دوره های دکترا و غیره است

 

 

 

)ایتالیا( ولونیا برای دانشجویان بین المللیکمک های تحصیلی دانشگاه ب  
 

که مایل به ثبت نام  ای تحصیلی را برای دانشجویان بین المللیکمک ه (Bologna University) دانشگاه بولونیا

 در دانشگاه بولونیا هستند، ارائه می دهدیک ساله لیسانس، کارشناسی ارشد و یا برنامه های برای دوره 
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 انگستان

   

 )انگلستان( گیتس  کمبریجکمک های تحصیلی 

 

 

به متقاضیان برجسته از کشورهای  (Gates Cambridge Scholarships) کمک هزینه تحصیلی گیتس کمبریج

خارج از انگلستان برای تحصیل در تمام دوره های تحصیالت تکمیلی در هر موضوعی در دانشگاه کمبریج اعطا 

 .می شود

 

 

 بورس تحصیلی رودس در دانشگاه آکسفورد )انگلستان(

 

، جایزه های تحصیالت تکمیلی است (Rhodes Scholarships at University of Oxford)بورس تحصیلی رودز

از کشورهای منتخب در دانشگاه آکسفورد پشتیبانی می کند. این هزینه تمام هزینه  خاصکه از دانشجویان بین المللی 

 .های دانشگاه، کمک مالی شخصی، بیمه درمانی را پوشش می دهد

 

 

  بورسهای تحصیلی دانشگاه شفیلد هالم )انگلستان(
 

دانشجویان اروپایی  ( برای دانش آموزان بین المللی وSheffield Hallam Universityکمک هزینه تحصیلی )

  .اپالی می کنند اعطا می شود هالمکارشناسی ارشد در دانشگاه شفیلدبرای مفطع لیسانس یا )غیر انگلیس( که 

 

 

 

 )انگلستان( برای کشورهای در حال توسعه بورس تحصیلی در دانشگاه ناتینگهام

 

هند و یا یکی از کشورهای در حال توسعه بورس تحصیلی در حال توسعه برای دانشجویان بین المللی از آفریقا، 

 کشورهای مشترک المنافع طراحی شده است که می خواهند در رشته ی کارشناسی ارشد در دانشگاه ناتینگهام

(University of Nottingham)  بورس تحصیلی  30 -بورس تحصیلی اعطا می شود  105. هر ساله تحصیل کنند

 . هزینه کامل تحصیل را پوشش می دهند

 

 

 

 کمبریج )انگلستان(بین المللی تحصیلی  هایبورس

 

 

ارائه می دکتری برای مقطع دانشجویان بین المللی  هتریندانشگاه کمبریج بورس تحصیلی بین المللی کمبریج را به ب

 .یک فرد کافی است هزینه های برای، . کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دهد

 

http://www.scholars4dev.com/2043/gates-scholarships-for-international-students-at-university-of-cambridge/
http://www.scholars4dev.com/3667/rhodes-international-scholarships-at-oxford-university/
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 هلند
 

 

 تحصیلی هلند هایبورس

 

است که می خواهند لیسانس  (EEA) بورس تحصیلی هلند برای دانشجویان بین المللی خارج از منطقه اقتصادی اروپا

یورو می رسد که  5000. کمک هزینه تحصیلی به بگیرندخود را در دانشگاه های هلند  ارشد یا مدرک کارشناسی

 .شما در اولین سال تحصیل خود این را دریافت خواهید کرد

 

 

 رس تحصیلی دانشگاه لیدن )هلند(بو

  

 دورهاست که در یک  EEA  برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپاLeiden Universit  برنامه تحصیلی دانشگاه

 است. از هزینه تحصیل 10،000€  ته شده است. کمک هزینه کارشناسی ارشد در دانشگاه لیدن پذیرف

 

 

 

  دانشگاه ماستریخت )هلند(یورس تحصیلی 
 

به  UM توسط صندوق بورس تحصیلی( University of Maastricht) بورس تحصیلی دانشگاه ماستریخت 

ارائه می شود.  دانشگاه ماستریخت کارشناسی ارشد درجهت  EEA با استعداد از خارج از جویانمنظور تشویق دانش

 .شود بورس تحصیلی شامل هزینه تحصیل، هزینه های زندگی، هزینه ویزا و بیمه می

 

 

. 

 ود )هلند(بدبرنامه تحصیلی دانشگاه را

 

را برای دریافت کمک  Non-  EMF  جویان تعداد قابل توجهی از دانش Radboud University ددانشگاه رادبو

 بورس می کند.دانشگاه این هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انگلیسی در 

 

 

 

 آمستردام )هلند( عالیتحصیلی  هایبورس

 

 خاصبه دانشجویان  Amsterdam Excellence Scholarships -(AES) آمستردام عالیه تحصیلی  های کمک هزینه

 AES در دانشگاه آمستردام را دنبال کننددوره های تحصیالت تکمیلی تا  داردخارج از اتحادیه اروپا اختصاص 

 .دگی استیورو است که شامل هزینه های تحصیل و زن 25،000

 

 

 بورس تحصیلی دانشگاه تونته )هلند(
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کمک هزینه تحصیلی برای  )Scholarships University of Twente-) UTS تحصیلی دانشگاه تونت هایبورس

دانش آموزان عالی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می باشد که برای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تونته درخواست 

 .برای یک سال است 25،000€  - 6،000€ می کنند. مبلغ بورس تحصیلی از 

 

 

 دانشگاه اوترخت )هلند(بورسیه های عالی 

 

تحصیل در فرصت   Utrecht University Excellence Scholarshipsیه های عالی دانشگاه اوتریخت بورس

. کمک هزینه تحصیلی می تواند را فراهم می کند ارشد در تعدادی از زمینه ها در دانشگاه اوترخت کارشناسیمقطع 

 .باشدیورو  11.000به عنوان هزینه تحصیل یا هزینه تحصیل به اضافه هزینه های زندگی 

 

 

 بورس تحصیلی اریک بولیمینک در دانشگاه گرونینگن )هلند(

 

معموال برای هر دوره  Erik Bleumink Fund Scholarships عالیه اریک بولیمینک در دانشگاه گرونینگن بورس 

