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 مادي ي هر گونه استفاده. صورت غريانتفاعي تنظيم شده است  بهراهنمامطالب اين   1

 .باشد مي ممنوع آناز 
مولفين از هر نوع پيشنهاد و اصالحی برای هببود اين سند و انتشار اصالحات در . 2

 .ويرايش های بعدی استقبال می کنند



 

 

 

 مقدمه. 1

 هاي خارج از آشور، ي حتصيل در دانشگاه ادامهدرخواست 

ش از شروع به يپ. ست افرسا گاه طاقت طوالني، پرهزينه و يفرآيند

ن ي در ا،د که چرا منيخوب فکر کن ،رخواست پذيرشدبراي اقدام 

با وجود امكان ( زمانن ي در ا،)با وجود امكان تغيري رشته (رشته

با  (آشور و شهردر اين  ،)تعويق درخواست به ترم يا سال آينده

با  (مقطعن يدر ا، )وجود امكان انتخاب شهر يا آشوري متفاوت

ن ي در او) لي بعديطع حتصيقوجود امكان تعويق درخواست به م

 در خواهم مي) هاي ديگر با وجود امكان انتخاب دانشگاه (دانشگاه

 تحتصيال)  آشوردر داخل حتصيل ي ادامهبا وجود امكان  (خارج از کشور

؟ بدهمادامه خود را ) ها مانند آار با وجود ساير امكان(

 د،ياالت ندارؤن سيک از ايکننده به هر  قانعييها که پاسخ يتازمان

 . دينکنهم فکر حيت ل در خارج از کشور ي حتصي وجه به ادامه چيه به

با مشا  :ديري فرصت انتخابتان را در نظر بگي نهيمهواره هز

 يها نهي از گزياريبسامكان انتخاب  ،خارجدر  حتصيل ي ادامهانتخاب 

از آم تا مدتي  دسترا ...)  و کار، خانواده(کشور داخل خود در 

 ديآور يدست م هبدر مقابل نيز زها ي چياريلبته بسد و ايده يدست م

. ي آا در داخل آشور وجود ندارد آه گاه اساسا امكان جتربه

دار و يات پاري تاث،لي ادامه حتصيمدت برا مهاجرت هرچند کوتاه

نياز به نيز  آه حيت اقدام براي آن  بر فرد دارديا کننده ينيتع

هاي  توان در اين انتخاب يمن.  داردبااليي ي روحيتوان و آمادگ

قدر آه  هايي مهان چنني تصميم. بزرگ، از روي دست ديگران نوشت

توانند باعث سرخوردگي و   مي؛خبش باشند برنده و تعايل ند پيشنتوا مي

انگاري و آورآورانه صورت گرفته   اگر از روي ساده،واماندگي شوند

 . باشند

 

 

 



 

  در اروپاي اقتصادحتصيل دکرتا. 2

در   حتصيلي  براي کساني که شانس ادامه1 اروپا خوبهاي شگاهدان

 کامال قابل ، را ندارند)23 و 12 (ددانشگاه برتر دنيا در اقتصا 30

، امكان پژوهشيو امکانات آموزشي باالي کيفيت از نظر  وتوصيه 

ي  هزينه  دريافت کمک، شانسفرهنگي و اجتماعيمتفاوت  هاي جتربهآسب 

 قابل مقايسهحتصيلي و محايت دانشکده در زمان ورود به بازار کار 

حتصيل امکان  مهچنني .ندسته ي مشايل آمريكاممتاز هاي با ساير دانشگاه

 و چه به هزينهچه به حلاظ ( راني به اتر  آسانمدوآ رفترايگان، 

، امکان ) براي هربار وروددي جديزايافت وياز به دريحلاظ عدم ن

شرت يسه با بيکم در مقا دست(تر   مناسبي زبان سوم، آب و هوايريادگي

 يي اروپاير کشورهايار ساده به ساي بسي دسرتس،)نقاط کانادا

احتمال و  )يا و مدارس تابستانه  شرکت در کنفرانسي براويژه به(

در ل در اروپا را يحتصتوانند  مي نيز 4بيشرت دريافت ويزابسيار 

با توان تصور کرد که  مي .سازندتر  جذاب مقايسه با آمريكاي مشايل

 ي جديدها بورسيهي  ئهاارکردن  متوقف در وزارت علوم ي تغيري رويه

ند توجه به رو، ستانگلآمريکا، کانادا و انبراي حتصيل در 

ن که ي ضمن ا.سرعت بيشرتي نيز به خود بگريد هاي اروپايي دانشگاه

 يي خوب کشورهايها  در دانشگاهيرانيان ايش تعداد دانشجويبا افزا

 در آجنا يراني خوب ايها  دانشگاه از طريف،شي اتر ومثل آملان، هلند

در  ي از نظام آموزشيتر قي اطالعات دقاز سوي ديگرشناخته و 

 .دگرد مي به داخل منتقل يياروپارهاي آشو

 هاي اروپا نظام آموزشي دآرتا در دانشگاه .1-2

هاي خوب اروپا  دانشگاهدر  نظام آموزشي دآرتاهاي اخري  در سال

حيت . هستند  آمريکاييياز هر نظر در حال ميل به نظام آموزش

                                                 
اي است آه انگلستان  ي قارهرود، منظور اروپا  در اين منت هرجا سخن از اروپا مي 1

 .گريد را در برمني
2 http://www.econphd.net/rank/rallec.htm 
3 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786244 

دريافت ويزاي مهسر در برخي کشورهاي اروپايي مثل اتريش و هلند در بسياري   4
و ممکن است نياز به بيش از يک سال زمان تر از آمريکاي مشايل است  مواقع عمال سخت

  .انتظار داشته باشد



 

 هاي آملان و هاي آتي بسياري از دانشگاه رسد که در سال نظر مي به

دآرتا  غري از دانشجويان آمريكاي مشايلهاي   مانند دانشگاه،سوئد

آه نظام آموزش اقتصاد در  دليل اين  به.دريافت خواهند کرد شهريه

تر شامل  مقطع آارشناسي عموما داراي سطح پايني رياضيات و بيش

 در هاي خوب اروپا دانشگاه اقتصادي است؛ ي  پايهآموزش مفاهيم

هاي مطرح آمريكاي مشايل، دانشجويان با  گاهاقتصاد مانند دانش

  نسيبدليل توانايي حتليلي ي حتصيلي مهندسي و رياضي، را به زمينه پيش

 .دهند ترجيح مي!) حيت گاه دانشجويان اقتصاد(ه سايرين ب ،باالتر

پذيرش دآرتاي اقتصاد هاي  توانيد اطالعيه  مي1ايناميكسدر سايت 

ويژه  هاي حتصيلي را در سراسر جهان و به هزينه ها و آمك و اعالم بورس

هاي  ژه در ماه  وي طور مرتب، به اين سايت به.  آوريد دست در اروپا به

 بورسطور آميسيون اروپا،  مهني. شود روز مي ابتدايي سال ميالدي به

ها  را در مقطع آارشناسي ارشد در متامي رشته )Erasmus Mundus( 2ارامسوس

دهد آه در مورد  هاي خمتلف اروپايي ارائه مي با مهكاري دانشگاه

، 4حقوق و اقتصاد، 3اقتصاد و مديريتتوان به  ي اقتصاد مي رشته

هاي  ها و روش مدل و 6اقتصاد، حكومت و جامعه، 5لاملل اقتصاد جتارت بني

سايت توانيد در  لي را نيز مياطالعات تكمي.  اشاره آرد7اقتصاد آمي

اطالعات آلي .  جستجو آنيد9سايت آميسيون اروپا و 8حتصيل در اروپا

پايگاه منابع توانيد در  در مورد حتصيل در اقتصاد را نيز مي

اساسا  .  پيدا آنيددانشگاه هلسينكي وابسته به 10اينرتنيت اقتصاد

 در اروپا وجود ارشد آارشناسير مقطع بعد از دو نظام آموزشي د

 :دارد

                                                 
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 



 

