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  مقدمه. ۱

. ست افرسا گاه طاقت طوالني، پرهزينه و ي فرآيندهاي خارج از كشور، ي تحصيل در دانشگاه ادامهدرخواست 

 ،)با وجود امكان تغيير رشته (رشتهن ي در ا،ا مند که چريخوب فکر کن ،درخواست پذيرشبراي ش از شروع به اقدام يپ

با وجود امكان انتخاب شهر  (كشور و شهردر اين  ،)با وجود امكان تعويق درخواست به ترم يا سال آينده( زمانن يدر ا

با  (دانشگاهن ي در او) طع تحصيلي بعديقبا وجود امكان تعويق درخواست به م (مقطعن يدر ا، )يا كشوري متفاوت

)  كشوردر داخل تحصيل ي ادامهبا وجود امكان  ( در خارج از کشورخواهم مي) هاي ديگر ود امكان انتخاب دانشگاهوج

ن يک از ايکننده به هر  قانعييها که پاسخ ي؟ تازمانبدهمادامه خود را ) ها مانند كار با وجود ساير امكان (تتحصيال

  . دينکنهم فکر حتي خارج از کشور ل در ي تحصي وجه به ادامه چيه د، بهياالت ندارؤس

امكان انتخاب  ،خارجدر  تحصيل ي ادامهبا انتخاب شما  :ديري فرصت انتخابتان را در نظر بگي نهيهمواره هز

 ياريد و البته بسيده ياز دست مكم تا مدتي  دسترا ...)  و کار، خانواده(کشور داخل  خود در يها نهي از گزياريبس

مهاجرت هرچند . ي آنها در داخل كشور وجود ندارد  كه گاه اساسا امكان تجربهديآور يدست م هبدر مقابل نيز زها يچ

توان و نياز به نيز  كه حتي اقدام براي آن  بر فرد دارديا کننده نييدار و تعيرات پاي تاث،لي ادامه تحصيمدت برا کوتاه

قدر  هايي همان چنين تصميم. ز روي دست ديگران نوشتهاي بزرگ، ا توان در اين انتخاب نمي.  داردبااليي ي روحيآمادگ

انگاري و   اگر از روي ساده،توانند باعث سرخوردگي و واماندگي شوند  مي؛بخش باشند برنده و تعالي ند پيشنتوا كه مي

  . كوركورانه صورت گرفته باشند
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   در اروپاي اقتصادتحصيل دکترا. ۲

 )۲٣ و ۱٢ (ددانشگاه برتر دنيا در اقتصا ۳۰در   تحصيلي ه شانس ادامه براي کساني ک١ اروپا خوبهاي دانشگاه

فرهنگي متفاوت  هاي تجربه، امكان كسب پژوهشيو زشي امکانات آموباالي کيفيت از نظر   کامال قابل توصيه و،را ندارند

 با ساير قابل مقايسهي تحصيلي و حمايت دانشکده در زمان ورود به بازار کار  هزينه  دريافت کمک، شانسو اجتماعي

چه به لحاظ ( راني به اتر  آسانوآمد رفتتحصيل رايگان، امکان  همچنين .ندسته ي شمالي آمريكاممتاز هاي دانشگاه

تر   مناسبي زبان سوم، آب و هوايريادگي، امکان ) براي هربار وروددي جديزايافت وياز به دري و چه به لحاظ عدم نهزينه

 شرکت در ي براويژه به (يي اروپاير کشورهايار ساده به ساي بسي دسترس،)شتر نقاط کانادايسه با بيکم در مقا دست(

در مقايسه با ل در اروپا را يتحصتوانند  مي نيز ٤بيشتر دريافت ويزاار بسياحتمال و  )يها و مدارس تابستان کنفرانس

ي ها بورسيهي  ئهاارکردن  متوقف در وزارت علوم ي تغيير رويهبا توان تصور کرد که  مي .سازندتر  جذاب آمريكاي شمالي

 .رعت بيشتري نيز به خود بگيردس هاي اروپايي روند توجه به دانشگاه، ستانگلآمريکا، کانادا و ان براي تحصيل در جديد

 ي از طرف،شي اتر و مثل آلمان، هلنديي خوب کشورهايها  در دانشگاهيرانيان ايش تعداد دانشجوين که با افزايضمن ا

 به يياروپادر كشورهاي  ي از نظام آموزشيتر قي اطالعات دقاز سوي ديگر در آنجا شناخته و يراني خوب ايها دانشگاه

  .ددگر ميداخل منتقل 

  هاي اروپا نظام آموزشي دكترا در دانشگاه .۲- ۱

 يهاي خوب اروپا از هر نظر در حال ميل به نظام آموزش دانشگاهدر  نظام آموزشي دكتراهاي اخير  در سال

هاي   مانند دانشگاه،هاي آلمان و سوئد هاي آتي بسياري از دانشگاه رسد که در سال نظر مي حتي به. هستند آمريکايي

كه نظام آموزش اقتصاد در مقطع  دليل اين  به.دريافت خواهند کرد شهريهدكترا  غير از دانشجويان  شماليآمريكاي

هاي خوب  دانشگاه اقتصادي است؛ ي  پايهتر شامل آموزش مفاهيم كارشناسي عموما داراي سطح پايين رياضيات و بيش

                                                 
1
  .گيرد اي است كه انگلستان را در برنمي رود، منظور اروپاي قاره  در اين متن هرجا سخن از اروپا مي 

2 http://www.econphd.net/rank/rallec.htm 

3 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786244 

4
تر از آمريکاي شمالي است و ممکن  دريافت ويزاي همسر در برخي کشورهاي اروپايي مثل اتريش و هلند در بسياري مواقع عمال سخت  

  .است نياز به بيش از يک سال زمان انتظار داشته باشد
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ي تحصيلي مهندسي و رياضي، را  زمينه جويان با پيشهاي مطرح آمريكاي شمالي، دانش  در اقتصاد مانند دانشگاهاروپا

  .دهند ترجيح مي!) حتي گاه دانشجويان اقتصاد(ه سايرين ب ، باالتر نسبيدليل توانايي تحليلي به

هاي تحصيلي  هزينه ها و كمك هاي پذيرش دكتراي اقتصاد و اعالم بورس توانيد اطالعيه  مي١ايناميكسدر سايت 

روز  هاي ابتدايي سال ميالدي به ژه در ماه  وي طور مرتب، به اين سايت به.  آوريد دست ويژه در اروپا به را در سراسر جهان و به

را در مقطع كارشناسي ارشد در تمامي  )Erasmus Mundus( ٢ اراسموسبورسطور كميسيون اروپا،  همين. شود مي

، ٣صاد و مديريتاقتتوان به  ي اقتصاد مي دهد كه در مورد رشته هاي مختلف اروپايي ارائه مي ها با همكاري دانشگاه رشته

.  اشاره كرد٧هاي اقتصاد كمي ها و روش مدل و ٦اقتصاد، حكومت و جامعه، ٥الملل اقتصاد تجارت بين، ٤حقوق و اقتصاد

اطالعات كلي در .  جستجو كنيد٩سايت كميسيون اروپا و ٨سايت تحصيل در اروپاتوانيد در  اطالعات تكميلي را نيز مي

اساسا  .  پيدا كنيددانشگاه هلسينكي وابسته به ١٠پايگاه منابع اينترنتي اقتصادتوانيد در  مورد تحصيل در اقتصاد را نيز مي

 : در اروپا وجود داردارشد كارشناسير مقطع بعد از دو نظام آموزشي د

 (Doctorate) ١١ دکترايها  دوره.۱-۲- ۱

و تنها در صورت  كند كار ميي دكتراي خود  رسالهروي  ،كم سه ساله  دستي ، فرد در يك دورهدر اين سيستم

پذيري آن  ترين مزيت اين نظام آموزشي انعطاف بزرگ. گذراند ميرا نيز تكميلي  برخي دروس  راهنما،ديد استاد صالح

 ،شود ميمتخصص ي  آن رشتهي خاص   كه دانشجو تنها در يك زمينهوارد استآن حال همواره اين ايراد بر  بااين. است

الت ي تحصي  ورود به دورهيبراسياست عدم گزينش ن که يضمن ا .ي خود را گذرانده باشد اي رشته  دروس پايه آن بي

 . كاسته است دکترا ي دورهاين سبك ت يفياز کدر برخي کشورها مانند اتريش و فرانسه نيز  ١٢يليتکم

                                                 
1 http://www.inomics.com/cgi/job 

2 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/social_en.html 

3 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/2006/14.pdf 

4 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/2004/16.pdf 

5 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/2006/19.pdf 

6 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/2007/143.pdf 

7 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/2006/118.pdf 

8 http://www.study-in-europe.org/ 

9 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html 

10 http://www.helsinki.fi/WebEc/framea2.html 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Doctorate 

12
  !ي دکترا شود تواند وارد دوره هرکس به صرف داشتن مدرک فوق ليسانس از آن کشور يا ساير کشورهاي اروپايي ميبه اين معني كه   
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 ).Ph.D (١يد.اچ .ي پيها  دوره.۲-۱-۲

در طول دو سال اول تحصيل و پيش از معموال ،  مشابه نظام آموزشي آمريکايي،دي.اچ .پي ينظام آموزشدر 

 در اين .شود که انگار هيچ آشنايي قبلي با اقتصاد نداشته است طوري با دانشجو رفتار ميي دكترا،  كار روي رسالهشروع 

اين سياست بسياري از  .بگذراند عموما به زبان انگليسي  را٢ي خود ي رشته اي از دروس پايه موظف است مجموعهمدت او 

پذيرند و در رقابت  را مي)  نفر۲۰حدود (هاي خوب اروپايي و آمريكايي است كه در سال اول تعداد زيادي دانشجو  دانشگاه

  !نندك داخلي، گاه تا بيش از نيمي از اين تعداد را در سال دوم حذف مي

ي  از همههريك از دروس در طول سال تحصيلي و امتحان جامع ي  جداگانهدر صورت قبولي در امتحانات فرد 

متمركز خود  يي دكترا رسالهموضوع خود را در راستاي  پژوهشيهاي  فعاليتي  ادامهدر پايان سال اول تحصيل، دروس 

 اين انتخاب را دارد که با اخذ مدرک ، نشوداتمتحان اي در صورتي که دانشجو موفق به عبور از مرحله . كند مي

از يه مورد ني از دانش پايک سطح حداقلي صاحب ،کند که فرد ين مياست تضمين سيا.  ترک کنداليسانس دانشکده ر فوق

  .استآتي  بازار کار  موثري براي عالمتباشد و لذا  ي خود مي در رشته

اين . انتخاب كرد را  ٣ دروس تخصصي،نامه  و موضوع پاياناتييق تحقي بسته به عالقهتوان  مي سال دوم،در 

 مورد نظر آشنا ي هاي تحقيقاتي در زمينه سرعت با پيشرفت  را بهنايشوند که دانشجو دروس عموما طوري طراحي مي

رين  آخي  بيشتر زمان کالس به مطالعه، مورد نظرموضوع مقدمه و مرور مقاالت کالسيک در بعد ازمعموال . کنند

هاي تحقيقاتي در برخي از  نوشتن مقاله. گذرد  علمي ميي پاسخ آن شاخه دستاوردهاي علمي و مطالعه سواالت بي

  . فکر کنندتري  طور جدي به ي خود نامه کم به موضوع پايان کم  تاکند  کمک ميياندانشجوبه  هاي آموزشي برنامه

 بايد يا يک امتحان ديگر را بگذرانند و يا نايدانشجو) پايان سال سوم(معموال بعد از گذراندن دروس تخصصي 

 معموال عبارت است از  كهرسد نامه مي بعد از اين مرحله نوبت به پايان. هاي تخصصي بنويسند يک مقاله در يکي از زمينه

برخوردار از ، ااستاد راهنمبه تشخيص اين مقاالت عموما بايد . سدي دکترا مي نوي  مقاالتي که دانشجو در دورهي مجموعه

هاي  دوره در مقايسه بادي .اچ .پي يها دورهطور كلي  به .هاي معتبر باشند  قابل چاپ در ژورنالويک حداقل استاندارد 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Phd 

پويا، اقتصاد سازي  و بهينهريزي  برنامهي قراردادها،  نظريهها،   بازيي  نظريه،پيشرفته  اقتصاد کالن،شامل اقتصاد خرد پيشرفته معموال  2
  ...هاي آماري و  سنجي و روش

3
ها، اقتصاد مالي،   بازيي شامل رشد و توسعه، اقتصاد پول و بانک، اقتصادسنجي پيشرفته، تئوري اقتصاد و تعادل عمومي، نظريه معموال  

  ...سياسي، سازماندهي صنعتي و اقتصاد 
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ي  تري درباره تر و مشخص هاي روشن  سياست وتر المللي تر، حال و هواي بين ي رقابتنظام پذيرش  معموال،دکترا

  . ن جنس هستندياز ادر اينجا شده  هي توصيها برنامهريبا تمامي تقاصوال . ي مالي دارند هزينه كمك
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  چگونه اقدام كنيم؟. ۳

 : زير استي گانه شش شامل مراحل اروپاهاي  در دانشگاهدر مقطع دكترا ادامه تحصيل  درخواست بطور خالصه فرآيند

، مهلت ارسال ي منتخبها گاه و دانشرشته، مقطع و ليست اساتيد( صيلحتي  ادامههاي  جستجو و انتخاب فرصت .١

  )شرايط و مدارك الزم، مهلت ارسال مدارك (ي تحصيلي هزينه  و كمك)مدارك

مدارك زبان ، ٥پروپوزال دكترا ،٤ي مكاتبه نامه، ٣ها نامه توصيه، ٢دفي بيان ه نامه، ١رزومه(كردن مدارك الزم  آماده .٢