هزینه تحصیالت را به همراه  مالی، ساله کارشناسی ارشد در دانشگاه گرونینگن اعطا می شود. این کمک  2یا  1

 .هزینه های مسافرت، اقامت، کتاب و بیمه درمانی پوشش می دهد

 

 

 

 

 

ذکر شده در باال، بسیاری از دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و موسسات عالی تحصیلی و کمک های  مواردبه عالوه 

 .نگاه کنید تا ببینید چه چیزی در حال ارائه است آنهامالی خود را ارائه می دهند. به وب سایت های 

 

 

 

  EACEA سایت

 

اجرای برنامه ها و فعالیت ها از سوی کمیسیون جهت ، EACEA اداره می شود اتحادیه اروپاتوسط این سایت  

 است طراحی شدهاروپا 

)https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en. ( 

 

واهید کرد که در این وبسایت، شما توصیه های مفیدی در مورد نحوه درخواست در دانشگاه های خارجی پیدا خ

 .ها توجه کنیدقبل از اعمال درخواست باید به آن

 

 

 

 

 

 

http://www.scholars4dev.com/1494/masters-scholarships-for-non-eu-students-at-university-of-twente/
http://www.scholars4dev.com/2776/utrecht-excellence-scholarships-for-international-students/
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
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 :بورس تحصیلی برای پناهندگان
 

ز پناهندگان جوان در سراسر جهان  به دانشگاه ٪ ا10کمتر از. اکثریت پناهندگان هرگزتحصیالت عالی نداشته اند

 .است ضروریدسترسی به بورس تحصیلی و تحصیالت تکمیلی  این افراد،. برای رفته اند

 

ه برای درخواست بدهید. به ویژبرای آن تحصیلی مختلفی وجود دارد که می توانید  هایهمانطور که ذکر شد، بورس

به عنوان پاسخ به وضعیت پناهندگی فعلی در اروپا  کارکشورهای در حال توسعه. این  پناهندگان و دانش آموزان 

به شماری از دانش آموزان و  فرصت کسب دانش در اروپا حصیلیامکانات ت نظر گرفته شده و هدف آن ارائهدر 

ا است، به ویژه اینکه به آنها اجازه داده شود تا باروپا  به پناهندگان  کمک  هدف از این کاراست.  دانشجویان پناهنده

ممکن است به علت خروج اجباری از کشور خود، متوقف که د و تحصیالت خودراننمشارکت ک دانشگاهیان اروپایی

 .ادامه دهند شده باشد

. 

بنابراین، به عنوان یک پناهنده، می توانید برای تمام بورسیه هایی که برای دانشجویان بین المللی است، درخواست 

د از همان روش درخواستی دهید. به عبارت دیگر، پناهندگانی که مایل به تحصیل در دانشگاههای اروپایی هستند، بای

 .همانند تمام دانشجویانی که خارج از اتحادیه اروپا هستند، پیروی کنند

 

است. بنابراین ممکن  شده گرفته در نظر برای پناهندگان فقط عالوه بر این، برخی از بورس های تحصیلی دیگر نیز

. در اینجا ما قصد داریم برخی از آنها را معرفی کنیم اما با گذشت آنها داشته باشید کسب  برای است شانس بیشتری

در اینترنت برای پیدا کردن بورس تحصیلی جدید برای پناهندگان و معیارهای آنها جستجو خودتان  زمان، شما باید 

 .کنید

 

 

 برای پناهندگان دانشگاهای بریتانیا  بورس تحصیلی 

 

 که شامل. بورس تحصیلی ارائه می کنند پناهندگان و پناهجویان  به دانشگاه بریتانیا  40اضر بیش از در حال ح

می شود، به عنوان مثال، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی  ی زندگی و هزینه های مسکن  کلیه  هزینه ها پرداخت

پناهجویانی را  دانشگاه انگلیس 40میان  ایندر . (london’s School of Oriental and African Studies) لندن

 .مجبور به فرار از خانه شده اند حمایت می کند

 

از جمله فعالیت های مشابهی هستند که دانشگاه های انگلستان در واکنش به  SOAS بورس های تحصیلی پناهندگان

 .دادندگسترش  شروع شد،در اروپا  2015بحران پناهندگان جهانی که در سال 
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”  
 ، در لندن است. SOASاهل حلب است و هم اکنون دانشجوی تحصیالت تکمیلی در  احمد

  © UNHCR/Paul Wu 

 

 از حلب فرار کرده است. در ابتدا او به مناطق کرد نشین عراق می رود.  2013احمد یک کرد سوریه ای است. که در سال 

مشخص شد که بازگشت به حلب غیرممکن است و  2015او تصور می کرد که خروج او موقتی است. اما تا سال 

 .مانند دیگران، احمد به اروپا مهاجرت کرده است

 

احمد از زمان ورود به انگلستان با سازمان هایی که با پناهندگان کار می کنند داوطلبانه همکاری کرده است. هنگامی 

رفته شد و به او اجازه دادند تا در دانشگاه خواست که  به او  پناهندگی داده شد، او توسط یک خانواده انگلیسی پذی

 .ثبت نام کند

 او می گوید:  .احمد همچنین امیدوار است که بتواند تحصیالت خود را ادامه دهد و بتواند در آینده مفید باشد

دا، درگیری "امروزه اروپا، امتیاز داشتن دانشمندان سوری و افراد  با هوش را دارد." "آنها یک دارایی هستند. فر

است که من  در سوریه پایان خواهد یافت، و این مردم برای کمک به بازسازی کشور باز خواهند گشت. این چیزی

 .م"امیدوارم انجام ده

 

من بسیار سپاسگذارم، زیرا در حال حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت مطالعه در یکی از معتبرترین "

  ."العاده است موسسات را دارم. این فرصت فوق

 

  

زندگی می کنند را نشان می  این داستان بخشی از مجموعه ای است که روش هایی که پناهندگان سراسر انگلستان

 .دهند
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/2/589206107/top-uk-university-offers-scholarships-for-refugees.html 

 

 