 (Doctorate) 1 دکرتايها  دوره.1-1-2

روي  ،آم سه ساله  دستي ، فرد در يك دورهدر اين سيستم

 ديد استاد و تنها در صورت صالح آند آار ميي دآرتاي خود  رساله

ترين مزيت اين  بزرگ. گذراند ميرا نيز تكميلي  برخي دروس راهنما،

 مهواره اين ايراد بر حال بااين. پذيري آن است نظام آموزشي انعطاف

متخصص ي  آن رشتهي خاص  وارد است آه دانشجو تنها در يك زمينهآن 

ن يضمن ا .ي خود را گذرانده باشد اي رشته  دروس پايه آن  بي،شود مي

در برخي  2يليالت تکمي حتصي  ورود به دورهيبراسياست عدم گزينش که 

 دکرتا ي دورهك اين سبت يفياز ککشورها مانند اتريش و فرانسه نيز 

 . آاسته است

 ).Ph.D (3يد.اچ .ي پيها  دوره.2-1-2

،  مشابه نظام آموزشي آمريکايي،دي.اچ .پي ينظام آموزشدر 

ي  آار روي رسالهشروع در طول دو سال اول حتصيل و پيش از معموال 

شود که انگار هيچ آشنايي قبلي  طوري با دانشجو رفتار ميدآرتا، 

اي از  موظف است جمموعه در اين مدت او .تبا اقتصاد نداشته اس

اين  .بگذراند عموما به زبان انگليسي  را4ي خود ي رشته دروس پايه

هاي خوب اروپايي و آمريكايي است آه در  سياست بسياري از دانشگاه

پذيرند و در  را مي)  نفر20حدود (سال اول تعداد زيادي دانشجو 

اين تعداد را در سال دوم رقابت داخلي، گاه تا بيش از نيمي از 

 !آنند حذف مي

هريك از دروس در ي  جداگانهدر صورت قبويل در امتحانات فرد 

در پايان سال اول ي دروس  از مههطول سال حتصيلي و امتحان جامع 

ي  رسالهموضوع خود را در راستاي  پژوهشيهاي  فعاليتي  ادامهحتصيل، 

دانشجو موفق به عبور از در صورتي که  . آند متمرآز ميخود  يدآرتا

 اين انتخاب را دارد که با اخذ مدرک ، نشودات امتحاني مرحله

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

ور يا ساير هرکس به صرف داشنت مدرک فوق ليسانس از آن کشبه اين معين آه   2

 !ي دکرتا شود تواند وارد دوره کشورهاي اروپايي مي
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Phd 

ها،   بازيي  نظريه،پيشرفته  اقتصاد کالن،شامل اقتصاد خرد پيشرفته معموال  4
هاي  پويا، اقتصاد سنجي و روشسازي  و هبينهريزي  برنامهي قراردادها،  نظريه

 ...آماري و 



 

 ،کند که فرد ي منياست تضمين سيا.  ترک کنداليسانس دانشکده ر فوق

ي خود  از در رشتهيه مورد ني از دانش پايک سطح حداقليصاحب 

 .استآتي  بازار کار  موثري براي عالمتباشد و لذا  مي

 و موضوع اتي حتقيقي بسته به عالقهتوان  مي دوم،سال در 

اين دروس عموما طوري . انتخاب آرد را  1 دروس ختصصي،نامه پايان

هاي حتقيقاتي در  سرعت با پيشرفت  را بهنايشوند که دانشجو طراحي مي

 مقدمه و مرور مقاالت بعد ازمعموال .  مورد نظر آشنا کنندي زمينه

 آخرين ي  بيشرت زمان کالس به مطالعه، مورد نظرموضوعکالسيک در 

. گذرد  علمي ميي پاسخ آن شاخه دستاوردهاي علمي و مطالعه سواالت بي

به  هاي آموزشي هاي حتقيقاتي در برخي از برنامه نوشنت مقاله

طور  به ي خود نامه کم به موضوع پايان کم  تاکند  کمک ميياندانشجو

 . فکر کنندتري  جدي

) پايان سال سوم(اندن دروس ختصصي معموال بعد از گذر

 بايد يا يک امتحان ديگر را بگذرانند و يا يک مقاله نايدانشجو

بعد از اين مرحله نوبت به . هاي ختصصي بنويسند در يکي از زمينه

 مقاالتي که ي  معموال عبارت است از جمموعه آهرسد نامه مي پايان

به عموما بايد اين مقاالت . سدي دکرتا مي نوي دانشجو در دوره

 قابل ويک حداقل استاندارد برخوردار از ا، استاد راهنمتشخيص 

در دي .اچ .پي يها دورهطور آلي  به .هاي معترب باشند چاپ در ژورنال

تر، حال و   رقابيتنظام پذيرش  معموال،دکرتاهاي  دوره مقايسه با

ي  تري درباره تر و مشخص هاي روشن  سياست وتر املللي هواي بني

در شده  هي توصيها برنامهتقريبا متامي اصوال . ي مايل دارند هزينه آمك

 . ن جنس هستندياز ااينجا 

 

                                                 
شامل رشد و توسعه، اقتصاد پول و بانک، اقتصادسنجي پيشرفته، تئوري موال  مع 1

ها، اقتصاد مايل، اقتصاد سياسي،   بازيي اقتصاد و تعادل عمومي، نظريه
 ...سازماندهي صنعيت و 



 