د آنها توسط سفارت کشور ييلزوم تا و در صورت صيليالتح رسمي فارغ و مدارك ريزنمرات ي ترجمهانگليسي، 

  )مربوطه

 ي تحصيلي هزينه تقاضاي پذيرش و کمک .٣

  شده هاي پذيرفته از بين دانشگاهگيري نهايي  تصميم .٤

  تقاضاي ويزاي و خدمت نظام وظيفه ،ي تعهد تحصيل رايگان حل مساله .٥

   اوليه و لوازمها ن هزينهآمادگي براي سفر و فراهم کرد .٦

كه  آن از   اين فرايند بيشي هزينه.  سال زمان احتياج است۱حدود كم  معموال دست يعمال براي چنين فرآيند

 و ارسال   آماده،صيليحهاي ت جستجو و انتخاب فرصتي فرصت زماني است كه صرف   هزينه، باشدي ظاهري مالي هزينه

توانيد  براي شروع مي .ست ااهدف چنين راهنماهايي نيز كاستن اين هزينه فرصت براي شم. كنيد كردن مدارك الزم مي

   . مطالعه كنيد٧)اف دي فايل پي(نجا ايهاي توني ويليامز را در   و توصيه٦اينجا را در كريستين روِاسلرنظرات 

  

  

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Resume 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Statement_of_purpose 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Recommendation_letter 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Cover_letter 

5
  .دي اچ هاي پي هاي دكترا الزم است نه دوره كترا معموال تنها براي درخواست دورهي مكاتبه و پروپوزال د نامه آماده كردن  

6 http://www.econphd.net/guide.htm 

7 http://www.econphd.net/downloads/twcomments.pdf 
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  صيليحهاي ت جستجو و انتخاب فرصت. ۳- ۱

 در. طور دقيق مشخص كرده باشيد ي خود را بهها ها و اساتيد، بايد اولويت هپيش از جستجو براي يافتن دانشگا

سبد  .يرممكن خواهد بودصورت انتخاب از ميان صدها دانشگاه و هزاران استاد در كشورهاي مختلف اروپايي غ اين غير

ها در بازار سهام است و مانند آن بايد مديريت ريسک و   تحصيل مانند سبد داراييي هاي پذيرش براي ادامه درخواست

و )  ده دانشگاهكم مجموعا دست(هاي آمريکا، کانادا و اروپا  ترکيبي از دانشگاهبراي آل بايد  در حالت ايده. بخشي شود تنوع

گونه نيست كه انتخاب يك   همواره اينتوجه داشته باشيد كه. باال، متوسط و حتي معمولي اقدام کردهاي  شامل رتبه

  !تر برتري داشته باشد  پايينهاي بندي بر دانشگاه دانشگاه باالتر در رتبه

بسياري از .  قرار ندهيد١ها بندي دانشگاه رتبهگيري خود را تماما براساس  طور كلي مالك تصميم به

مثال ممكن است براساس (براي استناد ندارند را هايي كه ممكن است در اينترنت پيدا كنيد اعتبار الزم  بندي رتبه

 كليبندي  رتبهگر  نمايان با وجود اعتبار، و يا حتي )شكل گرفته باشند )۲٣ و ۱٢ (نظرسنجي و نه معيارهاي آكادميك

هاي خوب اقتصاد  مثال بسياري از دانشكده( .باشدي خاص مثل اقتصاد  و نه يك رشته هاي آن  در تمامي رشتهها دانشگاه

مربوط بندي  رتبهاين همه، وجود  سرانجام ممكن است با ).ي كلي پايين يافت هايي با رتبه توان در دانشگاه را مي در اروپا

  . گيري در امروز نامناسب باشد ها پيش و بنابراين براي تصميم به خيلي سال

هاي   دانشگاههاي بندي كه كمتر در رتبه(اعتبار، اختصاص و روزآمدي شامل بندي در بهترين شرايط  رتبه

دست   امروز هر دانشگاه را به واقعيي تبهاي چندساله از ر وقفهبه داليل مختلف ؛ )خورد چشم مي  به)۲٥ و ۱٤ (اروپايي

 ي مثل مدرسه(ها  برخي برنامهروي توانيد  مي در مقابل .٦انداز باشد كننده و غلط تواند گمراه مينيز اين خود كه  دهد مي

پايي، به دليل نوكه ، )(ECARES) بروکسل دانشگاه آزادق در اقتصاد وابسته به ي تحقييمرکز اروپا و (VGSF) فاينانس وين

ها   شانس پذيرش در آن، چون ضمن دارا بودن کيفيت مناسب؛متمرکز شويد ،اند به دست نياوردهرا  بااليي ي هنوز رتبه

   .است باالتر

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/University_ranking 

2 http://www.uoguelph.ca/~tstengos/eearank93.pdf 

3 http://student.ulb.ac.be/~tcoupe/ranking.html 

4 http://www.le.ac.uk/economics/research/rankings/europerank.xls 

5 http://www.core.ucl.ac.be/econometrics/Bauwens/Rankings/EuropeanRanking.pdf 

6
. ها نيستند بندي خوبي جايگاه امروزشان در رتبه يك به هيچدر هلند، بورگ تيلعنوان نمونه، دانشگاه تولوز در فرانسه، بن در آلمان و  به  

بندي جديد كه در چندين سال بعد ظاهر  ي قبلي به دانشگاهي ديگر، اثر خود را نه در رده چراكه مثال بازنشستگي يا انتقال اساتيد برجسته
  .كند مي
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كننده مانند شرايط  تواند به عنوان يك عامل در كنار ساير عوامل تعيين  تنها ميها بندي دانشگاه رتبه

آمد به ايران،  و ي كار، امكان يافتن كار، سهولت ويزا، سهولت رفت ، اجازه)مسر هيخصوصا برا (، امكان اقامتهزينه كمك

 اقامت بعد از ي افت اجازهي، امکان دروهوا، زبان تحصيل و زندگي، مخارج زندگي، تعداد دانشجويان و مهاجران ايراني آب

 از اين عوامل در نگاه هركسي طبيعي است كه وزن هريك. ي داليل شخصي هر فرد لحاظ شود  و مجموعهليتحصپايان 

  . تواند متفاوت باشد مي

ي اقتصاد  طور كلي و رشته هاي علوم انساني به طور نسبي پذيرش دكترا در رشته توجه داشته باشيد كه به

پايه،  اساسا سطح آموزش مهندسي و علوم. پايه است هاي مهندسي و حتي علوم مراتب دشوارتر رشته طور خاص، به به

ها  راز اول دنيا در اين رشتههاي ط شريف، كامال قابل مقايسه با بسياري از دانشگاهصنعتي ر دانشگاهي مانند كم د دست

اي عميق و دردناك با حتي  هاي آنها در ايران فاصله انساني در بهترين دانشكده  درهمان حال كه سطح آموزش علوماست؛

شود،  طع تحصيالت تكميلي اساسا به دوگانگي و دوپارگي تبديل مياي كه در مق فاصلهيك دانشگاه متوسط اروپايي دارد؛ 

اي مانند اقتصاد در  كه سطح و محتواي آموزشي در رشته تاجايي! گوييم ي متفاوت سخن مي انگار كه اساسا از دو رشته

نيد در هريك از بهترين توا راحتي مي شما به... ! هاي دنيا است كلي متفاوت از جريان غالب آن در ساير دانشگاه ايران، به

دانيم، تعداد  كه تاجايي كه ما مي درحالي. ها دانشجوي ايراني را پيدا كنيد هاي مهندسي در آمريكاي شمالي، ده دانشكده

ها به زحمت از تعداد انگشتان دو  در تمام اروپا در تمامي اين سالدكتراي اقتصاد التحصيالن ايراني  كل دانشجويان و فارغ

  ! رود ميدست فراتر 

انساني مثل اقتصاد  هاي علوم هاي خارج از كشور برخالف ايران، برخي رشته  در دانشگاهطور كلي  بهكه اين ضمن

اين سختي . هاي فني است تر از رشته تر و رقابتي تر و پردرآمدتر و بنابراين پذيرش در آنها سخت و فاينانس عموما محبوب

ي قبلي از دانشجويان ايراني، دوچندان دشوار  نظام نوپاي آموزشي و نداشتن سابقههاي اروپا به دليل  پذيرش در دانشگاه

بسياري از بسيار کمتر از ) ۵۰ به ۱گاه تا حدود (هاي خوب اروپا  به طور کلي شانس پذيرش در دانشگاه. شود مي

   .١است )۲ به ۱ و يا ۳ به ۱گاه تا حدود  (آمريکاهاي  دانشگاه

 آنها اي  منطقهبندي هاي دنيا و رتبه  با در اختيار داشتن ليست تمام دانشگاه٢وبومتريكسسايت براي شروع 

راهنماي هاي غير آمريكايي را در  ، دانشگاهEDIRC٣هاي اقتصاد را در  ليست تمامي دانشكده .تواند مناسب باشد مي

                                                 
1 http://www.econphd.net/decision04.xls 

2 http://www.webometrics.info/ 

3 http://edirc.repec.org/ 
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براي  سايتتوانيد به  طور مي همين. كنيد دنبال ٢راهنماي پترسونهاي آمريكاي شمالي را در   و دانشگاه١دانشگاه ويكتوريا

  . مراجعه كنيد ٥اينجا و يا ٤ي سايت دانشگاه ايلينويزها بندي دانشگاه  رتبهراهنماي و ٣المللي هاي بين دانشگاه

، آدرس پست الكترونيكي اساتيد مرتبط در آن دانشگاه،   دانشگاهشامل نام (بهتر است نتايج جستجوي خود را 

. روز كنيد ن را بهداريد و همواره آ طور مرتب نگه به) مثال اكسل(در يك فايل ) ها شرايط و مدارك الزم و مهلت ارسال آن

فايل اين ، EconPhD٦سايت هاي تخصصي هر دانشگاه، با  تر را براساس زمينه توانيد جستجوي پيشرفته طور مي همين

توانيد  سايت هر دانشگاه مي پس از ورود به وب .شروع كنيد، ٧سايت دانشگاه آزاد آمستردامراهنماي  و يا از اكسل

 در پيوست. دست آوريد سايت هر دانشكده و يا مركز تحصيالت تكميلي آن دانشگاه به اطالعات و فرم هاي الزم را در وب

تر  تواند به انتخاب مناسب  آمده است كه ميدر اروپاهاي پيشنهادي  و دانشگاه ي اقتصادها  دانشگاهيها شبكهيست ل نيز

  .شما كمك كند

  كردن مدارك الزم آماده. ۲-۳

 ولي با ي شماليهاي آمريكا هاي خوب اروپا مشابه دانشگاه مدارك مورد نياز  براي درخواست پذيرش از دانشگاه

كننده  هاي آمريكاي شمالي تعيين  از دانشگاهكمترمثال معدل تحصيلي در اروپا عموما .  متفاوت استي اهميت درجه

التحصيلي   فارغ دليل عدم درصورتي كه در زمان درخواست پذيرش، مدارك رسمي تحصيلي و ريزنمرات خود را به. ستا

گذاريد و به آنها اطمينان بدهيد كه درصورت قبولي، توانيد موضوع را صادقانه با دانشگاه درميان ب دراختيار نداريد، مي

ي غير رسمي نمرات  ها در اين فاصله معموال ترجمه بسياري از دانشگاه. مدارك رسمي را بعدا برايشان ارسال خواهيد كرد

ست الزم براي درخوامدارك ي  مجموعهي  توانيد براي توضيحات بيشتر در مورد چگونگي تهيه مي. پذيرند مينيز را 

MITسايت انجمن دانشجويان ايراني در  Applying The Iranian Way٨ راهنمايبه توانيد  ميپذيرش، 
  .مراجعه كنيدنيز  ٩

 

                                                 
1 http://web.uvic.ca/econ/depts_Uvic.html 

2 http://www.albany.edu/econ/eco_phds.html 

3 http://www.4icu.org/ 

4 http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm 

5 http://www.paked.net/higher_education/rankings/rankings.htm 

6 http://www.econphd.net/rankings.htm 

7 http://www.feweb.vu.nl/econometricLinks/rankings/ 

8 http://web.mit.edu/persian/www/RESOURCES/apply.html 

9 http://web.mit.edu/persian/www/index.html 
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  )Curriculum Vitae(ي تحصيلي  رزومه.۲-۳- ۱

شود، مجزا  آماده مي کسب موقعيت شغلي اي كه براي گويند تا از رزومه  ميC.Vي تحصيلي  رزومهبه معموالً 

ي تحصيلي بيشتر بر سوابق  رزومهكه  حالي در. است  کاري و سوابق تجربياتي شغلي، تاكيد بيشتر بر رزومهدر –.شود

  :همين ترتيب به طور دقيق ذكر شود  اين موارد و معموال بهدر رزومه بايد. قيقاتي تاكيد داردهاي تح تحصيلي و زمينه

هاي تماس، آدرس پست   آدرس، شماره مليت،نام، تاريخ و محل تولد،(شرح مشخصات كامل فردي  �

  ) الكترونيكي

 و گاه ه، تاريخ شروع و پاياننام رشته، دانشگامقطع، (ترتيب زماني از حال تا گذشته   بههاي تحصيلي دورهشرح  �

  )شده  گذرانده مهممعدل و نام دروسحتي 

  ترتيب اهميت  به١هاي خاص مورد عالقه براي تحقيق زمينه �

ترتيب زماني  به ٢ها و حتي مقاالت در دست تهيه ها و كنفرانس شده و يا ارائه شده در ژورنال ليست مقاالت چاپ �

  )چاپو زمان قاله و مشخصات كامل محل م منام نويسندگان، نا(از حال تا گذشته 

  ) تحصيليبورس دريافت  وي باالي كنكور رتبهمانند (  از حال تا گذشته به ترتيب زماني٣هاي تحصيلي موفقيت �

   از حال تا گذشته به ترتيب زمانيابق كاريوس �

  )ها فارسي، انگليسي و سپس ساير زبان ( به ترتيب تسلط سطح زبان �

  ٤ به ترتيب تسلطفزارهاي مختلفا ميزان آشنايي به نرم �

  ...)موسيقي، ورزش و (ب اهميت  به ترتيبرنامه هاي فوق مندي و عالقه ٥اجتماعي و دانشجوييها  فعاليت �

  ) آدرس پستي و الكترونيكيتلفن، ، ي آكادميك  نام، درجه( براي اطالعات بيشتر به ترتيب اهميت ٦نام اساتيد �

  

را ي دكتراي خود  و موضوع رسالهقت كنيد چراكه اساتيد مورد نظر هاي تحقيق كامال د در نوشتن زمينه

ي  پيش از شروع دورهتوجه داشته باشيد كه . كنيد ميهاي مشترك تحقيقاتي انتخاب   زمينه همينبراساس نزديكي به

                                                 
1 Research Interests 

2 Working Papers 

3 Honors and Awards 

4 Technical Skills 

5 Professional Memberships and Academic Affiliations 

6 References 
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نند اقتصاد و اي ما و در رشته بسيار مشکل ؛اي که ممکن است در پذيرش شما تاثير داشته باشد  نوشتن آن مقالهدكترا،

 !نگران خالي بودن قسمت مقاالت خود در رزومه نباشيدبنابراين . استهم در فضايي مانند ايران تقريبا غيرممكن  آن

ها و  توانيد نمونه ميبا يك جستجوي ساده در اينترنت ! نشود صفحه ۳ يا ۲شود كه رزومه بيشتر از   توصيه ميمعموال

اين   و٣وراهنماي دانشگاه تورنت، ٢نراهنماي دانشگاه نيواورال، ١نمونهرزومه، مانند اين ي  راهنماهاي بسياري را براي تهيه

  .آوريد دست به ٤راهنما

  )Statement Of Purpose(ي بيان هدف  نامه. ۲-۲-۳

ف  از زبان و با کلمات خود به توصيتوانيد ميست که  ا تنها فرصتي واين مهمترين بخش مدارک شما

سعي . بپردازيدتان  هاي مورد عالقه زمينه و ساير  برنامه هاي فوق فعاليت ، تحقيقاتيهايکاري  تجربههاي شخصي،  ويژگي

مطمئن شويد  ، از ديگرانگرفتن کمکبا  .داي پرهيز کني گويي و گفتارهاي کليشه روشن و واضح بنويسيد و از کليكنيد 

 حاضرند از بين صدها  وکنند  باور ميا از آنها بپرسيد آيا متن ر.باشدتاثيرگذار كه نقص  بينه تنها   آن انگليسيءانشاكه 

شان راه بدهند؟ فکر کنيد رودررو با اعضاي دانشکده مورد نظر مصاحبه  ن متن را به دانشگاهي اي  نويسنده،نفر متقاضي

  ! حاال شروع کنيد به نوشتن... » نتخاب کنيم؟ اا شما ر،بايد از بين دويست نفر متقاضيما  چرا ييدبه ما بگولطفا «:کنيد مي

  )Recommendation Letter (نامه توصيه. ۳-۲-۳

مهم نيست که . شود  گرفته ميي تحصيلي  رزومه انتهايها نيز از همان اساتيد ذكرشده در نامه معموال توصيه

شناسند و مي توانند با   مييخوب به اه شما رسعي کنيد اين نامه را از کساني بگيريد ک. با آنها کالس گذرانده باشيدالزاما 

توانند در مورد  مثال مي. اي اکتفا نکنند و فقط به توصيفات کليشه هايتان بنويسند تواناييو جزييات در مورد نکات مثبت 

ير ساي توضيح بدهند و بعد عملکرد شما رو در مقايسه با اتکار تحقيقيا درس در  نوآوري شما در  و پشتکار،يكوشسخت

) !... ارائه شاخص هايي مثل نفر اول بودن در کالس يا بين سه نفر اول در طول پنج سال تدريس و با (کالس دانشجويان 

صفحه اي و  ها لزوما نبايد يک اين نامه. کنندتوصيه ) highly recommendedمثال (و شما را در سطح خاصي توصيف 

  . کند منتقل ميي شما  دربارهست که  ا دارد اطالعاتيچيزي که بيش از طول نامه اهميت . کوتاه باشند

                                                 
1 http://hbs.ucdavis.edu/ResumeSample.pdf 

2 http://grad.uno.edu/GradFaculty/docs/NominationsCV.pdf 

3 http://dfcm.utoronto.ca/general/promotion/CV.htm 

4 http://icc3.ucdavis.edu/ug-car-res.htm 
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ها   فرميابتدا تمامبهتر است بنابراين . نامه دارند ها فرم مخصوصي براي توصيه توجه كنيد كه بسياري از دانشگاه

متن ثابت را توانيد يك  در ساير موارد مي. جا به اساتيد خود بدهيد ها دريافت كنيد و همه را يك  سايت دانشكده را از وب

معموال براي هر . الين پر شود صورت آن ها توسط استاد به گاه نيز الزم است كه اين فرم. ها ارسال كنيد براي تمام دانشگاه

ها داشته باشيد تا بتوانيد شانس  توانيد از اين نامه كه مي نامه الزم است، بنابراين سعي كنيد تاجايي  توصيه۳ يا ۲دانشگاه 

  !تري امتحان كنيد هاي بيش نهر گزيخود را د

  )Application Form(فرم درخواست پذيرش. ۲-۳- ۴

ي  با تركيبي از اطالعات رزومه، نامهدارد كه بايد نيز خود  معموال هر دانشگاه يك فرم درخواست مخصوص به 

شده به  ت تعيينكه پيش از مهل طوري  به؛ پر و ارسال شود،صورت آنالين و يا دستي بهبيان هدف و نمرات زبان، 

  . ي مربوطه برسد دانشكده

   انگليسيرك زبانامد. ۳- ۵-۲

 . پيدا کنيدپذيرش سايت هر دانشكده در قسمتتوانيد  مي   مورد قبول راي نمرهحد نصاب و مدرك زبان نوع 

ي  بيشتر به عنوان سنجه، GREامتحان   ي   نتيجه.يرندپذ مي را IELTS١ يا بعضا TOEFLها مدرك  ي دانشگاه معموال همه

خود را  تاريخ امتحاندر هرحال ! شود تا دانش زبان انگليسي او توان هوشي و تفكر انتقادي دانشجو درنظر گرفته مي

هاي مورد نظرتان  به دانشگاه  پايان زمان ارسال مدارك امتحان به موقع و قبل ازي طوري تنظيم كنيد كه نتيجه

الزم معموال  به عنوان دستيار پذيرفته شده باشيد، تدريسبراي در سال اول كه  يتوجه کنيد که در صورت. باشد سيدهر

  .ها بگذرانيد شروع کالساز هم قبل را ) Speak Test(که يک امتحان صحبت کردن است 

TOEFL
 يك دانشگاه درخواهند  كه مي ان انگليسي اشخاصي استسنجش دانش زبهاي  يكي از آزمون ٢

 .شناسند دانشگاه وكالج در سراسر دنيا، اين امتحان را به رسميت مي ٤٤٠٠ بيش از .ي تحصيل بدهند ادامهانگليسي زبان 

اين امتحان . ئيدرا از دفترچه راهنماي تافل پيدا نما هاي مورد نظرتان ها و دانشكده بهتر است قبل از امتحان، كد دانشگاه

توانائي درك مكالمات (، نوشتن، شنيدن )موضوعات آكادميك با توانائي درك متون انگليسي( خواندن چهار توانائي

 امتحان تافل ي كارنامه .دهد مورد ارزيابي قرار مي را) دانش تشخيص ساختار درست جمالت انگليسي(و گرامر ) انگليسي

                                                 
1 http://www.ielts.org/ 

2 http://www.toefl.org/ 
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ETS ي آزمون، ي برگزاركننده ما توسط موسسهمستقي چهار دانشگاهتعداد براي تا 
براي ارسال .  رايگان ارسال گرددطور به ١

  . باشد كارنامه دو سال مياين اعتبار . بپردازيد مبلغي به ازاي هر كارنامه بايد ها، به تعداد بيشتري از دانشگاه

را  )GRE2) General testي آزمون كلي  نمره، TOEFLي   و هلند، عالوه بر نمرهويژه در آمريكا ها به بعضا دانشكده

 را هم ٣تخصص مورد نظر در )Subject test(ي آزمون موضوعي  نمرهاين، ها عالوه بر  دانشگاه بعضي. خواهند ميهم 

  !کنند ميمعاف  GRE  نمرهي ارائه  دانشجو را ازبعضاهاي دانشجو،  تواناييز  مانند اطمينان ادر برخي مواقع. خواهند مي

  .هريك به پيوست د مراجعه كنيداهميت ي  مختلف اين امتحان و درجههاي  بخشبراي توضيحات بيشتر در مورد 

  )Cover Letter(ي مكاتبه  نامه. ۶-۲-۳

 با يك شا ي كاري ابتدا در راستاي عاليق و زمينهايد باروپا فرد ي دكترا در  دورهسنتي نظام در براي پذيرش 

  پيدا٤ااينج در توانيد اي را مي راهنماي کلي براي نوشتن چنين نامه .كند مكاتبه از طريق پست الكترونيكي استاد راهنما 

ي دكترا در اين نظام، تماما به نظر استاد راهنما بستگي دارد؛ شما  كه زمان شروع و پايان دوره اينبا توجه به . كنيد

ي خاصي  شده ي دكترا، مهلت تعيين توانيد اين مكاتبات را در هر زماني از سال انجام دهيد و برخالف نظام جديد دوره مي

ي هر استاد  ر سايت هر دانشكده، ليست موضوعات مورد عالقهي شخصي اساتيد د توانيد در صفخه اين منظور مي به. ندارد

  . دست آوريد هاي مطالعاتي و تحقيقاتي پيشين او را به و زمينه

هاي بزرگي  در دانشكده. ي خاص بيشتر شناخته شده است طوركلي معموال هر دانشكده در يك يا چند زمينه به

توجه . ي تخصصي، چندين استاد مرتبط را پيدا كنيد يد در هر زمينهتوان ي اقتصاد در دانشگاه تولوز مي مانند دانشكده

 از طور جدي  بهبنابراين. كنند هاي شما دريافت مي ي الكترونيكي از قبيل نامه ها نامه داشته باشيد كه اين اساتيد روزانه ده

اري كنيد و بيشتر تالش كنيد تا مورد و نظرات گنگ و كلي در مورد مقاالت جدا خودد هاي بي نويسي، اظهار عالقه كليشه

  . نشان دهيد)  دكتراي رسالهدر پروپوزال  ( راهاي خود و دانسته) در رزومه(ها  تواناييكوتاه و محترمانه، 

   دكترايي پروپوزال رساله. ۷-۲-۳

                                                 
1 http://www.ets.org/ 

2 http://www.ets.org/gre/ 

3
   فيزيک و روانشناسي، رياضيات، ادبيات انگليسي،کامپيوتر ، شيمي، زيست شناسي،بيوشيمي و زيست شناسي سلولي مولکولي  

4 http://web.mit.edu/pgbovine/www/email-tips.htm 
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 ها و گفتن به آن هاي مشخصي براي پژوهش، روشي نو براي پاسخ بايد داراي پرسش دكتراي ي پروپوزال رساله

ي كارهاي  كه بتوان برتري اين روش و يا پاسخ جديد را بر نمونه طوري هاي پيشين باشد؛ به يا پاسخي نو براساس روش

  .ي پيشين نشان داد گرفته صورت

  ي تحصيلي هزينه تقاضاي پذيرش و کمک. ۳-۳

 ي تحصيل دامههاي ا درخواستهاي آمريكاي شمالي،  مانند دانشگاه در نظام آموزشي جديد دكترا در اروپا

 هفته ۸ تا ۴نتايج معموال بين   وهاي خاصي از اساتيد هر دانشكده بررسي در كميته و در زماني مشخص،جا  صورت يك به

با توجه به  .فايده است  و بيمعني عموما بيمکاتبه با استاد  در اينجا ،برخالف نظام سنتي دكترا بنابراين .شود بعد اعالم مي

)  در هلند مانند آمستردام و اليدنها  دانشگاهبرخيجز  به(هاي اروپا  دانشگاه، آمريكاي شماليهاي  اهبرخالف دانشگاين که 

 تعداد ، پذيرشهاي درخواستتعداد براي شما  تنها محدوديت ؛اي بابت بررسي درخواست پذيرش ندارند هزينه

  . دانشگاه ارسال شودو احتماال تعداد دفعاتي است كه بايد نمرات زبان به هر  ها نامه توصيه

 ا بيدتوان مي) !که عموما اين گونه نيست(ها را امضا کند  اگر استاد شما حاضر است تعداد زيادي از اين نامه

هاي اروپايي   با پست سفارشي، براي تعداد بيشتري از دانشگاها مدارکتان ر) تومان۵۰۰۰حدود ( بسيار كم اي هزينه

تواند تا حتي   ميييهاي اروپا ها براي دانشگاه  كه تصميم بهينه براي تعداد درخواسترسد نظر مي بنابراين به. بفرستيد

شده ارسال كنيد و پيش از ارسال مدارك   سعي كنيد مداركتان را هرچه زودتر از مهلت تعيين. باشد نيز مورد۲۰ از  بيش

ي كل بورس و امور دانشجويان   ادارهسايتيق  از طر، تحقيقات و فناوري از اعتبار دانشگاه مقصد از نظر وزارت علوم،خود