  -UK (CARA) ندهصیالت تکمیلی پناهشورای کمک به دانشجویان تح
 

 UK شورای برنامه های کمک آموزشی آکادمیک پناهندگان

) Council for Assisting Refugee Academics-CARA(  ساله برای حمایت از دانشگاهیان  80دارای تجربه

دسترسی به آموزش و اشتغال در آموزش عالی است. برنامه بریتانیا می تواند آموزش و پرورش، پناهنده برای 

آموزش و مشاوره استخدامی، کمک های مالی، و حمایت از هزینه های اضافی مانند سفر و مراقبت از کودکان را 

های علمی و حمایت از آزادی  همکاری می کند تا از آزادی CARA فراهم کند. بیش از هفتاد دانشگاه انگلستان با

های علمی و کمک های عملی مانند کمک های تحصیلی و کمک های تحصیلی از طریق برنامه های کارآموزی و 

  refugees.org-http://www.academic/یا برنامه های مربیگری به دانشگاهیان که نیاز دارند

 

 هلند( Atwerpenرس تحصیلی برای پناهندگان در دانشگاه آتورپن )یو

 

تعداد محدودی از بورس تحصیلی برای پناهندگان در دانشگاه آتورپن در دسترس است. مخاطبان هدف معموال 

http://www.academic-refugees.org/about-cara.asp
http://www.academic-refugees.org/
http://www.unhcr.org/X68
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پایان ساله( هستند که قصد ادامه تحصیل خود را دارند. بدین معنی است که آنها دبیرستان را به  25تا  17جوانان )

 رسانده اند و می خواهند تحصیالت عالی خود را در هلند شروع کنند.

. 

. یعنی قبال لیسانس یا فوق لیسانس خود را در کشور خود به قصد ادامه تحصیالت خود را دارند یا بزرگساالنی که

دست آورده اند و مایل به ادامه تحصیل در آموزش عالی هلند می باشند. پناهجویانی که مایل به تحصیل در دانشگاه 

که خارج از اتحادیه  UVA همین روش درخواستی  اپالی کردن مثل همه دانشجویان  (UVA)آمستردام هستند  

 .را باید انجام دهندپا ارو

 

 :برای پناهندگان DAAD بورس تحصیلی

 

   DAAD برنامه های مختلفی برای ارتقای پناهندگان در دانشگاه های آلمان دارد. 

بسیاری از پناهندگان تحصیالت دانشگاهی خود را در کشور خود بدست آورده اند یا برنامه تحصیلی خود را در آنجا 

به منظور تسهیل تحصیل در آلمان، طیف وسیعی از اقدامات جدید را توسعه  DAAD .کرده اندآغاز کرده یا تکمیل 

 .داده است

 

میلیون یورو برای  27میلیون یورو کمک مالی تحصیلی در سال های آینده در دسترس خواهد بود، که  100تقریبا 

یک    BMBF ،DAAD ات فدرالاختصاص دارد. با کمک مالی وزارت آموزش و تحقیق 2016پروژه ها در سال 

  بسته گسترده ای از اقدامات درازمدت را توسعه داده است

. 

 

 Odysseus Academicشبکه علمی اودیسه برای مطالعات حقوقی در مورد مهاجرت و پناهندگی در اروپا)

network) 

 

 

بعضی اوقات برخی از  ادیسوس )شبکه علمی مطالعات حقوقی در مورد مهاجرت و پناهندگی در اروپا( )بلژیک(

ارائه  بورس تحصیلی برای پناهندگان را برای حضور در کالج در مورد قانون و سیاست مهاجرت و پناهندگی اروپا

 odysseus@ulb.ac.beمی دهد. 

 

 

 

 

 یاست برای پناهندگانکالج تابستانی در مورد اتحادیه اروپا مهاجرت و پناهندگی قانون و س

 

کالج تابستانی طراحی شده است تا مشارکت کنندگان را در درک جامع از سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه این 

اروپا از دیدگاه قانونی کمک کند. برای واجد شرایط بودن، شما باید در یک کشور اروپایی از حمابت بین المللی 

یا معادل آن را در حقوق یا رشته های مرتبط  BA بهره مند باشید. حداقل یک)وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی( 

 داشته باشید.
http://odysseus-network.eu/scholarships-for-refugees-2018/ 

 

 
 

 

 Telematicبورس تحصیلی برای دانشجویان پناهندگی و پناهندگان در دانشگاه 

mailto:odysseus@ulb.ac.be
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که تحت حمایت بین  افرادیکمک هزینه تحصیلی را برای   Telematic  ،UNINETTUNO دانشگاه بین المللی

  .دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار می دهدو  برای شرکت در دوره های موجود  هستند دارد المللی

).netwww.uninettunouniversity( 

 

 پناهندگان در کالج دانشگاه لندنبورس تحصیلی برای 

 

-2018، دارای برخی از طرح های کمک هزینه تحصیلی برای سال تحصیلی (UCL) کالج لندن، در انگلستان

 هزینهحمایت از کسانی است که به خاطر وضعیت مهاجرت خود قادر به تأمین  هدف بورس تحصیلی،است.  2019

 .تحصیالت عالی نیستند

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد، پناهجویان، کودکان پناهجویان و یا کودکان پناهندگی مستقل، گروه های هدف هستند. 

 .بستگی دارد تجدید سالیانه بورس تحصیلی به پیشرفت تحصیلی رضایت بخش
 

ergraduate/access_opportunity_scholarship_folderstudents/scholarships/und-.ucl.ac.uk/prospectivehttps://www  

 

 

 دانشگاه لندناسی ارشد برای پناهندگان درکارشن بورس
 

ارائه می دهد. بورس تحصیلی هزینه های پرداخت ها بورس تحصیلی برای پناهندگان دانشگاه لندن بعضی وقت 

 .دانشگاه لندن را پوشش می دهد درشده 

 

DAFI  2019 بورس تحصیلی برای پناهندگان در سال  برنامه 

 

یک برنامه کمک هزینه تحصیلی برای پناهندگان است که توسط دولت آلمان  (DAFI) آکادمی آلمانی آلبرت اینشتین

. برنامه کمک هزینه تحصیلی به پناهندگان در دانشگاه ها، کنددر سراسر جهان اجرا می UNHCR تامین می شود و