 چگونه اقدام آنيم؟. 3

در در مقطع دآرتا ادامه حتصيل  درخواست بطور خالصه فرآيند

 : زير استي گانه شش شامل مراحل اروپاهاي  دانشگاه

رشته، مقطع و ليست ( صيلحتي  ادامههاي  جستجو و انتخاب فرصت .1

ي  هزينه  و آمك)، مهلت ارسال مداركي منتخبها  و دانشگاهاساتيد

 )شرايط و مدارك الزم، مهلت ارسال مدارك (حتصيلي

، 2ي بيان هدف نامه، 1رزومه(آردن مدارك الزم  آماده .2

مدارك زبان ، 5پروپوزال دآرتا ،4ي مكاتبه نامه، 3ها نامه توصيه

 و در صورت صيليالتح رمسي فارغرك  و مداريزمنرات ي ترمجهانگليسي، 

 )د آا توسط سفارت کشور مربوطهييلزوم تا

 ي حتصيلي هزينه تقاضاي پذيرش و کمک .3

 شده هاي پذيرفته از بني دانشگاهگريي ايي  تصميم .4

تقاضاي  و خدمت نظام وظيفه ،ي تعهد حتصيل رايگان حل مساله .5

 ويزاي

  اوليهوازم و لها ن هزينهآمادگي براي سفر و فراهم کرد .6

 سال زمان احتياج 1حدود آم  معموال دست عمال براي چنني فرآيندي

 ، باشدي ظاهري مايل هزينهآه  آن از   اين فرايند بيشي هزينه. است

 ،صيليهاي حت جستجو و انتخاب فرصتي فرصت زماني است آه صرف  هزينه

نيز هدف چنني راهنماهايي . آنيد آردن مدارك الزم مي و ارسال  آماده

توانيد نظرات  براي شروع مي .ست اآاسنت اين هزينه فرصت براي مشا

هاي توني ويليامز را در   و توصيه6اينجا را در آريستني روِاسلر

  . مطالعه آنيد7)اف دي فايل پي(اينجا 

 

                                                 
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 

ي مكاتبه و پروپوزال دآرتا معموال تنها براي درخواست  نامه آماده آردن  5

 .دي اچ هاي پي هاي دآرتا الزم است نه دوره دوره
6 http://www.econphd.net/guide.htm 
7 http://www.econphd.net/downloads/twcomments.pdf 



 

 

 

 صيليهاي حت جستجو و انتخاب فرصت. 1-3

ها و اساتيد، بايد  هپيش از جستجو براي يافنت دانشگا

صورت  اين غري در. طور دقيق مشخص آرده باشيد ي خود را بهها اولويت

 استاد در آشورهاي خمتلف انتخاب از ميان صدها دانشگاه و هزاران

 ي هاي پذيرش براي ادامه سبد درخواست .اروپايي غريممكن خواهد بود

ها در بازار سهام است و مانند آن بايد  حتصيل مانند سبد دارايي

ترکييب براي آل بايد  در حالت ايده. خبشي شود مديريت ريسک و تنوع

 ده آم تجمموعا دس(هاي آمريکا، کانادا و اروپا  از دانشگاه

. هاي باال، متوسط و حيت معمويل اقدام کرد و شامل رتبه) دانشگاه

گونه نيست آه انتخاب يك دانشگاه   مهواره اينتوجه داشته باشيد آه

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

بندي  رتبهگريي خود را متاما براساس  طور آلي مالك تصميم به

هايي آه ممكن است در  بندي بسياري از رتبه.  قرار ندهيد1ها دانشگاه

مثال ممكن (براي استناد ندارند را اينرتنت پيدا آنيد اعتبار الزم 

شكل گرفته  )23 و 12 (است براساس نظرسنجي و نه معيارهاي آآادميك

 آليبندي  رتبهگر  منايان با وجود اعتبار، و يا حيت )باشند

ي خاص مثل اقتصاد  و نه يك رشته هاي آن  در متامي رشتهها دانشگاه

را  در اروپاهاي خوب اقتصاد  ز دانشكدهمثال بسياري ا( .باشد

 سراجنام ممكن ).ي آلي پايني يافت هايي با رتبه توان در دانشگاه مي

ها پيش و  مربوط به خيلي سالبندي  رتبهاين مهه، وجود است با 

 . گريي در امروز نامناسب باشد بنابراين براي تصميم

روزآمدي اعتبار، اختصاص و شامل بندي در هبرتين شرايط  رتبه

چشم   به)25 و 14 (هاي اروپايي هاي دانشگاه بندي آه آمرت در رتبه(

 امروز  واقعيي اي چندساله از رتبه وقفه داليل خمتلف به؛ )خورد مي

                                                 
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 



 

آننده  تواند گمراه مينيز اين خود آه  دهد دست مي هر دانشگاه را به

مثل (ها  برخي برنامهروي توانيد  مي در مقابل .1انداز باشد و غلط

ق در اقتصاد وابسته ي حتقييمرکز اروپا و (VGSF)  فاينانس ويني مدرسه

 ي هنوز رتبهبه دليل نوپايي، آه ، )(ECARES) بروکسل ددانشگاه آزابه 

 چون ضمن دارا بودن ؛متمرکز شويد ،اند به دست نياوردهرا بااليي 

  .است ها باالتر  شانس پذيرش در آن،کيفيت مناسب

تواند به عنوان يك عامل در   تنها ميها بندي دانشگاه رتبه

 ، امكان اقامتهزينه آمكآننده مانند شرايط  آنار ساير عوامل تعيني

ي آار، امكان يافنت آار، سهولت ويزا،  ، اجازه) مهسريخصوصا برا(

وهوا، زبان حتصيل و زندگي، خمارج  آمد به ايران، آب و سهولت رفت

افت ي، امکان درزندگي، تعداد دانشجويان و مهاجران ايراني

د ي داليل شخصي هر فر  و جمموعهليحتصپايان  اقامت بعد از ي اجازه

طبيعي است آه وزن هريك از اين عوامل در نگاه هرآسي . حلاظ شود

 . تواند متفاوت باشد مي

هاي  طور نسيب پذيرش دآرتا در رشته توجه داشته باشيد آه به

مراتب  طور خاص، به ي اقتصاد به طور آلي و رشته علوم انساني به

موزش اساسا سطح آ. پايه است هاي مهندسي و حيت علوم دشوارتر رشته

شريف، آامال صنعيت آم در دانشگاهي مانند  پايه، دست مهندسي و علوم

راز اول دنيا در اين هاي ط قابل مقايسه با بسياري از دانشگاه

انساني در هبرتين   درمهان حال آه سطح آموزش علومها است؛ رشته

اي عميق و دردناك با حيت يك  هاي آا در ايران فاصله دانشكده

اي آه در مقطع حتصيالت تكميلي  فاصلهط اروپايي دارد؛ دانشگاه متوس

شود، انگار آه اساسا از  اساسا به دوگانگي و دوپارگي تبديل مي

آه سطح و حمتواي آموزشي در  تاجايي! گوييم ي متفاوت سخن مي دو رشته

آلي متفاوت از جريان غالب آن  اي مانند اقتصاد در ايران، به رشته

توانيد در هريك  راحيت مي مشا به... ! دنيا استهاي  در ساير دانشگاه

ها دانشجوي  هاي مهندسي در آمريكاي مشايل، ده از هبرتين دانشكده

دانيم، تعداد آل  آه تاجايي آه ما مي درحايل. ايراني را پيدا آنيد

در متام اروپا دآرتاي اقتصاد التحصيالن ايراني  دانشجويان و فارغ
                                                 

در هلند، تيلبورگ عنوان منونه، دانشگاه تولوز در فرانسه، بن در آملان و  به  1
چراآه مثال بازنشستگي . ها نيستند بندي خوبي جايگاه امروزشان در رتبه يك به هيچ