  . مطمئن شويد١خارج

در در سال اول براي دانشجوهاي ورودي ) Fellowship(بورس تحصيلي تعدادي اي هرسال  معموال هر دانشکده

 به عنوان معلم توان معموال ميتسلط به زبان انگليسي و توانايي تدريس ميزان به بسته  هاي بعد از سال. نظر مي گيرند

در دانشکده کار  )Grader(و يا تصحيح کننده تمرين ها ) Instructor(  مدرس کالس،)Teaching Assistant( تمرين حل

براي دانشجوها مهيا ) Research Assistantship( امکان اينکه کارهاي تحقيقي ،بسته به اعتبارات تحقيقاتي اساتيد. درک

  . باشد هم وجود دارد

ي تحصيلي نيز  ي دريافت كمك هرينه  به منزلهپذيرشها در آلمان، هلند، ايتاليا و اتريش،  در برخي از دانشگاه

ر كشورهاي معموال بيشت. ي تحصيلي طي كرد هزينه در ساير موارد بايد فرايند مشابهي را براي درخواست كمك. باشد مي

                                                 
1 http://www.msrt.ir/Persian/Policy/ForeignUnivs/index.html 
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 سوئد، ٢ مهمانبورس، ١مركز تبادالت آكادميك آلمانمانند . اي به اين منظور دارند ي ملي ويژه اروپايي برنامه

، )۲٧ و ۱٦ (هاني، بانك ج٥كميسيون اروپاها  جداي از اين.  فرانسه٤ ايفلبورس و )٣نوفيك (ندي تحصيلي هل هزينه كمك

به ، ١١بنياد فورد  و١٠بنياد روتاري مانند  و بسياري مؤسسات و بنيادهاي حصوصي در دنيا٩ي اسالمي بانك توسعه، ٨اپك

  . پردازند مي) توسعه مانند ايران طور ويژه براي كشورهاي درحال گاه به(هاي تحصيلي به دانشجويان  هزينه ي كمك ارائه

  شده هاي پذيرفته از بين دانشگاهگيري نهايي  تصميم. ۴-۳

آوري  دوران پراضطراب و دلهره) ! و بعضا حتي ديرتراه فوريه تا ماه مياز اواخر م(ي اعالم نتايج  معموال بازه

حله رمشكلي كه در اين م. ها صورت گيرد گيري اوليه و با همان مالك تواند مانند تصميم  نيز ميگيري نهايي تصميم. است

هاي   براي دانشگاهها درخواستمهلت ارسال . شود ي اين نتايج در يك زمان اعالم نمي معموال همهوجود دارد اين است كه 

هاي  از برخي گزينه ترتيب زمان دريافت پاسخ اين به. داردزمان اختالف گاه حتي تا شش ماه  ،اروپايي و آمريکاي شمالي

 هاي آمريکاي شمالي نهاد دانشگاه پيش  از آخرين مهلت ممکن براي تاييدديرتر خيلي )مانند دانشگاه تولوز (خوب اروپايي

افتد كه بهترين انتخاب با دريافت يك قبولي  بنابراين بسيار اتفاق مي . استهاي ديگر اروپايي اري از دانشگاهو حتي بسي

  . هم بريزد هاي قبلي فرد را به ريزي بهتر تغيير كند و تمام برنامه

به تاخير شود  پذيرش را تاجايي كه ميهر اي را تا آنجا كه ممكن است رد نكنيد و پاسخ  سعي كنيد هيچ گزينه

. گيري به شما بدهند تري براي تصميم توانيد صادقانه از دانشگاه بخواهيد كه فرصت بيش در موارد خاص مي. بياندازيد

كه اخالقا نادرست  اين امر جدا از اين. زمان به دو پذيرش پاسخ مثبت ندهيد طور هم وقت به هيچتوجه داشته باشيد كه 

   .گذاردب تاثير منفي باقي تاني آكادميك خود  شانس پذيرش سايرين و حتي آيندههاي بعد روي تواند در سال  مي؛است

                                                 
1 http://www.daad.de/en/index.html 

2 http://www.sweden.se/templates/cs/Article____10035.aspx 

3 http://www.nuffic.nl/nfp/ 

4 http://www.egide.asso.fr/uk/programmes/eiffel/ 

5 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 

6http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuPK:551559~pagePK:64168427~pi

PK:64168435~theSitePK:551553,00.html 

7 http://www.worldbank.org/wbi/mcnamara.html 

8 http://www.opecfund.org/news_press/2005/pr120_2005.aspx 

9 http://www.isdb.org/english_docs/idb_home/scholarship.htm 

10 http://www.rotary.org/foundation/ 

11 http://www.fordfound.org/ 
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  تقاضاي ويزاي و خدمت نظام وظيفه ،ي تعهد تحصيل رايگان حل مساله. ۵-۳

خوشبختانه در صورت داشتن پذيرش رسمي، نگراني بابت دريافت ويزاي دانشجويي براي كشورهاي اروپايي 

مبلغي در يك حساب معموال ها   سفارت،ي تحصيلي درصورت عدم دريافت كمك هزينه. اردوجود ند!) دست كم تا امروز(

ي فرايند درخواست ويزا. هاي زندگي در سال اول نياز دارند هزينهتامين عنوان منبع  بانكي در آن كشور اروپايي را به

.  را نيز اضافه كردي سفارت احبهكشد كه بايد به آن زمان انتظار براي مص  هفته طول مي۸حدود كم  دست دانشجويي

معموال موقت و چندماهه   اوليه ويزاي . در زمان مناسب به اين منظور اقدام كنيد،ها بنابراين با توجه به تاريخ شروع كالس

  .براي تمديد آن در كشور مقصد اقدام كردبايد است كه بعدا 

ي  ارائهبايد بالفاصله پس از فارغ التحصيلي با در صورتي كه تعهد تحصيل رايگان يا خدمت نظام وظيفه داريد، 

ي  دفتر اعزام با هزينهدر ) ي زبان ، مدارك رسمي فارغ التحصيلي، نمره غيرمشروطي رسمي قبولي نامه(مدارك الزم 

هاي  در هريك از دانشگاهمبلغ تعهد تحصيل رايگان . ده دهيد وزارت علوم نزد سركارخانم اصفهاني تشكيل پرون١شخصي

بيش از مجموعا بسته به سال شروع و مدت زمان تحصيل در هريك از مقاطع تحصيلي متفاوت و معموال سراسري روزانه، 

ت علوم توانيد اين مبلغ را نقدا به حساب وزار مي. استبراي دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد يك ميليون تومان 

ي رسمي پايان تحصيالت  نامه ريزنمرات تحصيلي و اصل دانش ( شمامدارك تحصيلياصل صورت،  واريز نماييد كه دراين

   .گيرد ي رسمي دراختيار شما قرار مي  و براي ترجمهشود اصطالحا آزاد مي) كارشناسي و كارشناسي ارشد

توانيد بدون خريد  ي خدمت نظام وظيفه داريد، ميخروج از كشور نياز به سپردن وثيقه براكه براي  درصورتي

صورت  دراين).  ميليون تومان۲۰جمعا ( ميليون تومان افزايش دهيد ۵ي خود را  تعهد تحصيل رايگان خود، مبلغ وثيقه

اگر براي . گيرد ي رسمي آنها در اختيار شما قرار مي  نسخه ترجمه همراه سه تنها كپي مدارك تحصيلي تحصيلي شما به

دانشگاه مقصد، تاييد اين مدارك توسط سفارت مربوطه الزم باشد معموال ناچاريد كه تعهد تحصيل رايگان خود را بخريد 

 درصورتي .را نياز دارداصل و نه كپي مدارك مدارك تحصيلي، ي رسمي  براي تاييد ترجمهبه طور معمول، سفارت چون 

ي كل بورس و امور  ادارهتنها الزم است كه اصل مدرك خود را در ايد،  كه در دانشگاه شبانه و يا آزاد درس خوانده

  .ي رسمي، ترجمه كنيد  تاييد و سپس در يك دارالترجمه٢دانشجويان خارج

                                                 
1 http://www.iranscholarship.net/hshakhsi/ 

2 http://www.iranscholarship.net/ 
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 ميليون تومان ضمانت بانكي و يا به همين ميزان ۱۵توانيد مبلغ   مي١ نظام وظيفهخدمتي  براي حل مساله

. بگذاريدعلوم، تحقيقات و فناوري در رهن وزارت به تاييد كارشناس رسمي دادگستري، دانگ واحد مسكوني  سند شش

با سپردن ضمانت .  نداردگرفتن و يا معاوضه سند و بنابراين خريد و فروش آن وجود در تمام مدت تحصيل امكان پس

 بدون داشتن دردسرها و زمان طوالني كارشناسي سند واحد مسكوني، در تمام مدت تحصيل سود بانكي پول خود ،بانكي

اين كه در  درحالي. تنها همين مبلغ را از دست خواهيد داد، كنيد و در صورت عدم بازگشت به كشور را نيز دريافت مي

بنابراين براي حل . دشو تان وارد مي  مسكوني به مزايده گذاشته و زيان هنگفتي به خانوادهسند واحددر روش دوم،  حالت

   .گردد شدت توصيه مي بهي خدمت نظام وظيفه، سپردن ضمانت بانكي  مساله

   اوليه و لوازمها آمادگي براي سفر و فراهم کردن هزينه. ۳- ۶

 بسته به شهر اروپادر )  معمول تحصيلي و زندگيهاي  و هزينه، خوراكشامل مسكن، بيمه( زندگي ي هزينه

 در صورت .است يورو براي دونفر ۹۰۰- ۱۲۰۰براي يك نفر و يورو  ۵۰۰- ۸۰۰ بين ،در ماه طور متوسط همحل اقامت ب

 ساعت در ۱۰حداکثر ( کار محدود دانشجويي ي چنين مبلغي با اجازهكامل  امکان فراهم کردن ،هزينه  کمکدريافتعدم 

توانيد همراه خود از  كه مي ي تحصيلي داريد تاجايي هزينه كه كمك درصورتيحتي  بنابراين. ميسر نيستموال مع) هفته

تنها  ،با توجه به محدوديت بار. خوب است پيش از ترك ايران چكاپ كامل پزشكي را انجام دهيد! بياوريدپول ايران 

حتما زمان . ٢هاي اول آسان نباشد در هفتهكم  دستي آنها   هرسد تهي نظر مي ي را همراه خود بياوريد كه بهيوسايل ضرور

  !درنظر بگيريدخود الزم را براي خداحافظي از دوستان 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 http://www.police.ir/vazifeh omomi/index.htm 

2
افزار،  ي رسمي آنها، نرم هاي مهم درسي، مدارك شخصي و ترجمه ها و كتاب التحرير، جزوه وسايل خواب، غذاخوري، داروهاي اوليه، لوازم  

  ...هاي موسيقي و  فايل



 

 21 

  ؟ اقدام کنيمهابراي کجا .۴

زبان تحصيل در . اقتصاد در اروپا هستنددكتراي ها براي تحصيل  ترين گزينه به طور کلي هلند و آلمان مناسب

ولي عموما براي زندگي روزمره دانستن دانش حداقلي از زبان   انگليسي است، اروپا درب اقتصادتمامي برنامه هاي خو

  .تواند در طول دوران زندگي در آن كشور كسب شود رسد كه مي  نظر مي محلي ضروري به

  آلمان. ۴- ۱

طور متمركز براي تعداد زيادي از   يورو، به۵۰اين امكان را فراهم آورده است كه با پرداخت   ١اَسيست يونيمركز 

نظر   و بهشود هاي خوب و سطح باال نمي شامل دانشگاهعموما ها در آلمان تقاضاي پذيرش بفرستيد كه البته  دانشگاه

توان تا  پس از پايان تحصيالت در آلمان مي .باشدتر براي درخواست پذيرش در مقطع كارشناسي مناسب  رسد بيش مي

 و سرانجام امكان گرفتن تر نيز است هاي بيش كار مشغول شد كه اين دوره قابل تمديد به سال سال با ويزاي كار، به يك

 در فاينانس طور كلي در آلمان، دانشگاه بن در اقتصاد خرد، مانهايم در اقتصاد كالن و فرانكفورت به. اقامت نيز وجود دارد

 يبورسبا و عموما فرانكفورت  هاي مونيخ، مانهايم، بن و روهر دانشگاههريك از پذيرش در .  هستندها ين دانشگاهتر مطرح

هاي بعد نيز  تواند با توجه به وضعيت آموزشي براي سال  كه ميهمراه استبراي سال اول  يورو در ماه ۱۱۰۰ بيش از

  . تمديد شود

 است كه هرسال به مركز تبادالت آكادميك مالي در آلمان ي عات تحصيلي و كمك هزينهترين منبع اطال مهم

متاسفانه اين مركز همچنان . دهد بورس تحصيلي اختصاص ميو از جمله ايران تعداد مشخصي از متقاضيان در هر كشور 

اطالعات فارسي اين . كند و ارائه پروپوزال دكترا جزء مدارك مورد نياز آن است ش ميبراساس نظام سنتي دكترا پذير

توانيد با تماس با نمايندگي  درصورت تمايل مي.  دنبال كنيد٢ فارسي مركز تبادالت آكادميكسايت را مي توانيد در بورس

هاي   نيز بودجه٣بنياد تحقيقات آلمان. ي رايگان تحصيل در آلمان نيز استفاده كنيد  از مشاوره،هراناين مركز در ت

 و مراكز تحقيقاتي مرتبط، در اختيار دانشجويان دكترا و فوق  ها هاي تحقيقاتي و دانشكده تحقيقاتي زيادي را با نظر گروه

  . ها اقدام نمود طور شخصي براي اين پروژه توان به  و نميدهد كترا قرار ميد

                                                 
1 http://www.uni-assist.de/ 

2 http://ic.daad.de/tehran/index_fa.html 

3 http://www.dfg.de/en/index.html 
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ي دكتراي تخصصي در آنها با كمك ها  مؤسسات تحقيقاتي زيادي در آلمان وجود دارند كه دوره،جداي از اين