 اجرا می کند.کالج ها و پلی تکنیک ها در کشورهای میزبان خود 

. http://www.unhcr.org/pages/49e4a2dd6.html 

 

 :برای دیدن اطالعات بیشتر در مورد این بورس تحصیلی برای پناهندگان نیز ببینید

 
https://www.marj3.com/en/dafi-undergraduate-scholarships-programme-for-refugee-2019.html 

 

 

 امکانات اقتصادی برای پناهندگان دانشجویان –دانشگاه ونیز )ایتالیا( 
 

د. این ه هستند دارناسی ارشد که به عنوان پناهنددانشگاه ونیز جوایز تحصیلی را برای دانشجویان کارشناسی و کارش

 .خواهند شد معافاز هزینه های تحصیل، و همچنین حداقل مالیات و مالیات منطقه ای،  افراد

تحصیلی در دانشگاه  قطعدر هر م می توانندبین المللی به عنوان پناهنده طبقه بندی شود. آنها  باید از نظر  جودانش

 http://www.unive.it/nqcontent.cf .ونیز ثبت نام کنند
 

 

 

 

 

 

http://www.uninettunouniversity/
https://www/
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   (Central European University) بورس کارشناسی ارشد برای پناهندگان دردانشگاه اروپایی مرکزی

 

دانشگاه  این د،یبه عنوان یک فرد دارای وضعیت پناهندگی که عالقه مند به تحصیل در یک دانشگاه در اروپا می باش

دعوت می کند، یک دوره آموزشی  (OLIve-UP) برنامه ی آمادگی دانشگاه -شما را برای برنامه ی آموزشی باز 

 .های کارشناسی ارشد دورهبرای  افرادبرای آماده سازی 

 
http://www.mladiinfo.eu/2018/03/02/fully-funded-master-scholarship-refugees-central-european-

niversity/#ixzz5Wpi7KZIF 

 

 

 گوتنبرگدر دانشگاه بورس کارشناسی ارشد برای پناهندگان 

 د:برای اطالعات بیشتر ببین
 

https://www.gu.se/english/about_the_university/Refugees/education-for-thos-with-refugee-background 

                                                         
 

 

 ایاالت متحدهبرای پناهندگان در  Wheatonبورس تحصیلی 
 

دانشجویان از هفت  کرده اند و ترجیحا کشور خود فرار  ازکه  افرادیبرای  Wheaton پناهندگان بورس تحصیلی

 . است کشور ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان ، سوریه و یمن

. www.wheatoncollege.edu 

 

 

  بورس تحصیلی پناهندگان

UAF 

پشتیبانی می کند. آنها حمایت مالی برای برنامه های این یک بنیاد مستقل است که از پناهندگان بسیار تحصیلکرده 

 تحصیلی )هزینه های تحصیل، دوره های زبان، کتاب، کامپیوتر، هزینه های سفر( را ارائه می دهند

. https://supportscan.uaf.nl 
 

 

 

 

)Windle Trust International(  بورس تحصیلی پناهندگان ویندل 

 

این کمک هزینه تحصیلی برای جوانان و پناهندگان در سودان، اوگاندا، کنیا و اتیوپی برای تحصیل در آفریقا یا 

توسط طیف وسیعی از اهدا کنندگان تامین می شود و توسط دانشگاه ها و کالج ها  Trust انگلستان ارائه می دهد. 

 مایت می شوددر بریتانیا و آفریقا ح
 http://www.windle.org.uk/WhatWeDo.aspx 

  

 

 (Otto Benecke Foundation) بورس تحصیلی پناهندگان بنیاد اتو بنتکه

 

برنامه توسط انجمن دانشجویان آلمانی راه اندازی شد. این بنیاد  1965این یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 

 .های آموزشی را با هدف ادغام مهاجران و پناهندگان در جامعه آلمان برگزار می کند

 http://www.obs-ev.de/ 

 

http://www.windle.org.uk/Home.aspx
http://www.windle.org.uk/Home.aspx
http://www.obs-ev.de/
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 (The Hegg Hoffet Fund) بورس تحصیلی پناهندگی صندوق هگ هفات

 

ناچار است که در نتیجه جنگ، تحوالت سیاسی یا دیگر موارد اضطراری  یکمک به فارغ التحصیالن زن بورساین 

صندوق کمک های کوتاه مدت برای دوره های بازآموزی برای ورود مجدد به رشته های این . به مهاحرت شده اند

  .حرفه ای ، و همچنین برای آموزش زبان و دوره های دیگر فراهم می کند
/hoffet-http://www.ifuw.org/what/hegg 
  

 

 Entraideبورس تحصیلی پناهندگی دانشگاه 
 

 .دکه واجد شرایط تحصیالت عادی نیستن استدر فرانسه  هاین کمک مالی به دانشجویان پناهند
 /universitaire.fr-http://entraide 

 

 

 (AREAS) روابط علمی بین آسیا و اروپابورس تحصیلی پناهندگی 

 

  

)کامبوج، اندونزی، الئوس،  است مثل و محققان کشورهای ثالث  جویاناین کمک هزینه تحصیلی برای دانشهدف 

تحقیق، یا آموزش در یکی از دانشگاه  جهتمالزی، میانمار، مغولستان، سریالنکا، تایلند، فیلیپین، ویتنام( یا پناهندگان 

 .های همکار اروپایی )دانشگاه های میزبان(

 

 http://www.areas.polito.it/scholarships/types_of_mobility_andeligibility 

  

 ( scholarshipsRefugee Alliance ) تحصیلی اتحادیه پناهجویان هایورسب

اتحاد اتحادیه پناهندگان نروژی کمک هزینه تحصیلی  (RAPSE) پروژه آموزش پناهندگان پس از دوره متوسطه

 د.الت دانشگاهی هستند، فراهم می کنتحصیل در کالج یا تحصیبرای پناهندگان جوان را که مایل به 

http://www.refugeealliance.com/rapse/index.html 

 

 

 کانادا  هایدانشگاهبورسهای تحصیلی  

 

از طریق کمیته های محلی سراسر  (WUSC) برنامه دانشجویان پناهنده" خدمات دانشگاه جهانی کانادا"