اهي ديگر، اثر خود را نه در ي قبلي به دانشگ يا انتقال اساتيد برجسته
  .آند بندي جديد آه در چندين سال بعد ظاهر مي رده



 

ت از تعداد انگشتان دو دست فراتر ها به زمح در متامي اين سال

 ! رود مي

هاي خارج از آشور برخالف   در دانشگاهطور آلي  بهآه اين ضمن

انساني مثل اقتصاد و فاينانس عموما  هاي علوم ايران، برخي رشته

تر  تر و رقابيت تر و پردرآمدتر و بنابراين پذيرش در آا سخت حمبوب

هاي اروپا به  يرش در دانشگاهاين سخيت پذ. هاي فين است از رشته

ي قبلي از دانشجويان  دليل نظام نوپاي آموزشي و نداشنت سابقه

به طور کلي شانس پذيرش در . شود ايراني، دوچندان دشوار مي

بسيار کمرت از ) 50 به 1گاه تا حدود (هاي خوب اروپا  دانشگاه

 )2ه  ب1 و يا 3 به 1گاه تا حدود  (آمريکاهاي  بسياري از دانشگاه

  .1است

 با در اختيار داشنت ليست متام 2وبومرتيكسسايت براي شروع 

 .تواند مناسب باشد  آا مياي  منطقهبندي هاي دنيا و رتبه دانشگاه

هاي غري  ، دانشگاهEDIRC3قتصاد را در هاي ا ليست متامي دانشكده

هاي   و دانشگاه4راهنماي دانشگاه ويكتورياآمريكايي را در 

توانيد  طور مي مهني.  دنبال آنيد5راهنماي پرتسونآمريكاي مشايل را در 

بندي   رتبهراهنماي و 6املللي هاي بني براي دانشگاه سايتبه 

 . مراجعه آنيد 8اينجا و يا 7ي سايت دانشگاه ايلينويزها دانشگاه

، آدرس   دانشگاهشامل نام (هبرت است نتايج جستجوي خود را 

پست الكرتونيكي اساتيد مرتبط در آن دانشگاه، شرايط و مدارك الزم 

طور مرتب   به)مثال اآسل(در يك فايل ) ها و مهلت ارسال آن

توانيد جستجوي  طور مي مهني. روز آنيد داريد و مهواره آن را به نگه

سايت هاي ختصصي هر دانشگاه، با  تر را براساس زمينه پيشرفته

                                                 
1 http://www.econphd.net/decision04.xls 
2 http://www.webometrics.info/ 
3 http://edirc.repec.org/ 
4 http://web.uvic.ca/econ/depts_Uvic.html 
5 http://www.albany.edu/econ/eco_phds.html 
6 http://www.4icu.org/ 
7 http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm 
8 http://www.paked.net/higher_education/rankings/rankings.htm 



 

EconPhD1 ، سايت دانشگاه آزاد راهنماي  و يا از فايل اآسلاين

سايت هر دانشگاه  پس از ورود به وب .شروع آنيد، 2آمسرتدام

سايت هر دانشكده و يا  توانيد اطالعات و فرم هاي الزم را در وب مي

ليست   نيزدر پيوست. دست آوريد شگاه بهمرآز حتصيالت تكميلي آن دان

 در اروپاهاي پيشنهادي  و دانشگاه ي اقتصادها  دانشگاهيها شبكه

 .تر مشا آمك آند تواند به انتخاب مناسب آمده است آه مي

 

 

 

 آردن مدارك الزم آماده. 2-3

هاي خوب  مدارك مورد نياز  براي درخواست پذيرش از دانشگاه

ي امهيت متفاوت   ويل با درجهي مشايلاي آمريكاه اروپا مشابه دانشگاه

هاي   از دانشگاهآمرتمثال معدل حتصيلي در اروپا عموما . است

درصورتي آه در زمان درخواست . ستاآننده  آمريكاي مشايل تعيني

  دليل عدم پذيرش، مدارك رمسي حتصيلي و ريزمنرات خود را به

موضوع را صادقانه با توانيد  التحصيلي دراختيار نداريد، مي فارغ

دانشگاه درميان بگذاريد و به آا اطمينان بدهيد آه درصورت 

بسياري از . قبويل، مدارك رمسي را بعدا برايشان ارسال خواهيد آرد

نيز ي غري رمسي منرات را  ها در اين فاصله معموال ترمجه دانشگاه

ي  يهتوانيد براي توضيحات بيشرت در مورد چگونگي هت مي. پذيرند مي

به توانيد  ميالزم براي درخواست پذيرش، مدارك ي  جمموعه

نيز  MIT4رانيسايت اجنمن دانشجويان اي در Applying The Iranian Way3راهنماي

 .مراجعه آنيد

 )Curriculum Vitae(ي حتصيلي رزومه. 1-2-3

 اي آه براي گويند تا از رزومه  ميC.Vي حتصيلي  رزومهبه معموال 

ي شغلي، تاآيد  رزومهدر –.شود، جمزا شود آماده ميکسب موقعيت شغلي 

رت ي حتصيلي بيش رزومهآه  حايل در. است  کاري و سوابق جتربياتبيشرت بر

                                                 
1 http://www.econphd.net/rankings.htm 
2 http://www.feweb.vu.nl/econometricLinks/rankings/ 
3 http://web.mit.edu/persian/www/RESOURCES/apply.html 
4 http://web.mit.edu/persian/www/index.html 



 

 در رزومه بايد. هاي حتقيقاتي تاآيد دارد بر سوابق حتصيلي و زمينه

 :مهني ترتيب به طور دقيق ذآر شود اين موارد و معموال به

  مليت،نام، تاريخ و حمل تولد،(شرح مشخصات آامل فردي  

 ) هاي متاس، آدرس پست الكرتونيكي آدرس، مشاره

مقطع، ( تا گذشته ترتيب زماني از حال  بههاي حتصيلي دورهشرح  

معدل و نام حيت  و گاه نام رشته، دانشگاه، تاريخ شروع و پايان

 )شده  گذرانده مهمدروس

 ترتيب امهيت  به1هاي خاص مورد عالقه براي حتقيق زمينه 

ها و  شده و يا ارائه شده در ژورنال ليست مقاالت چاپ 

ال تا ترتيب زماني از ح به 2ها و حيت مقاالت در دست هتيه آنفرانس

و زمان م مقاله و مشخصات آامل حمل نام نويسندگان، نا(گذشته 

 )چاپ

مانند (  از حال تا گذشته به ترتيب زماني3هاي حتصيلي موفقيت 

 ) حتصيليبورس دريافت  وي باالي آنكور رتبه

  از حال تا گذشته به ترتيب زمانيابق آاريوس 

ير فارسي، انگليسي و سپس سا ( به ترتيب تسلط سطح زبان 

 )ها زبان

 4 به ترتيب تسلطافزارهاي خمتلف ميزان آشنايي به نرم 

 به برنامه هاي فوق مندي و عالقه 5اجتماعي و دانشجوييها  فعاليت 

 ...)موسيقي، ورزش و (ب امهيت ترتي

ي   نام، درجه( براي اطالعات بيشرت به ترتيب امهيت 6نام اساتيد 

 ) آدرس پسيت و الكرتونيكيتلفن، ، آآادميك

 