 :همراه است مانندنيز  مالي ي هزينه

� Doctorate studies in Economics at International Max Planck Research School on Adapting 

Behavior in a Fundamentally Uncertain World1 

� Doctorate studies in Economics of Innovative Change at Jena Graduate Academy School for 

Human Behavior in Social & Economic Change2 

� International Max Planck Research School on the Social and Political Constitution of the 

Economy3 (IMPRS-SPCE) is a joint international PhD Program of the Max Planck Institute for 

the Study of Societies4 (MPIfG) and the Department of Economics and Social Sciences of the 

University of Cologne5 

� Economic Behavior and Interaction Models (EBIM) in cooperation between Bielefeld 

University6 and the Ecole Doctorale d´Economie of the Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne7 and Funded by the German Science Foundation (DFG), the German-French 

University8 (DFH/UFA) and the Ministère de l'èducation nationale, de l'enseignement 

supèrieur et de la recherche (MENSR)9 

� German Institute of Economic Research10 

  :هاي زير پذيرش داريد  سال از هريك از دانشگاه۲۶همچنين درصورتي كه با سن كمتر از 

� Humboldt-Universität zu Berlin 

� Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

� HWWI – Institut für Wirtschafts- forschung Hamburg 

� Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg 

� Institut für Weltwirtschaft Kiel 

� Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

� Ludwig-Maximilians-Universität München 

 . براي بورسيه دكترا درخواست كنيد، ١دكابانكتوانيد با تماس با  مي

                                                 
1 http://www.imprs.econ.mpg.de/ 

2 http://gk.wiwi.uni-jena.de/wiki/index.php?n=Main.Home 

3 http://imprs.mpifg.de/imprs_program.asp 

4 http://www.mpifg.de/ 

5 http://www.wiso.uni-koeln.de/home/ 

6 http://www.uni-bielefeld.de/ 

7 http://www.univ-paris1.fr/recherche/ed/ed_eps/rubrique868.html 

8 http://www.dfh-ufa.org/ 

9 http://www.education.gouv.fr/index.php 

10 http://www.diw.de/deutsch/karriere/graduate_center/index.html 
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هاي  المللي تحقيقات در رفتار اقتصادي و مدل گروه بين، ، ٢روهر لمان نيز مي توان بهآها در  شگاهي دان  از شبكه

تحصيل در ، ٥تحصيالت تكميلي آلماناز سايت به زبان انگليسي توانيد  اطالعات بيشتر را نيز مي. اشاره كرد ٤ ٣تعاملي

به زبان و  ٩وله دويچه و ٨كتاب الكترونيكي نگاهي به آلمان امروز، ٧اطالعات در مورد تحصيالت تكميلي آلمان ،٦آلمان

اطالعات  ،١٢ني در آلمانميعادگاه دانشجويان ايراوبالگ  ،١١سفارت آلمان در تهران، ١٠وله دويچهسايت فارسي از 

 ١٤يكي نگاهي به آلمان امروزفصل آموزش، علم و پژوهش در آلمان از كتاب الكترونو  ١٣هاي تحصيلي كشور آلمان بورس

  .دست آوريد به

  هلند. ۲-۴

هاي تحصيلي  ها و كمك هزينه بورسانواع  با ها ها يكي از بهترين گزينه هاي هلند در تمامي رشته دانشگاه

منبع مهمترين . نخستين انتخابتان خواهد بود ١٥ي تينبرگن مؤسسهمنديد،  اگر به اقتصادسنجي عالقه. هستند

 است كه از سوي دولت هلند به كشورهاي درحال توسعه مانند ي تحصيلي هلند هزينه كمك بورسمالي، ي  هزينه كمك

توانيد  مي هاي هلند در هريك از مقاطع تحصيالت تكميلي دانشگاه پس از دريافت پذيرش از يكي از. گيرد ايران تعلق مي

سازمان توانيد از سايت  اطالعات بيشتر را نيز مي.  اقدام كنيدبورس، براي اين ١٦سفارت هلند در تهرانبا مراجعه به 

                                                                                                                                                 
1 mailto:stipendien@dekabank.de 

2
  وند و دويسبورگهاي بوخوم، دورتم گاه ي مشترك ميان دانش يك دوره  

3 http://www.ebim.de/ 

4
 Bavarian Graduate(ي تحصيالت تكميلي اقتصادي استان باواريا  فلد، دانشگاه سوربون پاريس  و برنامه با همكاري دانشگاه بيله  

Program in Economics (شود ي نخبگان استان باواريا حمايت مي اشاره كرد كه توسط شبكه.  
5 http://www.higher-education-compass.de/ 

6 http://www.studieren-in-deutschland.de/ 

7 http://www.venkatesh.de/educ/educ.htm 

8 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fa/content-home/book.html 

9 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,8010,00.html 

10 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,10010,00.html 

11http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/06/Studieren__in__Deutschland/Studieren__in__Deuts

chland.html 

12 http://iranianstudents.blogfa.com/ 

13 http://www.paziresh.info/Germany-Scholarship.html 

14 http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fa/education-and-research.html 

  هاي آزاد آمستردام، آمستردام و اراسموس ي مشترك ميان دانشگاه يك دوره  15

16 http://www.radcom.ws/works/netherlands/ 
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رساني  پايگاه اطالع ،٢دكترا گرفتن در هلند، ١تحصيل در هلند ،المللي براي تحصيالت عالي هاي بين هلندي همكاري

جستجوي  و ٤پرسش و پاسخ در مورد تحصيل در هلند، ٣ ايراني در هلندي يهبورسآموختگان  دانشجويان و دانش

   .دست آوريد به ٥ي تحصيلي هلند هزينه كمك

  اتريش. ۳-۴

 ي مؤسسه. ٦محور اقتصاد است  اتريش يك انتخاب سخت براي آموزش رياضيي  پيشرفتهطالعات ي م مؤسسه

ن و يشرفته، دانشگاه وي مطالعات پي سسهؤن مي مشترک بي برنامهک يکه   نيز)VGSF (تحصيالت عالي فاينانس وين

شدگان  پذيرفته هم به ي خوبي ماليبانيپشتهاي خود در اروپا است كه  بهترين نمونه نيز يكي از ن استيدانشگاه اقتصاد و

توانيد به  ي تحصيلي مي هاي كمك هزينه  و ساير شانس٧بورس استارتبراي اطالعات بيشتر در مورد . کند يارائه مخود 

FWFسايت 
همراه با  يد اچ ي پي هدورک يرا ين هم اخي اقتصاد دانشگاه وي  دانشکده. مراجعه كنيد٩سايتاين و يا  ٨

 . کرده استيانداز  راه١٠ اقتصاديل کاربردي شدن و مساي جهاني در حوزه ي تحصيلي هزينه کمک

 ليو هم وجود دارند ١١ني وبازرگانيدانشگاه اقتصاد و ن و ي دانشگاه وي دکتراي سنتي برنامه ها،ها نيدر کنار ا

 در کشور خودش يليرش در دانشگاه در همان مقطع تحصي پذيد براي باي خارجيش هر دانشجويبر طبق مقررات اتر

كاهش نه يهز افت کمکيافت استاد راهنما و دري شانس ،يستم آموزشي به علت باز بودن سكه ضمن اين ١٢.دانشجو باشد

  .دد صرف شوي آن بايبرانيز  ي طوالنيندي و فرآ استيافته است

  فرانسه. ۴- ۴

                                                 
1 http://www.studyin.nl/ 

2 http://www.paziresh.info/Netherland.html 

3 http://irsnl.blogfa.com/ 

4 http://commenting.blogfa.com/?blogid=irsnl&postid=12&timezone=3627 

5 http://www.grantfinder.nl/content/index.asp 

6
  .توانيد در پيوست ج دنبال كنيد توضيحات بيشتر را مي  

7 http://www.fwf.ac.at/en/projects/start.html 

8 http://www.fwf.ac.at/en/index.asp 

9 http://www.oead.ac.at/_start/index_english.html 

10 http://www.univie.ac.at/vwl/IKHomepage/willkommen.html 

11 http://www.wu-wien.ac.at/english 

12
اگر بخواهيد . اين کشور تعبيه شده استمقررات عموما براي محدود کردن ورود دانشجويان خارجي به سيستم باز آموزش عالي اين  

  !براي دوره دکترا اقدام کنيد بايد نامه قبولي در يک دوره دکتراي اقتصاد در ايران را ارائه کنيد
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.  است و تئوري قراردادها١سازماندهي صنعتيهاي مربوط به   خصوصا در حوزه اولين انتخابدانشگاه تولوز

 با مجموعه ،ها در اقتصاد و يکي از بهترين) !چهارمين دانشگاه دنيا(هاي دنيا  شگاهترين دان  يکي از قديميدانشگاه تولوز

 ي  اولين دوره۲۰۰۶ از سال تحصيلي اين دانشگاه .اقتصاد استتخصصي در  يها بزرگي از اساتيد در تقريبا تمامي زمينه

کم در  ستدهزينه تحصيلي  ريافت کمک هيچ شانسي براي دحال با اين.  راه انداخته استخود رادکتراي انگليسي زبان 

اگرچه در  ؛حساب کرد ،حتي از نوع سياه آن ،توان روي امکان يافتن کار وجه نمي به هيچ تولوز در شهرسال اول ندارد و 

اين با توجه به جمعيت بسيار زياد دانشجويان در  ؛پردازد درآمد مي  خانه را براي افراد کمي فرانسه دولت نيمي از اجاره

 .  مناسب استي  يافتن خانه،ر  بزرگترين مشکلشه

يابي، رفتار رگيري، فاينانس، بازا  با شش گرايش علوم تصميم٣دكتراي مديريتي   نيز دوره٢ي اينسيد مؤسسه

 و ٤دانشگاه مديترانه، مي توان به دانشگاه پاريسها  اينبه جز .  استراتژي و مديريت عملكردها و توليد داردسازماني،

دانشگاه  .شوند ره ميا سنتي ادي  انگليسي زبان نيستند و به شيوه نيز اشاره کرد که٥ي عالي علوم اجتماعي مدرسه

پروفسور علي  ،٨پروفسور فرهاد نوماني، ٧پروفسور شهرام عليجاني كه اساتيد ايراني زيادي مانند  نيز٦آمريكايي پاريس

پذيرد و كامال با نظام آموزشي آمريكايي   دانشجو مي١١كارشناسي ارشددارد، تنها تا مقطع  ١٠پروفسور فاطميو  ٩رهنما

سايت سفارت جمهوري اسالمي ايران توانيد به  هاي انگليسي زبان در فرانسه مي براي يافتن ليست دانشگاه. شود اداره مي

  .، مراجعه كنيد١٢در پاريس

                                                 
1
دنيا در اين دانشگاه است و يک مرکز تخصصي هم در اين زمينه سازماندهي صنعتي ترين استاد  فراموش نکنيد که ژان تيرول معروف  

  .هاي متعددي در اين حوزه است ها و کنفرانس يزبان نشستدارند که م
2 http://www.insead.edu/ 

3 http://www.insead.edu/phd/home/index.cfm 

4 http://www.mediterranee.univ-aix.fr/ 

5 http://www.ehess.fr/html/html/index.html 

6 http://www.aup.fr/ 

7 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/alijani.htm 

8 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/nomani.htm 

9 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/rahnema.htm 

10 http://www.fatemi.com/ 

11 http://www.aup.fr/main/academics/graduate.htm 

12 http://amb-iran.fr/ 
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اطالعات بيشتر در اين مورد را .  نيز اقدام كردبورس ايفل  براي از طريق دانشگاهتوان پس از شروع تحصيل مي

به زبان فارسي بيشتر براي توضيحات .  بدست آوريد٣تحصيل در فرانسهو ٢ EduFranceآژانس  ،١ ِاگيدهسايت د ازتواني مي

 ٥ي تحصيل در فرانسه وبالگ مشاورهو يا  ٤راهنماي تحصيالت عالي در فرانسهبه توانيد  مييل در فرانسه در مورد تحص

  .مند شويد ي تحصيلي بهره توانيد از مشاوره  نيز مي٦بخش فرهنگي سفارت فرانسه در تهران با تماس با .مراجعه كنيد

  بلژيك. ۵-۴

مرکز تحقيقات در عمليات و و  ٨دانشگاه ليبرو بروکسلابسته به  و٧دمرکز اروپايي مطالعات پيشرفته در اقتصا

 ، طراحي قراردادهاي در حوزهها در اروپا  از بهترين گزينه ١٠ وابسته به دانشگاه کاتوليک لوين(CORE) ٩اقتصادسنجي

 د در اقتصا مرکز اروپايي مطالعات پيشرفته. كه ظاهرا قرار است در هم ادغام شوند هستند  و اقتصادسنجياقتصاد بنگاه

  و پاتريک بولتون)Philip Aghion ( فيليپ آگيون،)Mathias Dewatripont(اي مثل ماتيوس دواتريپونت  اساتيد برجسته

)Patrick Bolton( تئوري قراردادها جزو مشهورترين اساتيد دنيا ي  که در زمينه خود داردي فهرست اساتيد وابسته را در 

نيز کند و دريافت کمک هزينه از سال دوم به بعد   براي سال اول بورس تحصيلي ارائه نميبا اين همه، اين مركز. هستند

مركز در يک در هفته کار سه روز سته به دانشگاه يا وابي بازرگاني  مدرسهمنوط به دانستن زبان فرانسه براي تدريس در 

ضمن اين که در دو سال اول دانشجويان .  است)بدون نياز به دانستن زبان فرانسه (اروپايي مستقر در بروکسلفكر 