را تأمین می کند و به آنها امکان تحصیل در دانشگاه ها و  پناهنده دانشجو 65االنه بیش از س حمایت می کند وکانادا،

 دکالج های کانادا را می ده
http://wusc.ca/en/srp 

 

 

 بورس تحصیلی پناهندگی (UC- University of Canberra) دانشگاه کانبرا

 

 صیلی مختلف برای پناهندگان دارد. تعدادی از بورس تح (UC) دانشگاه کانبرا

 

 

 

http://www.ifuw.org/what/hegg-hoffet/
http://entraide-universitaire.fr/
http://www.refugeealliance.com/index.html
http://www.refugeealliance.com/index.html
http://wusc.ca/en/srp
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 ( project Scholars at RiskThe (SAR))در معرض خطربورس تحصیلی پناهندگی محققان 

 

است تا موقعیت های موقت  (SAR) ریسکمعرضو محققان در  UAF بنیاد دانشجویان پناهندگی از این ابتکار عمل

 و افرادی که در کشدز خود در معرض تهدید هستند فراهم کند. علمی در دانشگاه های هلند برای اساتید، محققان
 

http://www.uaf.nl/over_het_uaf/wat_wij_doen/vervolgde_wetenschappers/uaf_scholars_a

t_risk_project. همچنین http://scholarsatrisk.nyu.edu. 

 

 

 

 انموسسه آموزش بین المللی تحصیالت پناهندگبورس تحصیلی 

 ( Refugee Scholarship Institute of International Education) 

که در نظر می گیرد  یآموزش بین المللی، کمک هزینه تحصیلی را برای محققانصندوق نجات محققین موسسه 

 . زندگی و کار آنها در کشورهای خود تهدید شده است
hosts.php-http://www.scholarrescuefund.org/pages/for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته،  .اینجا ما برخی از فرصت های دیگر را برای شما برای تأمین بودجه تحصیل در اروپا لیست می کنیمدر 

 .پیدا کنید یبیشتر موارد بسیار اگر شما در اینترنت جستجو کنید، می توانید
 

 

 

 

میزان کمک 

 مالی
 تاریخ اعتبار

American Federation of Police & Concerned Citizens Scholarships $1,500  Varies 

ASSE Foundation Family Scholarship Fund Varies  12/01/2018 

California Law Enforcement Personnel Dependents Grant Program 

(LEPD) 

Varies  Varies 

http://scholarsatrisk.nyu.edu/
http://scholarsatrisk.nyu.edu/
http://www.iie.org/
http://www.iie.org/
http://www.scholarrescuefund.org/pages/for-hosts.php
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent?sortOrder=maxvalue&sortDirection=desc
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent?sortOrder=duedate&sortDirection=asc
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/american-federation-of-police-and-concerned-citizens-scholarships
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/asse-foundation-family-scholarship-fund
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/california-law-enforcement-personnel-dependents-grant-program-lepd
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/california-law-enforcement-personnel-dependents-grant-program-lepd
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Children of Disabled or Deceased Firemen, Peace Officers, Game 

Wardens, and Employees of Correctional Institutions Scholarship  

Varies  Varies 

Children of Fallen Patriots Foundation $6,250  Varies 

Delaware Educational Benefits for Children of Deceased Veterans and 

Others 

Varies  Varies 

ENF Emergency Educational Grants $4,000  10/31/2019 

Hendrick Scholarship Foundation  $16,500  03/18/2019 

ICMA-RC Public Employee Memorial Scholarship $10,000  03/15/2019 

JCS Scholarship for Jewish Students from Single-Parent Homes  Varies  04/02/2019 

Julia Bennett Scholarship Award $500  04/30/2019 

Kids' Chance of Florida $10,000  05/01/2019 

Law Enforcement Officers’ (LEO) Dependents Scholarship $10,000  06/01/2019 

Life Lessons Scholarship Program  $15,000  03/01/2019 

Lisa Michelle Memorial Fund  $1,000  04/30/2019 

Marine Corps Scholarship Foundation $10,000  03/01/2019 

Mary Barton Freeman Scholarship $2,500  03/11/2019 

Mary Rowena Cooper Scholarship Varies  07/31/2019 

Massachusetts Public Service Grant Program  $2,500  05/01/2019 

Matthews and Swift Educational Trust Scholarships Varies  Varies 

MedEvac Foundation International Children's Scholarship Fund $5,000  07/31/2019 

Minnesota Public Safety Officers' Survivor Grant  $13,480  Varies 

Missouri Public Service Survivor Grant Program Varies  Varies 

Missy's Miracle Scholarship  $5,000  04/10/2019 

New Hampshire Scholarships for Orphans of Veterans  Varies  09/01/2019 

NLEAFCF - Victoria Ovis Memorial Scholarship Varies  07/01/2019 

NLEAFCF - Vincent Bennett, Jr. Memorial Scholarship  $20,000  07/01/2019 

https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/children-of-disabled-or-deceased-firemen-peace-officers-game-wardens-and-employees-of-correctional-institutions-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/children-of-disabled-or-deceased-firemen-peace-officers-game-wardens-and-employees-of-correctional-institutions-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/children-of-fallen-patriots-foundation
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/delaware-educational-benefits-for-children-of-deceased-veterans-and-others
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/delaware-educational-benefits-for-children-of-deceased-veterans-and-others
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/enf-emergency-educational-grants
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/hendrick-scholarship-foundation
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/icma-rc-public-employee-memorial-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/jcs-scholarship-for-jewish-students-from-single-parent-homes
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/julia-bennett-scholarship-award
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/kids-chance-of-florida
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/law-enforcement-officers-leo-dependents-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/life-lessons-scholarship-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/lisa-michelle-memorial-fund
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/marine-corps-scholarship-foundation
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/mary-barton-freeman-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/mary-rowena-cooper-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/massachusetts-public-service-grant-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/matthews-and-swift-educational-trust-scholarships
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/medevac-foundation-international-childrens-scholarship-fund
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/minnesota-public-safety-officers-survivor-grant
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/missouri-public-service-survivor-grant-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/missys-miracle-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/new-hampshire-scholarships-for-orphans-of-veterans
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/nleafcf-victoria-ovis-memorial-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/nleafcf-vincent-bennett-jr-memorial-scholarship
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 ((Horizon 2020 -2020افق 