هاي حتقيق آامال دقت آنيد چراآه اساتيد مورد  در نوشنت زمينه

  مهنيرا براساس نزديكي بهي دآرتاي خود  و موضوع رسالهنظر 

توجه داشته باشيد آه . آنيد ميهاي مشرتك حتقيقاتي انتخاب  زمينه
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اي که ممکن است در پذيرش   نوشنت آن مقالهي دآرتا، پيش از شروع دوره

اي مانند اقتصاد و  و در رشته بسيار مشکل ؛ باشدمشا تاثري داشته

نگران بنابراين . استهم در فضايي مانند ايران تقريبا غريممكن  آن

شود   توصيه ميمعموال !خايل بودن قسمت مقاالت خود در رزومه نباشيد

با يك جستجوي ساده در ! نشود صفحه 3 يا 2آه رزومه بيشرت از 

ي   راهنماهاي بسياري را براي هتيهها و توانيد منونه مياينرتنت 

راهنماي ، 2نراهنماي دانشگاه نيواورال، 1منونهرزومه، مانند اين 

 .آوريد دست به 4اين راهنما  و3ودانشگاه تورنت

 )Statement Of Purpose(ي بيان هدف  نامه. 2-2-3

 از يدتوان ميست که  ا تنها فرصيت واين مهمرتين خبش مدارک مشا

 هايکاري  جتربههاي شخصي،  ويژگيزبان و با کلمات خود به توصيف 

تان  هاي مورد عالقه زمينه و ساير  برنامه هاي فوق فعاليت ،حتقيقاتي

گويي و  روشن و واضح بنويسيد و از کليسعي آنيد . بپردازيد

مطمئن  ، از ديگرانگرفنت کمکبا  .داي پرهيز کني گفتارهاي کليشه

 از .باشدآه تاثريگذار نقص  بينه تنها   آن انگليسيءشاانشويد آه 

 حاضرند از بني صدها نفر  وکنند  باور مياآا بپرسيد آيا منت ر

شان راه بدهند؟ فکر  ن منت را به دانشگاهي اي  نويسنده،متقاضي

لطفا «:کنيد کنيد رودررو با اعضاي دانشکده مورد نظر مصاحبه مي

 ا مشا ر،از بني دويست نفر متقاضيبايد ما  چرا ييدبه ما بگو

 ! حاال شروع کنيد به نوشنت... » انتخاب کنيم؟

 )Recommendation Letter (نامه توصيه. 3-2-3

  انتهايها نيز از مهان اساتيد ذآرشده در نامه معموال توصيه

با آا کالس الزاما مهم نيست که . شود  گرفته ميي حتصيلي رزومه

 انيد اين نامه را از کساني بگرييد که مشا رسعي ک. گذرانده باشيد

و شناسند و مي توانند با جزييات در مورد نکات مثبت   مييخوب به

. اي اکتفا نکنند و فقط به توصيفات کليشه هايتان بنويسند توانايي

درس در  نوآوري مشا در  و پشتکار،يكوشتوانند در مورد سخت مثال مي

                                                 
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 



 

بعد عملکرد مشا رو در مقايسه با ي توضيح بدهند و اتکار حتقيقيا 

ارائه شاخص هايي مثل نفر اول بودن در با (کالس ساير دانشجويان 

و توصيف ) !... کالس يا بني سه نفر اول در طول پنج سال تدريس و 

ها  اين نامه. کنندتوصيه ) highly recommendedمثال (مشا را در سطح خاصي 

چيزي که بيش از طول . دصفحه اي و کوتاه باشن لزوما نبايد يک

 . کند منتقل ميي مشا  دربارهست که  ا نامه امهيت دارد اطالعاتي

ها فرم خمصوصي براي  توجه آنيد آه بسياري از دانشگاه

ها را از   فرميابتدا متامهبرت است بنابراين . نامه دارند توصيه

جا به اساتيد خود  ها دريافت آنيد و مهه را يك  سايت دانشكده وب

توانيد يك منت ثابت را براي متام  در ساير موارد مي. دهيدب

ها توسط  گاه نيز الزم است آه اين فرم. ها ارسال آنيد دانشگاه

 3 يا 2معموال براي هر دانشگاه . الين پر شود صورت آن استاد به

توانيد از  آه مي نامه الزم است، بنابراين سعي آنيد تاجايي توصيه

هاي  ر گزينهشيد تا بتوانيد شانس خود را دها داشته با اين نامه

 !تري امتحان آنيد بيش

 )Application Form(فرم درخواست پذيرش. 4-2-3

دارد نيز خود  معموال هر دانشگاه يك فرم درخواست خمصوص به 

ي بيان هدف و منرات  با ترآييب از اطالعات رزومه، نامهآه بايد 

آه پيش  طوري  به؛ ارسال شود پر و،صورت آنالين و يا دسيت بهزبان، 

 . ي مربوطه برسد شده به دانشكده از مهلت تعيني

  انگليسيرك زبانامد. 5-2-3

TOEFL1 سنجش دانش زبان انگليسي اشخاصي استهاي  يكي از آزمون 

 .ي حتصيل بدهند ادامه يك دانشگاه انگليسي زبان درخواهند  آه مي

دانشگاه وآاجل در سراسر دنيا، اين امتحان را به  4400بيش از 

ها و  هبرت است قبل از امتحان، آد دانشگاه .شناسند رمسيت مي

. را از دفرتچه راهنماي تافل پيدا منائيد هاي مورد نظرتان دانشكده

 با توانائي درك متون انگليسي( خواندن اين امتحان چهار توانائي

) توانائي درك مكاملات انگليسي(نوشنت، شنيدن ، )موضوعات آآادميك

مورد ارزيابي  را) دانش تشخيص ساختار درست مجالت انگليسي(و گرامر 
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چهار تعداد  امتحان تافل براي تا ي آارنامه .دهد قرار مي