عنوان   ايکارس به،اگر مي توانيد اين موارد را حل کنيد. بپردازندنيز  يورويي دانشگاه را ۴۲۰۰ ي غيراروپايي بايد شهريه

                                                 
1 http://www.egide.asso.fr/index.uk.html 

2 http://www.edufrance.fr/en/ 

3 http://www.wle-france.com/ 

4 http://www.uswr.ac.ir/FN/ 

5 http://www.educationfrance.blogfa.com/ 

6 http://www.ambafrance-ir.org/article.php3?id_article=358 

7 http://www.ecare.ulb.ac.be/ecare/ 

8 http://www.ulb.ac.be/homepage_uk.html 

9 http://www.core.ucl.ac.be/ 

10 http://www.uclouvain.be 
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جزء مي تواند ، ١ي اينتر و عضو شبکهيک مرکز پويا و جوان و داراي رکورد عملکرد بسيار موفق در بازار کار آکادميک 

 .باشدتان  هاي اصلي گزينه

  سويس. ۶-۴

، همگي داراي دكتراي فاينانس با امكان دريافت بورس ي فاينانس سويس مؤسسه و گالن سنت، ٢دانشگاه زوريخ

 در مكان مناسبي براي يافتن شغل  نيز4الملل ژنو  مطالعات بيني سسهؤم در 3الملل ندکتراي اقتصاد بي. هستند

سايت  در .دادغام خواهند ش ٥ ژنوي  مطالعات توسعهي سسهؤم با ،٢٠٠٨ که ظاهرا از سال استالمللي  هاي بين سازمان

. دست آوريد هاي بورس به توانيد اطالعات الزم را در مورد شانس ، مي٦كمسيون فدرال بورس براي دانشجويان خارجي

 . مراجعه كنيد٧اينجاتوانيد به  براي كسب اطالعات كلي در اين مورد نيز مي

  اسپانيا. ۷-۴

بخشي از اين . هاي بسيار عالي در حوزه اقتصاد و فاينانس دارد اي از دانشگاه بر خالف تصور عمومي اسپانيا مجموعه

 ي اسپانيايي مقيم آمريکا مثل مس کولل يار برجستهوقت گروهي از اقتصادانان بس وقت يا پاره موفقيت مديون حضور تمام

)Andreu Mas-Colell(و ساالي مارتين )Xavier Sala-i-Martin(ترين  بهترين دانشگاه اسپانيا و موفق.  در اين کشور است

ت که موفق شده تنها دانشگاه اروپايي اسنيز اف  پي يو. دانشگاه اروپايي در بازار کار آکادميک، دانشگاه پومپئو فابرا است

 .دهاي سطح باالي آمريکايي جايابي کن هاي استادي در دانشگاه التحصيالن خود را در سمت است که به طور منظم فارغ

 هم هست که Autònoma de Barcelona وCarlos IIIگر مثل يا صاحب چند دانشگاه خوب دي اف اسپانيعالوه بر پو پ

  . هستنديار قوي بسي مثل انتخاب اجتماعييها خصوصا در حوزه

 ايتاليا. ۸-۴

                                                 
1
  .ضميمه را ببينيد  

2 http://www.unizh.ch/index.en.html 

3 http://hei.unige.ch/sections/ec/ 

4 http://hei.unige.ch/ 

5 http://www.unige.ch/iued/new/ 

6 http://www.sbf.admin.ch/htm/bildung/stipendien/eskas-e.html 

7 http://www.ucihl.org/teaching/master_scholarships.php 
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به  يورو در ماه ۱۰۰۰بورسي در حدود ي اقتصاد هستند و عموما  داراي تنوع جالبي در رشتههاي ايتاليا  دانشگاه

هاي  هاي دكتراي خود را در رشته  دوره١ني تحصيالت تكميلي دانشگاه ميال مدرسه مثال .دهند شدگان مي پذيرفته

 كارشناسي هاي دوره ٢كنسرسيوم تحقيقات و تحصيالت پيوسته در اقتصاد اسي و علوم سياسي وشن اقتصاد، جامعه

   .كند برگزار ميارشد در اقتصاد، فاينانس و اقتصاد سياسي 

الن آن معموال مشاغل يالتحص  است که فارغيياروپا ار معتبري از مراکز بسيکي ٣يي اروپاياهموسسه دانشگ

 يکاي کشورها مثل آمري و برخييان اروپاي خود را به دانشجويها ن موسسه بورسيا. آورند يدست م  بهيک خوبيآکادم

 بورس داشته باشند ييد از جايست که باا ل شدهين شرط را قايان هم اي دانشجوي هي بقين محدود کرده است و برايالت

ز يدانشگاه ون .کند ي مشکل ميها کم يراني اين دانشگاه را براي ورود به ا،ن شرطيا). ستي قابل قبول نينه شخصيهز(

ست و لذا امکان حضور نيز ه يي اروپاي اقتصاد کمي دکتراي  اقتصاد دارد که عضو شبکهيک دوره دکترايهم 

گر ين دو دانشگاه ديعالوه بر ا. کند يصورت مهمان فراهم م  بهيي اروپايها دانشگاهاز بهترين  يانش در برخيدانشجو

 .نديآ ي به حساب ميي خوب و قابل قبول اروپايها دانشگاه جزو Bocconi و  ٤ Bologna يعني ييايتاليا

  سوئد. ۹-۴

شوند و حقوق قابل  وب ميي کلي دانشجويان دکترا در سوئد کارمند دانشگاه محس به عنوان يک قاعده

 يشگاه ها که هر دو جزو داندانشگاه استكهلم و  اقتصادي استكهلم ي مدرسهپذيرش در . کنند توجهي دريافت مي

سايت توانيد به  براي اطالعات بيشتر مي. است يبه شدت رقابت نانس هستندي خوب اروپا در حوزه اقتصاد و فايليخ

گيرد و مهلت   از سوي سفارت سوئد به واجدين شرايط تعلق مي مهمانبورس.  مراجعه كنيد٥ادامه تحصيل در سوئد

  . ژانويه هر سال ميالدي است۱۵آن تا 

  دانمارك. ۱۰-۴

                                                 
1 http://www.graduateschool.unimi.it/index.php 

2 http://www.coripe.unito.it/?lan=en 

3 European University Institute 

4 http://lmec.economia.unibo.it/ 

5 http://www.studyinsweden.se/ 
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Øresund University
 دانشگاه ۷انشگاه در جنوب سوئد و شرق دانمارك و شامل  د۱۲يك كنسرسيوم از  ١

مركز تحقيقات ي دكتراي اقتصاد را در  توانيد دوره جداي از دانشگاه كوپنهاگن، مي. ي اقتصاد است اين منطقه در رشته

و سايت  ٣ تحصيل در دانماركي سايت ادامهوانيد به ت ميبيشتر نيز براي اطالعات .  نيز بگذرانيد٢اقتصاد و بازرگاني

توانيد به   را مي٦ دانمارك براى شهروندان جديدي راهنمايى در مورد جامعه .مراجعه كنيد ٥كاتاجا و ٤سيريوس بورس

  . بيابيد٨اف دي فايل پي ن اي و يا در٧سايت وزارت مهاجرت دانماركزبان فارسي در 

  فنالند. ۱۱-۴

ي اقتصاد   بين مدرسه١٠ي مشترك دكتراي اقتصاد ا برنامه، ٩مركز هلسينكي براي تحقيقات اقتصادي

براي اطالعات بيشتر در مورد .  دارد١١ي سوئدي اقتصاد و مديريت بازرگاني مدرسههلسينكي، دانشگاه هلسينكي و 

 ١٤سيمو  و١٣آكادمي فنالند، ١٢بنياد فرهنگي فنالندهاي  مي توانيد به سايت در فنالند  سبور و ، تحقيقتحصيلامكانات 

 .مراجعه كنيد

  

  

  

  

                                                 
1 http://www.studygateway.org/sw6360.asp 

2 http://www.cebr.dk/ 

3 http://www.studyindenmark.dk/ 

4 http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3771 

5 http://project.hkkk.fi/katajaw/index_eng.htm 

6 http://www.nyidanmark.dk/fa-IR/Medborger_i_danmark_fa_ir/ 

7 http://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm 

8http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Andet/2003/medborger_i_danmark_far

si.pdf 

9 http://www.hecer.fi/ 

10 http://www.hecer.fi/FDPE/ 

11 http://www.hanken.fi/public/?language=en 

12 http://www.skr.fi/english/grants.html 

13 http://www.aka.fi/ 

14 http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/mainpage/mainpage.htx 
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  در اروپاها دانشگاهها  شبكه. الفپيوست 

هاي آموزشي  هم اين امكان را فراهم آورده است كه با به اشتراك گذاشتن دارايي نزديكي كشورهاي اروپايي به

هاي اين  ا قبولي در هريك از دانشگاهعموم. هاي مختلف اقتصادي شكل دهند هاي قدرتمندي را در زمينه خود، شبكه

توان مدت زمان تحصيل دكترا را در چندين  ي قبولي در تمامي آنهاست و بسته به شرايط هريك مي ها به منزله شبكه

  :شود هاي عضو اشاره مي  و دانشگاهها در زير به تعدادي از اين شبكه. دانشگاه عضو اين شبكه تقسيم كرد

 

1. European Network for Training in Economic Research (ENTER)1: 

• Universitat Autònoma de Barcelona 

• Université Libre de Bruxelles 

• University College London 

• Universidad Carlos III de Madrid  

• Universität Mannheim 

• Tilburg University 

• University of Stockholm / Stockholm School of Economics 

• Université de Toulouse I 

 

2. European Doctoral Group in Economics (EDGE)2: 

• Université de la Méditerranée (Aix-Marseille, France) 

• University of Cambridge (Cambridge, U.K.) 

• Københavns Universitet (Copenhagen, Denmark) 

• University College Dublin (Dublin, Ireland) 

• Università Bocconi (Milano, Italy) 

• Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, Germany)  

 

3. European Doctoral Program in Quantitative Economics (EDP)3: 

• Université Catholique de Louvain (Belgium) 

• Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (France) 

• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Germany) 

• European University Institute  (Italy) 

• Universitat Pompeu Fabra (Spain) 

• London School of Economics (United Kingdom) 

                                                 
1 http://www.enter-programme.org/ 

2 http://www.edge-page.net/ 

3 http://www.edp-site.net/ 
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• Tel Aviv University (Israel) as exchange partner 

 

4. Quantitative Economics Doctorate (QED)1 

• University of Alicante (Spain) 

• University of Amsterdam (The Netherlands) 

• University of Bielefeld (Germany) 

• University of Copenhagen (Denmark) 

• University "Nova" of Lisbon (Portugal) 

• University of Venice (Italy) 

• University of Vienna (Austria) 

 

5. Network of Economic and Social Science Infrastructures in Europe (NESSIE)2 

• European Centre for Analysis in the Social Sciences (ECASS), Essex, UK 

• Zentralarchiv, Cologne, Germany 

• CEPS/Instead, Luxembourg  

• Norwegian Social Science Data Services, Bergen  

 

6. Nordic Finance Network (NFN)3 

 Denmark: The Danish Doctoral School of Finance4 

• University of Southern Denmark 

• Aarhus School of Business 

• University of Aarhus 

• University of Copenhagen 

• Copenhagen Business School 

Finland: Graduate School of Finance (GSF)5 

• Helsinki School of Economics 

• Lappeenranta University of Technology 

• Swedish School of  Economics and Business Administration 

• University of Oulu 

• University of Vaasa 

 Norway 

• Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) 

                                                 
1 http://www.econ.ku.dk/socrates/ 

2 http://www.nessie-essex.co.uk/ 

3 http://project.hkkk.fi/nfn/Default.asp 

4 http://www.phdfinance.dk/ 

5 http://www.hkkk.fi/gsf 
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• Norwegian School of Management 

 Sweden 

• Lund University  

• Stockholm School of Economics 

 

7. Network of UNIversities from the CApitals of Europe (UNICA)1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 http://www.ulb.ac.be/unica/ 
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  هاي پيشنهادي در اروپا ليست دانشگاه. بپيوست 

 تنها ، شرايط مطلوب براي پذيرشي  با درنظرگرفتن مجموعه،هاي پيشنهادشده توجه كنيد كه دانشگاه

هاي تحقيقاتي گوناگون  ها و زمينه  بسته به اولويتطبيعي است كه.  استگاني نظر شخصي نويسند كننده منعكس

مده آها  ها نيز در جلوي اسم آن يك از اين دانشگاه مهلت ارسال مدارك براي هر. هاي متفاوتي ارائه نمود توان ليست مي

 .است در هر سال تحصيلي تغيير كنداست كه البته ممكن 

  

Germany: 

Mannheim University1: 15 April (***) 

Goethe University of Frankfurt (PhD in economics2 and PhD in Finance3): 1 February  (***) 

Bonn Graduate School of Economics4 (BGSE): 15 May (***) 

Munich Graduate School of Economics5 (MGSE): 30 April (***) 

Ruhr Graduate School in Economics6 (RGS Econ): May 15 (**) 

Bielefeld Graduate School of Economics and Management7 (BiGSEM): 15 July (*) 

Berlin Doctoral Program in Economics and Management Science8: 31 March (**) 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel9: 30 April 

Konstanz University10: 15 May (**) 

Netherlands: 

Tinbergen Institute11: 1 February and 1 April (***) 

Tilburg University12: 14 April (***) 

University of Groningen1: 1 March (***) 

                                                 
1 http://cdse.uni-mannheim.de/index.php 

2 http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/phd/ 

3 http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/kolleg/ 

4 http://www.bgse.uni-bonn.de/ 

5 http://www.mgse.vwl.lmu.de/ 

6 http://www.ruhr-econ.de/ 

7 http://www.bigsem.de/frames/members-frame.html 

8 http://www.doctoralprogram.de/ 

9 http://www.bwl.uni-kiel.de/phd/ 

10 http://www.uni-konstanz.de/econdoc/ 

11 http://www.tinbergen.nl/ 

12 http://center.uvt.nl/gs/ 
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Erasmus School of Economics2 (**) 