 

میلیارد  80بزرگترین برنامه تحقیق و نوآوری در اتحادیه اروپا است که تاکنون حدود  Horizon 2020 برنامه ی

 .جذب می کند که عالوه بر سرمایه گذاری خصوصی   ( داشته است 2020تا  2014سال ) 7یورو بودجه در طی 

 .اروپا استابزار مالی است که هدف آن تامین امنیت رقابت جهانی   2020برنامه افق 

هبران اروپا و اعضای رحمایت سیاسی است و  به عنوان وسیله ای برای رشد اقتصادی و ایجاد شغلاین یرنامه 

 .پارلمان اروپا را به همراه دارد

 

تاکید زیادی بر علم ، رهبری صنعتی و مبارزه با چالش های  Horizon 2020  تحقیقات و نوآوری، همراه با 

را بر  نوآوری وانع ین است که اطمینان حاصل شود که اروپا علم جهان را تولید می کند، ماجتماعی دارد. هدف ا

 .همکاری کنندراحت تر و باعث می شود که بخش های عمومی و خصوصی برای ایجاد نوآوری  کندمی  طرف 

ن می شود تا که باعث کاهش خط قرمز و زما داردیک ساختار ساده اه روی  همه باز است. ب 2020برنامه افق 

شرکت کنندگان بتوانند بر آنچه که واقعا اهمیت دارند، تمرکز کنند. این رویکرد باعث می شود که پروژه های جدید 

 .نتیجه برسندبه سریعتر 

NLEAFCF General Scholarship $20,000  07/01/2019 

North Carolina Sheriffs Association Scholarships  $2,000  Varies 

Pennsylvania Postsecondary Educational Gratuity Program  Varies  03/31/2019 

SFM Foundation Scholarship $10,000  03/31/2019 

The Gloria Borges WunderGlo Foundation Scholarship in Memory of Jim 

Gainey 

$2,000  04/30/2019 

The Jackie Spellman Scholarship $5,000  04/15/2019 

The JoAnn Heffernan Heisen Scholarship $2,500  Varies 

The Pinnacol Foundation College Scholarship Program Varies  02/15/2019 

The Quell Survivor Scholarship $1,500  04/01/2019 

The Silver Shield Foundation  Varies  Varies 

Virginia Military Survivors & Dependents Education Program  Varies  Varies 

Wings Over America Scholarships Varies  03/01/2019 

https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/nleafcf-general-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/north-carolina-sheriffs-association-scholarships
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/pennsylvania-postsecondary-educational-gratuity-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/sfm-foundation-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-gloria-borges-wunderglo-foundation-scholarship-in-memory-of-jim-gainey
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-gloria-borges-wunderglo-foundation-scholarship-in-memory-of-jim-gainey
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-jackie-spellman-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-joann-heffernan-heisen-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-pinnacol-foundation-college-scholarship-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-quell-survivor-scholarship
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/the-silver-shield-foundation
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/virginia-military-survivors-and-dependents-education-program
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/special-attributes/child-of-single-parent/wings-over-america-scholarships
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اروپا  در برنامه اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری با اقدامات بیشتری برای تکمیل و توسعه پژوهشچارچوب 

 انجام. این اقدامات با هدف رفع موانع ایجاد یک بازار واقعی برای دانش، تحقیق و نوآوری استبرنامه ریزی شده 

 .خواهد گرفت

 

پورتال  به، اعالم می کنند. حمایت می شود Horizon 2020 برنامه های دو ساله مناطق خاصی را که توسط

استفاده شوند که در پروپزالهاقویم برای فراخوانی ، زیرا آنها می توانند به عنوان یک تاینترنتی آنها نگاهی بیندازید

 نقطه ورود شما برایدر واقع  (Participant Portal) پورتال شرکت کننده قسمت . منتشر می شوند طول سال

  خدمات بخش ارائه  الکترونیکی پروژه های تحقیقاتی و نوآوری تحت حمایت اتحادیه اروپا و ورود به مدیریت 

 است. پروژه هامدیریت 

 

 .در پروپزال خود پاسخ دهید دارددر مورد سواالتی که کمیسیون مایل است شما  یبه اطالعات دقیق فراخوان،هر 

 استمنبع رسمی برای تمام اسناد اتحادیه اروپا که  - د ید را می توان در مجله رسمی اتحادیه اروپا فراخوانهاهمه 

 کمیسیون اروپا. اینترنتیو همچنین در پورتال 

 

 از نتیجه ارزیابی آگاه می شوند.د، متقاضیان گذرانی، مرحله ارزیابی )مدت پنج ماه( را روپزالهنگامی که یک پ

این توافقنامه تأیید می کند که چه فعالیت تحقیقاتی و  .فرد می نویسدرا با  گرنت سپس کمیسیون اروپا یک توافقنامه

بودجه، و هزینه ها، سهم کمیسیون اروپا، تمام حقوق و تعهدات و ، یاید انجام شود مدت زمان پروژهدر نوآوری، 

 .محدودیت زمانی برای امضای قرارداد های اعطایی معموال سه ماه است .موارد دیگر تأیید خواهد شد

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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 دانشگاه  تحصیل و پیدا کردن یک برنامه

 

است اولین گام برای برنامه ریزی پیدا کردن یک دانشگاه و انتخاب یک برنامه تحصیلی که برای منافع شما مناسب 

 .شما است تحصیل

 

و کیفیت آنها  بی شماری در دسترس هستند  درسیچرا که دانشگاه ها و برنامه های  ی نیستاین مسئله مشکل بزرگ

مطمئنا یک برنامه آموزشی  بروید،  زندگی در بدون شک جهانی است. بدون در نظر گرفتن مسیری که می خواهید

 .مطابقت داردشما آینده و  تحصیلیوجود دارد که با آرزوهای 

 

  اما اگر قبل از شروع درخواست تحصیل به این موضوع توجه زیادی نکنید، 

 .طول بکشد یک برنامه تحصیلی ممکن است و پیدا کردن یک دانشگاه 

 