 ورط به ETS1 ي آزمون، ي برگزارآننده مستقيما توسط موسسه دانشگاه

 ها، براي ارسال به تعداد بيشرتي از دانشگاه. رايگان ارسال گردد

آارنامه اين اعتبار . بپردازيد مبلغيبه ازاي هر آارنامه بايد 

 . باشد دو سال مي

ي  ويژه در آمريكا و هلند، عالوه بر منره ها به بعضا دانشكده

TOEFL ،ي آزمون آلي  منرهGRE2) General test(  شامل سه آه خواهند ميرا هم 

ي  دورهکه بيشرت در حد رياضيات ) Quantitative( خبش مقداري :است خبش

در قسمت اول . قسمت داردخود دو آه  نوشتار خبش ،دبريستان است

)Analytical Writing(  بايد يک منت کوتاه رو از نظر حتليلي نقد کنيد و

 دوم در قسمت.  به چالش بکشيداش ريها گريي  و نتيجهساختار منطقي

)Essay(موضوعي  کلمه درباره300 کوتاه در حدود ي  بايد يک مقاله  

، گرامر و انشا انگليسي است نه آنچه مهم.  بنويسيدخواسته شده

تان از  گريي و اصوال کيفيت حتليل  نتيجه،ساختار منطقي ادعاآه 

) Verbal( هم شامل تست کلمات انگليسي خبش آخر. موضوع مورد نظر است

آن توجه چنداني به دليلي دشواري زياد لغات  معموال به و است

 بنابراين هبرت است بيشرت وقت خود را روي افزايش قدرت حتليل !شود مني

ي  منرهاين، ها عالوه بر  دانشگاه بعضي. انتقادي خود صرف آنيد

در . خواهند  را هم مي3رد نظرختصص مو در )Subject test(آزمون موضوعي 

 دانشجو بعضاهاي دانشجو،  توانايي مانند اطمينان از برخي مواقع

 !کنند ميمعاف  GRE  منرهي ارائه را از

در توانيد  مي  مورد قبول راي منرهحد نصاب و مدرك زبان نوع 

معموال ها  شگاهني دا مهه . پيدا کنيدپذيرش سايت هر دانشكده قسمت

 در 600 در سيستم جديد و يا 230منره باالي معموال (  TOEFLمدرك 

 .پذيرند مي را) 6.5باالي  ( IELTS4  بعضايا) سيستم قدمي

 6 از 4 ي منرهو خبش مقداري در   800 کامل ي منره (GREامتحان  ي  نتيجه

                                                 
1 http://www.ets.org/ 
2 http://www.ets.org/gre/ 
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 و تفكر انتقادي  توان هوشيي بيشرت به عنوان سنجه، )در خبش حتليلي

در هرحال  !شود تا دانش زبان انگليسي او دانشجو درنظر گرفته مي

 امتحان به موقع ي خود را طوري تنظيم آنيد آه نتيجه تاريخ امتحان

هاي مورد نظرتان  به دانشگاه  پايان زمان ارسال مداركو قبل از

 تدريسبراي در سال اول آه  يتوجه کنيد که در صورت. باشد رسيده

که يک الزم است معموال به عنوان دستيار پذيرفته شده باشيد، 

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

 )Cover Letter(ي مكاتبه  نامه. 6-2-3

بايد اروپا فرد ي دآرتا در  دورهسنيت نظام در براي پذيرش 

از  يك استاد راهنما  باشا ي آاري ابتدا در راستاي عاليق و زمينه

راهنماي کلي براي نوشنت چنني  .آند مكاتبه طريق پست الكرتونيكي 

آه زمان  با توجه به اين.  آنيد پيدا1ااينج در توانيد اي را مي نامه

ظام، متاما به نظر استاد ي دآرتا در اين ن شروع و پايان دوره

توانيد اين مكاتبات را در هر زماني  راهنما بستگي دارد؛ مشا مي

ي دآرتا، مهلت  از سال اجنام دهيد و برخالف نظام جديد دوره

ي شخصي  توانيد در صفخه اين منظور مي به. ي خاصي ندارد شده تعيني

ر استاد ي ه اساتيد در سايت هر دانشكده، ليست موضوعات مورد عالقه

 . دست آوريد هاي مطالعاتي و حتقيقاتي پيشني او را به و زمينه

ي خاص بيشرت  طورآلي معموال هر دانشكده در يك يا چند زمينه به

ي اقتصاد  هاي بزرگي مانند دانشكده در دانشكده. شناخته شده است

ي ختصصي، چندين استاد  توانيد در هر زمينه در دانشگاه تولوز مي

توجه داشته باشيد آه اين اساتيد روزانه . يدا آنيدمرتبط را پ

. آنند هاي مشا دريافت مي ي الكرتونيكي از قبيل نامه ها نامه ده

مورد و  هاي بي نويسي، اظهار عالقه  از آليشهطور جدي  بهبنابراين

نظرات گنگ و آلي در مورد مقاالت جدا خودداري آنيد و بيشرت تالش 

هاي  و دانسته) در رزومه(ها  توانايي، آوتاه و حمرتمانهآنيد تا 

 . نشان دهيد)  دآرتاي رسالهدر پروپوزال  ( راخود

  دآرتايي پروپوزال رساله. 7-2-3
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هاي مشخصي براي  بايد داراي پرسش دآرتاي ي پروپوزال رساله

ها و يا پاسخي نو براساس  گفنت به آن پژوهش، روشي نو براي پاسخ

آه بتوان برتري اين روش و يا پاسخ  يطور هاي پيشني باشد؛ به روش

 .ي پيشني نشان داد گرفته ي آارهاي صورت جديد را بر منونه

 

 

 

 

 ي حتصيلي هزينه تقاضاي پذيرش و کمک. 3-3

هاي  مانند دانشگاه در نظام آموزشي جديد دآرتا در اروپا

و در زماني جا  صورت يك  بهي حتصيل هاي ادامه درخواستآمريكاي مشايل، 

نتايج   وهاي خاصي از اساتيد هر دانشكده بررسي در آميته ،مشخص

برخالف نظام سنيت  بنابراين .شود  هفته بعد اعالم مي8 تا 4معموال بني 

 .فايده است  و بيمعين عموما بيمکاتبه با استاد  در اينجا ،دآرتا

هاي  دانشگاه، آمريكاي مشايلهاي  برخالف دانشگاهبا توجه به اين که 

)  در هلند مانند آمسرتدام و اليدنها  دانشگاهبرخيجز  هب(اروپا 

مشا  تنها حمدوديت ؛اي بابت بررسي درخواست پذيرش ندارند هزينه

و احتماال  ها نامه  تعداد توصيه، پذيرشهاي درخواستتعداد براي 

 . تعداد دفعاتي است آه بايد منرات زبان به هر دانشگاه ارسال شود

ها را   تعداد زيادي از اين نامهاگر استاد مشا حاضر است

 اي  هزينها بيدتوان مي) !که عموما اين گونه نيست(امضا کند 

 با پست سفارشي، براي ا مدارکتان ر) تومان5000حدود (بسيار آم 

نظر  بنابراين به. هاي اروپايي بفرستيد تعداد بيشرتي از دانشگاه

هاي   دانشگاهها براي رسد آه تصميم هبينه براي تعداد درخواست مي

 سعي آنيد . باشد نيز مورد20 از  تواند تا حيت بيش  مييياروپا

شده ارسال آنيد و پيش از  مدارآتان را هرچه زودتر از مهلت تعيني

،  از اعتبار دانشگاه مقصد از نظر وزارت علوم،ارسال مدارك خود

ي آل بورس و امور   ادارهسايت از طريق حتقيقات و فناوري

 . مطمئن شويد1دانشجويان خارج

                                                 
1 http://www.msrt.ir/Persian/Policy/ForeignUnivs/index.html 



 

) Fellowship(بورس حتصيلي تعدادي اي هرسال  معموال هر دانشکده

هاي  از سال. در نظر مي گرينددر سال اول براي دانشجوهاي ورودي 

ايي تدريس تسلط به زبان انگليسي و توانميزان به بسته بعد 

  مدرس کالس،)Teaching Assistant( مترين  به عنوان معلم حلتوان معموال مي

)Instructor ( و يا تصحيح کننده مترين ها)Grader( دردر دانشکده کار ک .