Maastricht University (Meteor3: 1 May and UNU-MERIT4: 17 March) (**) 

Free University of Amsterdam5 (**) 

Institute for Social Science6 (ISS): apply at any time (**) 

Sweden: 

Stockholm School of Economics7: 1 February (***) 

Stockholm University8: 1 February (***) 

Uppsala University9: 1 February (*) 

Lund University10: (*) 

Austria: 

Institute for Advanced Studies11 (IHS): 15 March (***) 

Vienna Graduate School of Finance12 (VGSF): 15 February (***) 

University of Vienna (Doctoral Programs in Social and Economic Sciences and Business Law13 and 

Issues in the Global Economy: Dynamics, Governance, and Information14) (**) 

Belgium: 

Université Catholique de Louvain15 (***) 

Université Libre de Bruxelles16 (European Centre for Advanced Research in Economics1): 15 March 

(***) 

                                                                                                                                                 
1 http://som.rug.nl/ 

2 http://www.few.eur.nl/few/index.cfm/site/Erasmus School of Economics/pageid/CADDDAA7-B0BD-4B17-

E18F6E23A4793B04/index.cfm 

3 http://www.fdewb.unimaas.nl/meteor/phdweb/ 

4 http://www.merit.unu.edu/ 

5 http://www.feweb-vu.nl/default.asp?itemnumber=486 

6 http://www.iss.nl/content/view/full/2758 

7 http://www.hhs.se/PhD/default.htm 

8 http://www.ne.su.se/education/graduate/index_en.php?pos=4 

9 http://www.nek.uu.se/ 

10 http://www.nek.lu.se/FU/FU_en.asp 

11 http://www.ihs.ac.at/index.php3?id=1003 

12 http://www.vgsf.ac.at/ 

13 http://www.wu-wien.ac.at/english/studies/doctoral 

14 http://www.univie.ac.at/vwl/IKHomepage/willkommen.html 

15 http://www.econ.kuleuven.be/eng/ 

16 http://www.ulb.ac.be/homepage_uk.html 
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France: 

Université Toulouse2: 15 June (***) 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales3 (EHESS) (***) 

Université de la Méditerranée4 (Aix-Marseille) (*) 

Université Paris I5 (**) 

Université Paris XII6 (**) 

Center of Education and Research in Socio-economic Analysis7 (CERAS) (*) 

ENS8: 23 June (**) 

Spain: 

Universitat Autònoma de Barcelona9: 30 April (***) 

Universidad Carlos III de Madrid10 (***) 

Pompeu Fabra University11 (UPF) (***) 

University of Alicante12 (***) 

Italy: 

Bocconi University (PhD in Economics13, PhD in Business Administration and Management14, PhD in 

Statistics15, PhD in Finance1) (***) 

                                                                                                                                                 
1 http://www.ecare.ulb.ac.be/ecare/ 

2 http://www.univ-tlse1.fr/98257912/0/fiche___pagelibre/ 

3 http://www.edp-site.net/ehess.htm 

4 http://www.mediterranee.univ-aix.fr/ 

5 http://www.univ-paris1.fr/ 

6 http://www.univ-paris12.fr/ 

7 http://www.enpc.fr/ceras/labo/anglais/accueil.html 

8 http://www.ens.fr/index_en.php 

9http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096479664867&pagename=UAB/Page/TemplatePageDetallDoctor

ats&param1=DoctoratProgrames&param2=1090573141895 

10 http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESDO/ECOI/ecoi.html 

11 http://www.econ.upf.edu/eng/graduates/gpem/phd.html 

12 http://www.ua.es/en/index.html 

13http://www.unibocconi.it/index.php?proc_id=63&nav_level1=4&nav_level2=0&nav_level3=0&documento

=0&procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title= 

14http://www.unibocconi.it/index.php?proc_id=63&nav_level1=4&nav_level2=0&nav_level3=0&documento

=0&procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title= 

15http://www.unibocconi.it/index.php?proc_id=63&nav_level1=4&nav_level2=0&nav_level3=0&documento

=0&procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title= 
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University of Bologna (PhD in Economics2, European Doctorate in Law and Economics3 and PhD in Law 

and Economics and Industrial Relations Law4) (***) 

University of Venice (Advanced School of Economics5: Doctoral Programs in Business Economics and 

Management, Economics and Economics and Organization) (***) 

Graduate School in Social, Economic and Political Sciences of the University of Milan6 (Ph.D. programs in 

Economics7, Sociology8, Political Studies9 and Labour Studies10) (*) 

Lucca Institute for Advanced Studies11 (IMT): 22 November (*) 

University of Turin (Doctoral Programs in Economics12, Statistics and Applied Mathematics13 and 

Economics of Complexity and Creativity14) (**) 

University of Trento15 (*) 

Consortium for Research and Continuing Education in Economics16 (CORIPE Piemonte) (*) 

Swiss: 

Universität Zürich17 (Doctoral Program in Finance18): 30 April (***) 

University of St.Gallen19: 1 June (**) 

Swiss Finance Institute1 (**) 

                                                                                                                                                 
1http://www.unibocconi.it/index.php?proc_id=63&nav_level1=4&nav_level2=0&nav_level3=0&documento=

0&procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title= 

2 http://www.eng.dse.unibo.it/DSEEN/Research/PhD/phdeconomics.htm 

3 http://edle.economia.unibo.it/index.html 

4http://www.eng.dse.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/2006/dir+econ+ind.diritto_law_econom.

htm?WBCMODE=PresentationUnpublished 

5 http://venus.unive.it/sse/ 

6 http://www.graduateschool.unimi.it/index.php 

7 http://www.economia.unimi.it/index.php/PH-D-in-Economics/62/0/ 

8 http://www.sociol.unimi.it/dottorato/dottoratosoc/index.php?id_page=1%C2%A7ion=1&lang=ita& 

9 http://www.sociol.unimi.it/dottorato/dottoratostp/index.php?id_page=1%C2%A7ion=1&lang=ita& 

10 http://www.dsl.unimi.it/dslwtemp/ing/scienze_del_lavoro.php 

11 http://www.imtlucca.it/phd_programs/economics_markets_institutions/index.php 

12 http://web.econ.unito.it/dotsciecon/ 

13 http://web.econ.unito.it/gma/dottorato/ 

14 http://www.de.unito.it/web/member/segreteria/dottcreativita/home.htm 

15 http://cifrem.economia.unitn.it/doctoral/index.php 

16 http://www.coripe.unito.it/?lan=en 

17 http://www.phd-finance.unizh.ch/ 

18 http://www.phd-finance.unizh.ch/ 

19 http://www.unisg.ch/hsgweb.nsf/wwwPubhomepage/webhomepageeng?opendocument 
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Norway: 

Norwegian School of Economics and Business Administration2 (NHH):1 March (***) 

Oslo University3 (*) 

Denmark: 

University of Copenhagen4: 1 April (***) 

University of Aarhus5: 16 June (**) 

University of Aalborg6: 15 March (**) 

Finland: 

Helsinki Center of Economic Research7 (Finnish Doctoral Programme in Economics8) :15 September 

(***) 

Helsinki School of Economics9: 31 May (***) 

Helsinki University10: 15 May (***) 

Czech Republic: 

Charles University11 (CERGE-EI): 30 March (**) 

Hungary: 

Central European University12 (CEU) (**) 

 

                                                                                                                                                 
1 http://www.swissfinanceinstitute.ch/phd_program/phd_courses.htm 

2 http://www.nhh.no/forskning/phd/ 

3 http://www.oekonomi.uio.no/indexe.html 

4 http://www.econ.ku.dk/PhD/ 

5 http://www.econ.au.dk/afn/ 

6 http://www.socsci.auc.dk/institut2/engelsk/index.htm 

7 http://www.hecer.fi/ 

8 http://www.hecer.fi/FDPE/ 

9 http://www.hse.fi/EN/frontpage 

10 http://www.valt.helsinki.fi/katal/english/index.htm 

11 http://www.cerge-ei.cz/ 

12 http://www.ceu.hu/econ/economic/dprogram.html 
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  ني وي رفتهشي مطالعات پي موسسه .ج وستيپ

 تـا   شـد يانـداز  راهش ي در اتـر اد فـورد يـ  توسـط بن  دومي بعد از جنگ جهان  ني و ي  شرفتهيمطالعات پ ي      موسسه

 ، مبتني بر فرهنـگ و سـبک       وح باال ن سط يت متخصص ين و ترب  ي نو يق در علوم انسان   يس و تحق  ي تدر ي برا يمرکزعنوان   به

ن يـ ا. ديـ ت نمايـ  فعالهـاي علـوم انسـاني در کشـورهاي آلمـاني       دانشکده  رايج متفاوت با فضاي   وآموزش آمريکاي شمالي    

د و  و نشـ  يسسات آموزشـ  ؤ م يش برا ير اتر يوپاگ ن دست يموسسه عمدا به صورت دانشگاه ثبت نشده است که مشمول قوان          

ن يبـه همـ     موسسـه مدرك .  داشته باشدي آموزشينداردها استاي جذب استاد و دانشجو و طراحيبرارا  ي عمل کاف  يآزاد

بـا ايـن همـه در بـازار کـار کشـورهاي         . ليسانس جديد ارزيابي نمي شود     به عنوان يک فوق   و  دليل ارزش دانشگاهي ندارد     

 ي  همچنـين بـا توجـه بـه ايـن کـه دوره            .  است  و تاثيرگذار   به شدت معتبر   هاي آکادميک اروپايي     و در محيط    زبان آلماني

موسسه، معادل دروه فوق ليسانس است براي کساني که مشکل نظام وظيفه دارند اخـذ معافيـت تحصـيلي ممکـن اسـت                  

  .مساله ساز باشد

متاسـفانه  ولي    زبان رتبه اول را دارد     ي آلمان يايه در کل دن   ي با بق  يادي موسسه با فاصله نسبتا ز     يت آموزش يفيک

 هـا  ي کـه موسسـه در رتبـه بنـد    يدر تنها مورد.  شودي اقتصاد وارد نمي ها دانشکدهيبند  در رتبه  يل ساختار ادار  يدل به

 يي دانشـکده برتـر اروپـا   ۱۰ن يجه آن را در ب   ي را کسب کرده است که در نت       ي جهان ۶۸ قرار گرفته است رتبه      يابيمورد ارز 

 دو ي همـين برنامـه  فقـط  در حال حاضـر   است با اين همه چون       بسيار باال هر چند کيفيت تدريس موسسه       . دهد يقرار م 

انـدازي ايـن دوره در سـال آتــي     بـراي راه هـر چنـد   (اسـت،  سـاله را دارد و برنامـه دکتـراي آن هنـوز راه انـدازي نشـده       

 دکتـرا در يـک دانشـگاه       ي   وارد دوره  ااين دوره براي کساني که مي توانند مسـتقيم        ) .هايي صورت گرفته است     برنامهريزي

  . ي بااليي نخواهد داشتي خيل ارزش افزودهخوب شوند خيلي 

كـه  .  جامعه شناسـي و علـوم سياسـي دارد         ،سه دپارتمان در زمينه اقتصاد     ي وين،   ي مطالعات پيشرفته      موسسه

 يبرنامـه آموزشـ   .  زبـان هسـتند    ي آلمان يگر تا حد  ي د دپارتمان زبان است و دو      يالبته فقط دپارتمان اقتصاد کامال انگليس     

 ي چهار حوزه اصـل  موسسه در . محور است  ي رياض کامالو  " دي  اچ  پي ي   دوره يها درس" دو ساله معادل     ي  دورهک  ي موسسه

 ي دکترا ي  برنامه است که بنگاه فعال   س  ن و فاينا  )يزي ب يخصوصا روش ها   (ي اقتصادسنج ، ها   ي نظريه باز  ، يتعادل عموم 

 ي قـاره ا   ي را در اروپـا    تبه ها ن ر ياالترب از   يکي ، بنگاه ي  هيدر حوزه مال  ) نيگر و ي دو دانشگاه د   يبا همکار (ناس موسسه   يفا

 کـه   شـود  يو ارائه مـ   د مدع ي اسات ا توسط  تمام ١م سال دو  يدرس ها سسه و   ؤد داخل م  ي دروس سال اول توسط اسات     . ١دارد

                                                 
1
  .ي فاينانس نيست دکترا دوره مربوط بهاطالعاتدقت کنيد که اين   
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اقتصـاد   ،مثـل اقتصـاد شـهري     (موسسه در حوزه هاي کاربردي       .شوند اشاره کرد   يمعروف دعوت م   يها معموال از دانشگاه  

 همه روي موضوعات پايه و نظري اقتصاد متمرکـز          ي موسسه ها درس. ارائه نمي کند   درس   )توسعهتصاد  اقبخش عمومي و    

ي اقتصاد دانشگاه اصلي وين و دانشـگاه تخصصـي    مندان معموال وقت کافي خواهند داشت تا در دانشکده  البته عالقه .است

روس البته جزو دروس قابل قبول موسسه بـه حسـاب      اين د . اقتصاد وين دروس انگليسي زبان در اين حوزه ها را بگذرانند          

  .نخواهد آمد

پـذيرش   ي رقـابت  يامتحان ورود را از طريق     ساليانه هشت يا نه نفر دانشجو        ي وين   ي مطالعات پيشرفته      موسسه

.  اسـت  ي از اقتصادسـنج   يـي ار جز ي و آمار و احتمال و مقدمات بسـ        ي عموم يرياضامتحان شامل   اين   يمواد درس  .مي کند 

