
اطالعات و تماس درباره تحصیل در زاکسن

درسدن
وتکنیک.اقتصاد   فنی  دانشکده 

درسدن
دانشگاه علوم کاربردی

۵۰۰۰ دانشجو
www.htw-dresden.de

/www.htw-dresden.de 
studentensekretariat

دبیرخانه: دانشجو 
۰۰۴۹۳۵۱۴۶۲۲۵۹۷

studsek@htw-dresden.de
 

الیپزیگ
دانشکده فناوری، اقتصاد و 

فرهنگ در الیپزیگ
دانشگاه علوم کاربردی الیپزیگ

۶۰۰۰ دانشجو
www.htwk-leipzig.de/en

دکتر بریجیت پسلر، دفتر 
دانشجویان

۰۰۴۹۰۳۴۱۳۰۷۶۶۲۹۸
birgit.paeszler@htwk-leipzig.de

/ گرلیتز تسیتا 
دانشگاه علوم کاربردی

/ گرلیتز تسیتا 
۳۲۰۰ دانشجو
www.hszg.de

www.hszg.de/international
المللی: بین  دفتر 

۰۰۴۹۳۵۸۳۶۱۱۵۰۰
s.kuehne@hszg.de

 

میتویدا
دانشگاه علوم کاربردی میتویدا

۶۸۰۰ دانشجو
www.hs-mittweida.de
www.hs-mittweida.de 

international/
دفتر بین المللی / دفتر بین 

المللی:
۰۰۴۹۳۷۲۷۵۸۱۷۳۷

international@hs-mittweida.de

زویکاو
زویکاو دانشگاه 

دانشگاه علوم کاربردی زویکاو
۵۰۰۰ دانشجو

www.fh-zwickau.de
www.fh-zwickau.de/aaa

المللی: بین  دفتر 
۰۰۴۹۳۷۵۵۳۶۱۰۶۰

akademisches.auslandsamt@ 
fh-zwickau.de

کالج - دانشگاه علوم کاربردی
با مطالعات عمل گرا در زمینه های مهندسی، کسب و کار.اقتصاد، 

رسانه ها و علوم اجتماعی و هنر

دانشگاه آموزش و پرورش تعاونی
در اینجا تحصیل و کار امکان پذیر است - تبادل بین تئوری و 

عملی
www.ba-sachsen.de

دفتر مرکزی دانشگاه آموزش و پرورش تعاونی
فن آوری و انتقال دانش،

بین المللی و میان فرهنگی
۰۰۴۹۳۷۶۳۱۷۳۱۳۵

info@ba-sachsen.de

درسدن
دانشگاه فنی درسدن

 ۳۶۰۰۰ دانشجو
www.tu-dresden.de
www.tu-dresden.de 

internationales/
المللی: بین  دفتر 

۰۰۴۹۳۵۱۴۶۳۴۲۰۰۰
auslandsamt@tu-dresden.de

الیپزیگ
الیپزیگ دانشگاه 

۲۸۳۰۰ دانشجو
www.uni-leipzig.de
auslaenderstudium@ 

zv.uni-leipzig.de
المللی: بین  مرکز 

 ۰۰۴۹۳۴۱۹۷۳۲۰۲۰
auslaenderstudium@ 

zv.uni-leipzig.de

 رسدن
دانشگاه موسیقی کارل ماریا 

فون وبر درسدن
۶۰۰ دانشجو

www.hfmdd.de
۰۰۴۹۳۵۱۴۹۲۳۶۳۴

studsek@hfmdd.de

درسدن آکادمی هنرهای زیبا
۶۵۰ دانشجو

www.hfbk-dresden.de
۰۰۴۹۳۵۱۴۴۰۲۲۱۴۱

hintelmann@ 
serv1.hfbk-dresden.de

دانشگاه پالوسا رقص درسدن
۲۰۰ دانش آموز

www.palucca.eu
۰۰۴۹۳۵۱۲۵۹۰۶۲۱

studentenbuero@palucca.eu

کمنیتز
کمنیتس تکنولوژی  دانشگاه 

۱۱۶۰۰ دانشجو
www.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de 

international/
www.study-in-chemnitz.com

المللی: بین  دفتر 
۰۰۴۹۳۷۱۵۳۱۱۳۵۰۰

iuz@tu-chemnitz.de

فرایبرگ
آکادمی معدن فرایبرگ

۵۳۰۰ دانشجو
www.tu-freiberg.de

www.iuz.tu-freiberg.de
مرکز دانشگاه بین المللی:

۰۰۴۹۳۷۳۱۳۹۳۳۹۵
director@iuz.tu-freiberg.de

brigitta.boehland@ 
iuz.tu-freiberg.de

الیپزیگ
دانشگاه موسیقی و تئاتر 

 الیپزیگ
بارتولدی" مندلسون  "فلیکس 

۱۰۰۰ دانشجو
www.hmt-leipzig.de

۰۰۴۹۳۴۱۲۱۴۴۶۲۰
ute.fries@hmt-leipzig.de

 
آکادمی هنرهای زیبا الیپزیگ

۶۰۰ دانش آموز
www.hgb-leipzig.de

۰۰۴۹۳۴۱۲۱۳۵۰
hgb@hgb-leipzig.de

 