 امکان اينکه کارهاي حتقيقي ،بسته به اعتبارات حتقيقاتي اساتيد

)Research Assistantship (هم وجود داردبراي دانشجوها مهيا باشد  . 

ها در آملان، هلند، ايتاليا و اتريش،  در برخي از دانشگاه

در ساير . باشد ي حتصيلي نيز مي ي دريافت آمك هرينه  به منزلهپذيرش

ي حتصيلي طي  هزينه موارد بايد فرايند مشاهبي را براي درخواست آمك

اين اي به  ي ملي ويژه معموال بيشرت آشورهاي اروپايي برنامه. آرد

 2 مهمانبورس، 1مرآز تبادالت آآادميك آملانمانند . منظور دارند

.  فرانسه4 ايفلبورس و )3نوفيك (ي حتصيلي هلند هزينه سوئد، آمك

 ،8اپك، )27 و 16 (، بانك جهاني5آميسيون اروپاها  جداي از اين

  و بسياري مؤسسات و بنيادهاي حصوصي در دنيا9ي اسالمي بانك توسعه

هاي  هزينه ي آمك به ارائه، 11اد فوردبني  و10بنياد روتاريمانند 

توسعه  طور ويژه براي آشورهاي درحال گاه به(حتصيلي به دانشجويان 

 . پردازند مي) مانند ايران
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6http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuPK:551559~pagePK:64168427~pi
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 شده هاي پذيرفته از بني دانشگاهگريي ايي  تصميم. 4-3

 و از اواخر ماه فوريه تا ماه مي(ي اعالم نتايج  معموال بازه

گريي  تصميم. آوري است وران پراضطراب و دهلرهد) !بعضا حيت ديرتر

ها صورت  گريي اوليه و با مهان مالك تواند مانند تصميم  نيز ميايي

ي  معموال مههحله وجود دارد اين است آه رمشكلي آه در اين م. گريد

 براي ها مهلت ارسال درخواست. شود اين نتايج در يك زمان اعالم مني

اختالف گاه حيت تا شش ماه  ،مريکاي مشايلهاي اروپايي و آ دانشگاه

هاي خوب  از برخي گزينه ترتيب زمان دريافت پاسخ اين به. داردزمان 

 از آخرين مهلت ممکن ديرتر خيلي )مانند دانشگاه تولوز (اروپايي

 و حيت بسياري از هاي آمريکاي مشايل اد دانشگاه پيش براي تاييد

افتد آه  ابراين بسيار اتفاق ميبن . استهاي ديگر اروپايي دانشگاه

هبرتين انتخاب با دريافت يك قبويل هبرت تغيري آند و متام 

 . هم بريزد هاي قبلي فرد را به ريزي برنامه

اي را تا آجنا آه ممكن است رد نكنيد و  سعي آنيد هيچ گزينه

در . شود به تاخري بياندازيد پذيرش را تاجايي آه ميهر پاسخ 

تري  نيد صادقانه از دانشگاه خبواهيد آه فرصت بيشتوا موارد خاص مي

طور  وقت به هيچتوجه داشته باشيد آه . گريي به مشا بدهند براي تصميم

آه  اين امر جدا از اين. زمان به دو پذيرش پاسخ مثبت ندهيد هم

هاي بعد روي شانس پذيرش  تواند در سال  مي؛اخالقا نادرست است

  .گذاردب تاثري منفي باقي تانك خودي آآادمي سايرين و حيت آينده

 

تقاضاي  و خدمت نظام وظيفه ،ي تعهد حتصيل رايگان حل مساله. 5-3

 ويزاي

خوشبختانه در صورت داشنت پذيرش رمسي، نگراني بابت دريافت 

وجود !) دست آم تا امروز(ويزاي دانشجويي براي آشورهاي اروپايي 

معموال ها   سفارت،يليي حتص درصورت عدم دريافت آمك هزينه. ندارد

عنوان منبع  مبلغي در يك حساب بانكي در آن آشور اروپايي را به

فرايند درخواست . هاي زندگي در سال اول نياز دارند هزينهتامني 

آشد آه بايد به آن   هفته طول مي8حدود آم  دست ي دانشجوييويزا

ن بنابراي.  را نيز اضافه آردي سفارت زمان انتظار براي مصاحبه

 در زمان مناسب به اين منظور ،ها با توجه به تاريخ شروع آالس



 

معموال موقت و چندماهه است آه بعدا   اوليه ويزاي .اقدام آنيد

 .براي متديد آن در آشور مقصد اقدام آردبايد 

در صورتي آه تعهد حتصيل رايگان يا خدمت نظام وظيفه داريد، 

ي  نامه(مدارك الزم ي  رائهابايد بالفاصله پس از فارغ التحصيلي با 

در ) ي زبان ، مدارك رمسي فارغ التحصيلي، منره غريمشروطرمسي قبويل

 وزارت علوم نزد سرآارخامن اصفهاني 1ي شخصي دفرت اعزام با هزينه

ك از در هريمبلغ تعهد حتصيل رايگان . تشكيل پرونده دهيد

بسته به سال شروع و مدت زمان حتصيل هاي سراسري روزانه،  دانشگاه

بيش از يك جمموعا در هريك از مقاطع حتصيلي متفاوت و معموال 

. استبراي دو مقطع آارشناسي و آارشناسي ارشد ميليون تومان 

توانيد اين مبلغ را نقدا به حساب وزارت علوم واريز مناييد آه  مي

ريزمنرات حتصيلي و اصل  ( مشامدارك حتصيلي اصلصورت،  دراين

اصطالحا ) ي رمسي پايان حتصيالت آارشناسي و آارشناسي ارشد نامه دانش

  .گريد ي رمسي دراختيار مشا قرار مي  و براي ترمجهشود آزاد مي

خروج از آشور نياز به سپردن وثيقه براي آه براي  درصورتي

ن خريد تعهد حتصيل رايگان توانيد بدو خدمت نظام وظيفه داريد، مي

 20مجعا ( ميليون تومان افزايش دهيد 5ي خود را  خود، مبلغ وثيقه

صورت تنها آپي مدارك حتصيلي حتصيلي مشا  دراين). ميليون تومان

اگر . گريد ي رمسي آا در اختيار مشا قرار مي  نسخه ترمجه مهراه سه به

رت مربوطه الزم براي دانشگاه مقصد، تاييد اين مدارك توسط سفا

به باشد معموال ناچاريد آه تعهد حتصيل رايگان خود را خبريد چون 

اصل و نه مدارك حتصيلي، ي رمسي  براي تاييد ترمجهطور معمول، سفارت 

 درصورتي آه در دانشگاه شبانه و يا .را نياز داردآپي مدارك 

ايد، تنها الزم است آه اصل مدرك خود را در  آزاد درس خوانده

 تاييد و سپس در يك 2ي آل بورس و امور دانشجويان خارج اداره

 .ي رمسي، ترمجه آنيد دارالرتمجه

  ميليون15توانيد مبلغ   مي3خدمت نظام وظيفهي  براي حل مساله

دانگ واحد مسكوني  تومان ضمانت بانكي و يا به مهني ميزان سند شش
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علوم، حتقيقات و در رهن وزارت به تاييد آارشناس رمسي دادگسرتي، 