تحصیلی فکر کنید. این دوره زمانی می  رشته و مسیرپیشنهاد می کنیم حداقل یک ماه قبل از تصمیم نهایی در مورد 

را ارائه می  شما مورد نظر تواند به شما اجازه دهد که دانشگاه هایی را که دوره های مربوط به زمینه حرفه ای

 .کنید پیدادهند، 

 

 

صدها دانشگاه در اروپا وجود دارد. ما نمی توانیم همه آنها را در اینجا لیست کنیم، اما ذکر برخی از آنها می تواند 

 .برای شما و سایر دانشگاه ها مفید باشد، شما می توانید در وب جستجو کنید و بهترین انتخاب خود را پیدا کنید
 

 

 در اروپا برخی از دانشگاهها و موسسات آموزشی

 

 فرانسه:

1- Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University 

2- University of Paris-Sud 

3- Paris West University Nanterre La Défense 

4- Cergy-Pontoise University 

5- University of Évry Val d'Essonne 

6- University of Évry Val d'Essonne 

7- Paul Sabatier University 

8- University of Toulouse II – Le Mirail 

9- Toulouse 1 University Capitole 

10- University of Upper Alsace 

11- University of Strasbourg 

12- University of Le Havre 

13- University of Rouen 

14- University of Rennes 1 

15- University of Western Brittany 

16- University of Southern Brittany 

17- University of Rennes 2  

https://en.wikipedia.org/wiki/Versailles_Saint-Quentin-en-Yvelines_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris-Sud
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_West_University_Nanterre_La_D%C3%A9fense
https://en.wikipedia.org/wiki/Cergy-Pontoise_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_%C3%89vry_Val_d%27Essonne
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_%C3%89vry_Val_d%27Essonne
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Sabatier_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Toulouse_II_%E2%80%93_Le_Mirail
https://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse_1_University_Capitole
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Upper_Alsace
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Strasbourg
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Le_Havre
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Rouen
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Rennes_1
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Western_Brittany
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southern_Brittany
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Rennes_2


                  Science4Refugees                                                  علم برای پناهندگان در دانشگاه ایجن
 

29 
 

18- University of Reims Champagne-Ardenne 

19- University of French Polynesia 

20- University of La Rochelle 

21- University of Poitiers 

22- Panthéon-Assas University 

23- Paris Diderot University 

24- University of Paris III: Sorbonne Nouvelle 

25- Paris Descartes University 

26- Pantheon-Sorbonne University 

27- Sorbonne University 

28- University of Orléans 

29- François Rabelais University 

30- University of New Caledonia 

 

 آلمان

 

1- Technische Universität München 

2- Universität Heidelberg 

3- Freie Universität Berlin 

4- Georg-August-Universität Göttingen 

5- Berufsakademie Ravensburg 

6- Dortmund University 

7- Dresden Technical University 

8- Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald 

9- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder 

10- Fachhochschule Fulda 

11- Fachhochschule Karlsruhe 

12- Fachhochschule Reutlingen, Hochschule fär Technik und Wirtschaft 

13- Frankfurt University 

14- Friedrich Schiller Universität, Jena 

15- Heinrich-Heine-Universität Dässeldorf 

16- Humboldt-University, Berlin 

17- Johannes Gutenberg Universität, Mainz 

18- Katholische Universität Eichstätt 

19- Julius-Maximilians-Universität, Wärzburg 

20- Eberhard Karl’s Universität Tübingen 

21- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

22- Ludwig-Maximilians-Universität München 

23- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 

24- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

25- Technische Universität Berlin 

26- Technische Universität München 

27- Universität Bonn 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Reims_Champagne-Ardenne
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_French_Polynesia
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_La_Rochelle
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Poitiers
https://en.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on-Assas_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Diderot_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris_III:_Sorbonne_Nouvelle
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Descartes_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon-Sorbonne_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbonne_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Orl%C3%A9ans
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_New_Caledonia
https://www.studying-in-germany.org/universities-germany/tum-technical-university-of-munich/
http://www.uni-heidelberg.de/
https://www.studying-in-germany.org/universities-germany/freie-universitat-berlin/
https://www.studying-in-germany.org/universities-germany/georg-august-universitaet-goettingen/
http://www.ba-ravensburg.de/
http://www.uni-dortmund.de/
http://www.tu-dresden.de/
http://www.uni-greifswald.de/
http://www.fh-fulda.de/
http://www.fh-karlsruhe.de/
http://www.fh-reutlingen.de/
http://www.uni-frankfurt.de/
http://www.rz.uni-duesseldorf.de/
http://www.hu-berlin.de/
http://www.uni-mainz.de/
http://www.ku-eichstaett.de/
http://www.uni-wuerzburg.de/
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28- Universität Freiburg 

29- Universität Göttingen 

30- Universität Hamburg 

 

 یونان

 

1. Aristotle University of Thessaloniki 

2. Agricultural University of Athens 

3. National and Kapodistrian University of Athens 

4. The American College of Greece   

5. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki 

6. University of Crete           

7. University of Patras 

8. National Technical University of Athens 

9. Technological Educational Institute of Western Greece 

10. Technological Education Institute of Larissa 

11. Technical University of Crete 

12. Technological Educational Institute of Crete 

13. University of Thessaly  

14. University of Ioannina 

15. University of Macedonia 

16. Athens University of Economics and Business 

17. University of the Aegean 

18. University of Thessaly 

19. Democritus University of Thrace 

20. University of Piraeus 

21. Technological Education Institute of Athens 

22. Ionian University 

     