دانشگاههای
با طیف گسترده ای از مضوعات  از جمله; مهندسی، علوم 

طبیعی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقثصاد و قانون 

دانشکده های هنری
با آموزش در موسیقی، تئاتر، رقص، هنرهای تجسمی، هنرهای 

تجسمی



اطالعات و تماس درباره تحصیل در زاکسن

در  زاکسن ۱۱۲۰۰۰ دانشجودر چهار دانشگاه هنری٬و پنج دانشکده 
در حال تحصیل میباشند، از در میان اینها ۱۵۰۰۰ دانشجوی 

خارجی هستندکه در ۴۵۰ رشته تحصیل میشود، 
 چهاردهدانشگاه دولتی بسیار مجهز که بدون عوارض مالی و 

بطور رایگان در انها میتوان دورهای اموزشی عالی دید. 

دانشگاه های ایالت آزاد ساکسن در سطح بین المللی میباشد.
آنها مکان تنوع فرهنگی و بین المللی هستند. 

تمایل اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان برای کمک به 
پناهندگان و پناهجویان ورودی در اینجا بسیار باال است. 
وزارت امور خارجه ساکسن برای پناهندگانی که مایل به 
تحصیل در دانشگاه علم و هنر و دانشگاهای ساکسن 

میکند میباشندکمک 
راه برای هر کسی که دارای شرایط مطالعه و تخصیل باشد 

باز خواهد بود.
پناهندگان می توانند در ایالت ساکسن هر رشته تحصیلی را 

کنند. انتخاب 
. این امر شامل پناهندگان شناخته شده)مجوز پناهندگی، 

حمایت از پناهندگان و غیره(، بلکه همچنین برای کسانی که 
روند پناهندگی هنوز کامل نشده میالشد.

هیچ الزاماتی طبق قانون خارجیها برای حذف تحصیل برای 
پناهجویان وجود ندارد.تحصیل دردانشگاه با اقامت موقت 
یااقامت تکمیل نشده ممکن است٫ مگر اینکه در موارد 

خاص مثل)منع تحصیل(. معیار برای دسترسی دانشگاه، ثبت 
نام، قدردانی از دستاورد های مطالعه، تست طبقه بندی و 
صورتهای مالی استاندارد  برای همه متقاضیان یکسان می 

باشد. پناهندگان و پناهجویان برای پذیرفته شدن در دانشگاه 
باید گواهی صالحیت ورود به دانشگاه و مهارت های زبانی 

الزم را اثبات کنند. 
اگر به علت فرار مدرکی در دسترس نیست یا ناقص است باید 

یک مدرک برای اثبات صالحیت ورود به دانشگاه ارا  یه شود.
اگر متقاضی نتواند مدرکی را ارایه دهد٫

میتواند تست بدهد٫ این عمل در یک قطعنامه)ک م ک( در سال 
۱۹۸۵ شرح داده شده ودر زاکسن مورد استفادهذاست

ابتدا تنها با مهارت های زبانی کافی میتوان تحصیل را در 
دانشگاه ایالت زاکسن   اغاز کرد.

بنابراین وزارت علوم برای دوره های زبان متعهد می باشد.
پناهندگان با مهارتهای زبان می توانند  به عنوان یک 

دانشجوی مهمان در دانشگاه بشوند.
برخی از دانشگاهها در حال حاضر دانشجوی مهمان بطور 

میپذیرد. رایگان 
لطفا عالقمندان به طور مستقیم به دانشگاه اعالم کنند.

مسیولین مربوط کمکهای الزم را به عالقمندان در مورد ثبت 
نام\دوره های زبان\کارهای اداری و غیره انجام خواهند داد

زدن
ناشر و سردبیر:

ساکسن وزارت امور خارجه برای دانشگاه 
علم و هنر

)ساکسن وزارت امور خارجه برای آموزش 
عالی و هنرهای زیبا(

مطبوعات و روابط عمومی
Wigardstraße 17
01097 درسدن

www.smwk.sachsen.de

آخرین مهلت ارسال آثار: دسامبر ۲۰۱۵
عکس جلد: استفان کوثون

اجرای:
www.oe-grafik.de

کپی:
Lössnitz Druck GmbH, Radebeul

مرجع:
این جزوه می تواند رایگان بدست آید از

 مرکز و حمل و نقل بروشور
دولت ایالتی ساکسونی

publikationen@sachsen.de :ایمیل
www.publikationen.sachsen.de

 
توجه توزیع:

کمکهای که در مدت شش ماه قبل از 
انتخابات به منظور

تبلیغات انتخابات استفاده می شوند. این 
امر مربوط به همه انتخابات است.

 
کپی رایت:

این نشریه توسط کپی رایت محافظت می 
شود. تمامی حقوق، از جمله تجدید چاپ

 و یا تولید  عکس میکانیکی، از ویرایشگر 
نکردن میباشد.

www.studieren.sachsen.de