 حـدود   بايـد هزينه کل سفر و اقامت بـراي امتحـان را  . همکاري الزم را براي دريافت ويزا انجام مي دهدو سفارت  سه  موس

ي   موسسـه  . موجـود اسـت    ٢سسـه ؤ م رشيصـفحه پـذ   در   قبـل    ينمونه سواالت سال هـا     .  در نظر گرفت    هزار تومان  ٧٠٠

ايـن  دريافـت   در مقابـل    . پرداخـت مـي کنـد      يورو   ٧٠٠ معادلماهيانه  بورس   شدگان  به پذيرفته  ي وين   مطالعات پيشرفته 

 بايـد تمـام دو سـال را صـرفا صـرف             اوانتظار نـدارد و     از دانشجو   کمک به استاد    يا  بورس هيچ کار ديگري مثل تدريس و        

 همچنين موسسـه امکانـات کـاري مناسـبي مثـل دفتـر کـار را در اختيـار دانشـجويان قـرار مـي                .حصيل و تحقيق کند   ت

  .دانشجويان اين موسسه براي دريافت خوابگاه در اولويت هستند.دهد

  :شود يه ميا توصي سه گروه از افراد قوين همه موسسه را برايبا ا

 از علـم  يعميقـ ي  پايـه اقتصـاد بخواننـد و درک خـوب و      معتبر    دو ساله  ي  ک دوره ي خواهند   ي که م  يکسان) ١

ريـزي    برنامـه ،گـزاري عمـومي    سياسـت هـايي مثـل   در رشـته  تصـميم بگيرنـد ک در    از آناقتصاد مدرن پيدا کنند و بعد   

  . ي تحصيل بدهند ادامه مديريت يا مطالعات توسعه ،اي منطقه

 يکي.  خواهند اين شانس را افزايش بدهند      ي ندارند و م    خوب را  يلي خ يها شانس پذيرش در دانشگاه    يکسان) ٢

آكادميـك   ارتباطات   . است يلي تحص ي بعد ي   دوره ي برا يابيکند جا  ي ارائه م  شانيجوسسه به دانش  ؤ که م  ي مهم خدماتياز  

 يبـرا تقيم به طور مسبه آنها امكان ورود کند که معموال  ي مفراهم را ييها ا دورهيها   فرصت ورود به دانشگاه   يگاهمؤسسه  

                                                                                                                                                 
1
هاي  هاي پويا، اقتصادسنجي بيزي، روش اقتصاد رفتاري، قراردادهاي مالي، طراحي مکانيسم، انتخاب اجتماعي، اقتصادسنجي پانل مانند  

هاي بين  ي تصميم، اقتصادسنجي سري هاي زماني مالي، بازارهاي ناکامل، ساماندهي صنعتي، اقتصادسنجي خرد، مدل بازگشتي، نظريه
پذير، تعادل عمومي با اطالعات ناکامل، اقتصادسنجي ساختاري کالن، مدل سازي تعادل عمومي پويا و  سلي، سرمايه گذاري مخاطرهن

  .اقتصاد شبکه
2 http://www.ihs.ac.at/sections/teaching/eco&finprogram/Program2007-2009/previous_exams.pdf 
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ک يـ  ي  ارائـه ي بـرا ي کمک بزرگ،ن دو ساليجاد شده در اي ايلي تحصي هين که پايضمن ا. است مشکل   يناريان ا يدانشجو

  . خواهد بودي بعديلي تحصي  در دورهترعملکرد باال

ن حـال   ي ندارنـد و در عـ       را ي شـمال  يکـا ي به رفـتن بـه آمر      ي   عالقه اي امکان   يليبه هر دل  که   يانيدانش جو ) ٣ 

 دکتـرا را    ي   معـادل دوره   يهـا  ن دو سال درس   ي توانند در ا   ي م ،ل کنند ي تحص  خوب يالملل نيبستم  يک س يخواهند در    يم

در ن روش يـ ا. سـند يآنجا بنودر را ي خود     نامه  پايان و   نند اقدام ک  ييک دانشگاه خوب اروپا   ي دکترا در    ي و بعد برا   نندگذراب

ن مالحظه که ضـعف بـزرگ   يبا ا. کا استيل در آمريبا معادل زمان تحص يتقر که   از دارد ين سال زمان    ٦ تا   ٥حدود  مجموع  

 از  ياريبسـ . کند ي دکترا را هم برطرف م     ي   دوره و امتحان جامع در    درس   ي  فقدان برنامه  يعني يي اروپا يها  دانشگاه يبرخ

ي  دورهرس را به عنـوان دروس  ن دو سال د  ي ا ، دارند ينامه همکار  سسه تفاهم ؤ که با م   يي خصوصا آنها  يي اروپا يها دانشگاه

   .بشوند  نامه پايانم وارد مرحله يمستقطور بهسسه ؤالن ميدهند که فارغ التحص ي و اجازه منندک مي قبول دي، اچ پي
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 GRE امتحان يراهنما .د پيوست

  

  : داردين امتحان سه بخش اصليا

 مثل ييها ل در رشتهي تحصي  که قصد ادامهي کسانين بخش برايا: )Quantitative (ي کميمهارت ها -۱

شود که فقط  يل مي تشکي سوال چندجواب۳۰ معموال از حدود يبخش کم.  استياتيار حي و اقتصاد را دارند بسيمهندس

ا طرف ي آديي شود که بگوي شود و از شما خواسته ميک معادله داده ميدر هر سوال دو طرف .  از آن ها درست استيکي

. ص دادين موضوع را تشخيتوان ا ين که با معلومات مساله نميا ايهم برابرند و  با، تر است ا کوچکيتر  الف از ب بزرگ

 ساده را يها ه  آماريک سري نمودارها يد با بررسي دو سوال خواندن و فهم نمودار هم وجود دارد که با،نيعالوه بر ا

 را نياز دارند هر ۷۷۰ حداقل ي ها نمره  محاسبه مي شود و بسياري از دانشکده۸۰۰ اين بخش از ي نمره. ديمحاسبه کن

.  بسيار معمول است و بهتر است که تمام سعي خود را بکنيد که سقف نمره را بگيريد۸۰۰ ي نمرهكسب چند که 

 کامل را ي انيد نمرهتو شود و لذا حتي با اين مقدار اشتباه هم مي خوشبختانه در اين بخش دو تا سه غلط تحمل مي

 . دريافت کنيد

اصوال سواالت بخش کمي به لحاظ سطح دانش . ن داردياز به تمري فقط ني کامل در بخش کمي گرفتن نمره

 يها يد يا سيها  د کتابي کنيسع. ها کفايت مي کند رياضي بسيار ساده هستند و معلومات دبيرستاني براي حل آن

د که يدقت کن. ح نماييديد و اشتباهات خود را تصحيد تست حل کنيتوان يه و تا ميرا ته يا آر ي جيقبلدوره هاي سواالت 

ه، يعل قسمت، مقسوم مثل نسبت، خارج(ات ياضي لغات معمول در ريد معني شود باي مطرح ميسيچون سواالت به انگل

ت عمل، خالقيت براي يافتن جواب ها در اين امتحان نکته مهم سرع. دي بدانيسيرا به انگل...) مساحت، ارتفاع و قاعده و 

اگر تعداد .  ابتکاري در زمان کوتاه، دقت در محاسبات و نهايتا تسلط بر خود و از دست ندادن تمرکز استي به شيوه

 ييجو د که باعث صرفهيشو ي سوال آشنا مواجه مي در جلسه امتحان با تعداد قابل توجه،دي تست حل کرده باشيمناسب

 .دشو يدر وقتتان م

آن ي اهميت  درجهپيش از شروع مطالعه براي اين بخش بهتر است اول از : )Verbal (ي زبانيمهارت ها -۲

اين قسمت معموال براي ولي .  استي باال در آن ضروري نمرهداشتن  ،يانسان  علوميها  رشتهي برا.مطمئن شويد

هاي  ها در رشته بسياري از دانشکده. کند ت مي حداقلي در آن کفايي يک نمرهكسب مهم نيست و چندان هاي فني  رشته

 !دگذارند و لذا شما نيازي به صرف وقت براي آن نداري انساني اساسا اين بخش را کنار مي  علومغير
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تر و  نيي پايلي برخالف بخش قبل متوسط نمره در آن خي شود ولي محاسبه م۸۰۰ن بخش هم از ي اي نمره

 ين بخش سنجش قدرت استدالل کالميهدف از سواالت ا. ر استي متغ۵۰۰ تا ۳۰۰ن ي معموال بيرانيان اي دانشجويبرا

 يت کالمي قابليده و دور از ذهن دارد به نوعيچيار پي بسيها  به دانستن لغتيادياز زياست که متاسفانه چون ن

تان مهم ين بخش برايا است که يا  شما به گونهيلي تحصي اگر رشته. دهد ي را کمتر از واقع نشان ميان خارجيدانشجو

 . دي هم زمان را دنبال کنيد دو استراتژي کنيد سعي با،است

 ۳۰ از يستي مختلف ليها تيها و سا کتاب. دياموزيبرا  يآرا ي معمول در امتحان جيها د لغتيتوان ي تا منخست

 ۲۰۰۰- ۳۰۰۰ ي حاوي متفاوتيها ستي ل،نيعالوه بر ا. دياموزيها را ب د حتما آنيدارند که بارا  لغت پراستفاده ۳۱۳ا ي

د تا مهارت ي کنين سعيبه موازات ا. بخشد ي بهبود مي کل شما را مقداري تا نمرهيکردن آنها نها لغت وجود دارند که حفظ

 ي که به لغت نامانوسيد تا در صورتيت کنيشوند و پسوند آنها تقويشه و پي ري کلمات از رويزدن معن خود را در حدس

 .  در مورد آن داشته باشديد حدس موثقيتواند بيبرخورد کرد

ک يدر قسمت اول . شود يل مين بخش خود از دو قسمت تشکيا: )Analytical Writing (يليبخش تحل -۳

ن ي معموال در داخل ا.آمده است دست  بهي خاصي جهينت، مقدماتيك سري  که در آن براساس  وجود داردپاراگراف

ک مساله يجه يم دادن نتي، تعميل فعلي مساي براي قبليها گرفتن از داده جهي مثل نتي منطقين خطايها چند پاراگراف

 موجود يآرا ي آموزش جيها گر وجود دارد که فهرست آنها در کتابي با علت و چند مورد ديگر، خلط همزمانيبه مساله د

 موجود در ي منطقي خطاهانيد،قد کن است که استدالل ارائه شده را تا حد امکان نين بخش اي شما در اي فهيوظ. است

 يد درست و منطقيد که نقد شما هم بايدقت کن. دين خطاها ارائه کني رفع اي براييشنهادهايتا پيد و نهايآن را نشان ده

 )Essay Writing (ن قسمت اصطالحا نوشتن انشاءيبخش دوم در ا.  اشاره کنديبه اشکاالت ملموس و مشخصهم باشد و 

ک يشود که در  ي خواسته ماز شمان بخش يدر ا. باشد ميه به موضوع نگارش انشاء در امتحان تافل يبار شياست که بس

   .شده بنويسيد دادهموضوع ي   نظر خود را دربارهيا ک صفحهيمتن حدود 

ک تا سه ي و با شود مي شروع ، پردازديک مقدمه که به طرح موضوع ميک متن خوب با يدر هر دو قسمت 

.  اختصاص دارديريگ جهي و نتيبند  به جمعييپاراگراف نها. ابدي يپردازند ادامه م ي به شرح و بسط موضوع مپاراگراف که

 پرداختن ،کردن اول قدرت استدالل. ديش بگذاريصورت همزمان به نما د چند مهارت عمده را بهيدر هر دو قسمت شما با

دوم نوشتن متن و . ديورت سازگار و متمرکز را نشان دهص  بهيکردن به موضوع از جهات مختلف ول ک موضوع و نگاهي
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 و نوشتن جمالت درست به لحاظ يسيتا تسلط بر زبان انگلي است و نهايسيک مهارت مهم در زبان انگليپاراگراف که 

  . ساختار جمله، دستور زبان و کلمات

 يلي خي  زبان نمرهيسيرانگليغ افراد ي برا۵ تا ۳,۵ن يک نمره بي است که معموال ۶ن بخش حداکثر ي اي نمره

ح آن توسط ي نمونه و تصحيها ق نوشتن متنين قسمت از طري خود را در اي د نمرهيتوان يشما م. ديآ ي به حساب ميخوب

، يسي مربوط به اصول پاراگراف نويها  کتابي ن که مطالعهيضمن ا. دي بهبود ببخشيطور قابل توجه  به،ک فرد مسلطي

عالوه بر . د خواهد بودي مفيلي از کلمات ربط خي متنوعي اد گرفتن کاربرد درست مجموعهي  ويسيسبک نوشتن انگل

به ارتقاء نمره کمک ) کار رود  که درست بهيالبته در صورت(تر  دهيچيشتر و پي بي گرامريها دانستن لغات و ساختارها نيا

  . کند يم

د و در طول متن ي استفاده نکني تکراريهاد تا حد امکان از کلمات و ساختاري کنيد سعين بخش بايدر ا

ن است که چون موضوع هر ي اييه نهايتوص. ديجمله را به کار ببريك متفاوت  يا ساختارهايک لغت ي مختلف يها معادل

د قبل از ي کني سع،ها موجود است تيها و سا شود که در کتاب ي از موضوعات انتخاب مي ثابتي دو بخش از مجموعه

 ييجو ن روش صرفهيا. ديد قبال فکر کنيسي که ممکن است بنوييزهايد و راجع به چيضوعات را مرور کنن مويامتحان ا

 .کند يجاد مي در وقت شما در جلسه امتحان ايقابل توجه