 انگلستان

1- Abertay University 

2- Aberystwyth University  

3- Aston University 

4- Cardiff Metropolitan University 

5- Cardiff University 

6- De Montfort University  

7- Heriot Watt University 

8- Keele University International Study Centre 

9- Kingston University London - International Study Centre 

10- Kingston University London 

11- Leeds Beckett University 

12- Liverpool John Moores University 

https://www.4icu.org/reviews/1853.htm
https://www.4icu.org/reviews/1854.htm
https://www.4icu.org/reviews/1883.htm
https://www.4icu.org/reviews/1879.htm
https://www.4icu.org/reviews/1878.htm
https://www.4icu.org/reviews/1869.htm
https://www.4icu.org/reviews/1873.htm
https://www.4icu.org/reviews/1887.htm
https://www.4icu.org/reviews/1889.htm
https://www.4icu.org/reviews/1859.htm
https://www.4icu.org/reviews/1852.htm
https://www.4icu.org/reviews/1893.htm
https://www.4icu.org/reviews/1861.htm
https://www.4icu.org/reviews/1892.htm
https://www.4icu.org/reviews/1870.htm
https://www.4icu.org/reviews/1866.htm
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13- London Metropolitan University  

14- Manchester Metropolitan University 

15- Middlesex University 

16- Oxford Brookes University 

17- Sheffield Hallam University 

18- The University of Huddersfield International Study Centre 

19- The University of Lincoln International Study Centre 

20- The University of Northampton 

21- The University of Nottingham 

22- The University of Sussex International Study Centre 

23- The University of York 

24- University of St Andrews 

25- University of the West of England 

26- University of the West of Scotland 

27- University of Westminster 

28- University of Wolverhampton 

29- University of Worcester 

30- University of Leicester  

31- University of Liverpool 

32- University of Oxford                                    

33- University of Reading 

34- University of Southampton    

35- University of St. Andrews 

36- University of Surrey 

37- University of Sussex 

38- University of the Arts London 

39- University of York     

40- University of Kent 

 

 سوئد

1. Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology) 

2. Göteborgs Universitet (Goteborg University) 

3. Karolinska institutet (The Karolinska Institute) 

4. Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology) 

5. Linköpings universitet (Linkopings University) 

6. Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology) 

7. Lunds universitet (Lund University) 

8. Stokholm Universitet (Stockholm University) 

9. Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences) 

10. Umeå universitet (Umea University) 

11. Uppsala Universitet (Uppsala University) 

 

 سوئیس
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1. École Polytechnique Federale of Lausanne 

2. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)   

3. Universita della Svizzera Italiana 

4. Université de Fribourg (Fribourg University) 

5. Université de Neucahtel (Neucahtel University) 

6. University of Basel 

7. University of Bern 

8. University of Geneva 

9. University of Lausanne 

10. University of Zurich    

11. Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale   

12. Hochschule Luzern, HSLU   

13. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI)   

14. University of Art and Design Lausanne  

15. Zürcher Fachhochschule, ZFH  

 

 نروژ

1. Norwegian University of Life Sciences 

2. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU) 

3. The University of Agder 

4. The University of Bergen    

5. The University of Oslo 

6. The University of Stavanger 

7. Det teologiske Menighetsfakultet (Theology) 

8. Fine Art in Oslo 

9. GUC-Hogskolen I Gjovik 

10. KHiB-Kunsthogskolen I Bergen 

11. Molde university College-Academic Science in Logistics 

12. Narvik University College  

13. Norges musikkhogskole 

14. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)        

15. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                                

16. Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences 

17. Oslo National Academy of the Arts (KHIO)   

18. The Oslo School   Architecture and Design   

19. University College of Southeast Norway    

20. University of Nordland 

 

 

 اتریش
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1. University of Innsbruck  

2. University of Vienna 

3. Vienna University of Technology) 

4. Karl-Franzens- Universtiät Graz    

5. Universtiät Salzburg 

6. Akademie der bildendenKünste Wien   

7. Montan universität Leoben 

8. Music und Kunst Privatuniversitat Der Stadt Wien (Konservatorium Wien 

Privatuniversitat)                                 

9. Technische Universtiät Graz 

10. IST AUSTRIA Institute of Science and Technology Austria                               

11. Universität Klagenfurt                            

12. Universität für angewandte Kunst Wien            

13. Universität für Bodenkultur Wien                      

14. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

15. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz 

16. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

17. Universität Mozarteum Salzburg                                  

18. Veterinärmedizinische Universität Wien 

19. Wirtschaftsuniversität Wien 

 

 ایتالیا

1. Politecnico di Milano 

2. Politecnico di Torino 

3. Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)  

4. Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant' Anna (SSSA)  

5. Universitả Cả Foscari di Venezia 

6. Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

7. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca 

8. Universita degli studi di Bari 

9. Universita degli studi di Bologna 

10. Universita degli studi di Catania 

11. Universita degli studi di Firenze 

12. Universita degli studi di Genova 

13. Universita degli studi di Milano 

14. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

15. Universita degli studi di Napoli “Federico II” 

16. Universita degli studi di Padova 

17. Universita degli studi di palermo 

18. Universita degli studi di Pavia 

19. Universita degli studi di Perugia 

20. Universita degli studi di Pisa 

21. Universita degli studi di Roma “La Sapienza” 

22. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata 

23. Universitả degli Studi di Roma Tre 
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24. Universita degli studi di Siena 

25. Universita degli studi di Torino 

26. Universita degli studi di Trieste 

27. Universitả Degli Studi di Verona 

28. Accademia di Belle arti   

 

 

 بلژیک

1. Free University of Brussels (ULB) 

2. Katholieke Universiteit  Leuven (KU Leuven) 

3. Rijksuniversiteit Gent (State University of Ghent) 

4. Universiteit Antwerpen (university of Antwerp) UA 

5. Universite Catholique de Louvain (UCL) 

6. Universite de Liege (State University of Liege) 

7. Mons Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons) 

8. Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural 

Sciences of Gembloux) 

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

10. Facultes Universitaires Saint - Louis (University Faculties Saint - Louis) 

11. Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon) 

12. Katholieke universiteit Brussel (Catholic University of Brussels) 

13. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen     

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

15. Europese Hogeschool Brussel (EHSAL)      

16. Hogeschool Gent (University College Ghent)   

17. Hogeschool 'Sint-Lukas' Brussel  

18. Hogeschool Voor Wetenschapen & Kunst (De Nayer Instituut)      

19. Universiteit Hasselt    
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https://www.study.eu 

https://www.studyportalsapply.com 

https://euraxess.ec.europa.eu 

https://www.topuniversities.com 
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