گرفنت و يا معاوضه  در متام مدت حتصيل امكان پس. بگذاريدفناوري 

با سپردن ضمانت . سند و بنابراين خريد و فروش آن وجود ندارد

نت دردسرها و زمان طوالني آارشناسي سند واحد  بدون داش،بانكي

مسكوني، در متام مدت حتصيل سود بانكي پول خود را نيز دريافت 

تنها مهني مبلغ را از دست ، آنيد و در صورت عدم بازگشت به آشور مي

سند واحد مسكوني در روش دوم،  اين حالتآه در  درحايل. خواهيد داد

. دشو تان وارد مي  به خانوادهبه مزايده گذاشته و زيان هنگفيت

ي خدمت نظام وظيفه، سپردن ضمانت بانكي  بنابراين براي حل مساله

درهرحال با گذشت دوسال از حتصيل در خارج  .گردد شدت توصيه مي به

 در 1ت وزيرانياه 29300 ي  مشارهي نامه خبشتوانيد بر اساس  از آشور مي

علوم، تر منايندگي وزارت دفايكي از ، با مراجعه به 27/5/1383 ورخم

 خود را به ي خدمت نظام وظيفهدر خارج از آشور، حتقيقات و فناوري 

 . 2خبريد ميليون تومان 5مبلغ 

 

  اوليه و لوازمها آمادگي براي سفر و فراهم کردن هزينه. 3- 6

هاي معمول   و هزينه، خوراكشامل مسكن، بيمه(ندگي  زي هزينه

در  طور متوسط ه بسته به شهر حمل اقامت باروپادر ) حتصيلي و زندگي

 يورو براي دونفر 900-1200براي يك نفر و يورو  500-800 بني ،ماه

چنني آامل  امکان فراهم کردن ،هزينه  کمکدريافت در صورت عدم .است

)  ساعت در هفته10حداکثر (دود دانشجويي  کار حمي مبلغي با اجازه

ي حتصيلي  هزينه آه آمك درصورتيحيت  بنابراين. ميسر نيستمعموال 

خوب ! بياوريدپول توانيد مهراه خود از ايران  آه مي داريد تاجايي

با توجه . است پيش از ترك ايران چكاپ آامل پزشكي را اجنام دهيد

ا مهراه خود بياوريد آه ي ريوسايل ضرورتنها  ،به حمدوديت بار

                                                 
 1382از پايان سال را  ي نامه خبشاين ت وزيران تاريخ خروج از کشور مقرر در ياه  1

تا را  مذکور ي نامه و مهچنني اعتبار خبشاده د تعميم 1385به پايان شهريور سال 
  .است د آرده متدي1390پايان سال 

2 http://amb-iran.fr/index.php?lang=fa&page=06-02-05-05-06 



 

حتما . 1هاي اول آسان نباشد در هفتهآم  دستي آا   رسد هتيه نظر مي به

 !درنظر بگرييدخود زمان الزم را براي خداحافظي از دوستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هاي مهم  ها و آتاب التحرير، جزوه وسايل خواب، غذاخوري، داروهاي اوليه، لوازم  1

  ...هاي موسيقي و  ر، فايلافزا ي رمسي آا، نرم درسي، مدارك شخصي و ترمجه



 

 ؟ اقدام کنيمهابراي کجا .4

ها براي حتصيل  ترين گزينه به طور کلي هلند و آملان مناسب

زبان حتصيل در متامي برنامه هاي .  اروپا هستنداقتصاد دردآرتاي 

ويل عموما براي زندگي روزمره   انگليسي است، اروپا درخوب اقتصاد

تواند  رسد آه مي  نظر مي دانسنت دانش حداقلي از زبان حملي ضروري به

 .در طول دوران زندگي در آن آشور آسب شود

 آملان. 1-4

اين امكان را فراهم آورده است آه با   1َاسيست يونيمرآز 

ها  طور متمرآز براي تعداد زيادي از دانشگاه  يورو، به50پرداخت 

هاي  شامل دانشگاهعموما در آملان تقاضاي پذيرش بفرستيد آه البته 

تر براي درخواست پذيرش  شرسد بي نظر مي  و بهشود خوب و سطح باال مني

پس از پايان حتصيالت در آملان  .در مقطع آارشناسي مناسب باشد

آار مشغول شد آه اين دوره  سال با ويزاي آار، به توان تا يك مي

 و سراجنام امكان گرفنت اقامت تر نيز است هاي بيش قابل متديد به سال

 اقتصاد خرد، طور آلي در آملان، دانشگاه بن در به. نيز وجود دارد

ين تر ماامي در اقتصاد آالن و فرانكفورت در فاينانس مطرح

هاي مونيخ، ماامي،  دانشگاههريك از پذيرش در .  هستندها دانشگاه

 يورو در ماه 1100  بيش ازيبورسبا و عموما فرانكفورت  بن و روهر

تواند با توجه به وضعيت آموزشي   آه ميمهراه استبراي سال اول 

 . هاي بعد نيز متديد شود  سالبراي

 مايل در آملان ي ترين منبع اطالعات حتصيلي و آمك هزينه مهم

 است آه هرسال به تعداد مشخصي از متقاضيان مرآز تبادالت آآادميك

انه متاسف. دهد بورس حتصيلي اختصاص ميو از مجله ايران در هر آشور 

آند و ارائه  اين مرآز مهچنان براساس نظام سنيت دآرتا پذيرش مي

اطالعات فارسي اين . پروپوزال دآرتا جزء مدارك مورد نياز آن است

 دنبال 2 فارسي مرآز تبادالت آآادميكسايت را مي توانيد در بورس

توانيد با متاس با منايندگي اين مرآز در  ايل ميدرصورت مت. آنيد

. ي رايگان حتصيل در آملان نيز استفاده آنيد  از مشاوره،هتران

                                                 
1 http://www.uni-assist.de/ 
2 http://ic.daad.de/tehran/index_fa.html 



 

هاي حتقيقاتي زيادي را با نظر   نيز بودجه1بنياد حتقيقات آملان

قيقاتي مرتبط، در  و مراآز حت ها هاي حتقيقاتي و دانشكده گروه

طور  توان به  و منيدهد اختيار دانشجويان دآرتا و فوق دآرتا قرار مي

 . ها اقدام منود شخصي براي اين پروژه

 مؤسسات حتقيقاتي زيادي در آملان وجود دارند ،جداي از اين

مهراه است نيز  مايل ي ي دآرتاي ختصصي در آا با آمك هزينهها آه دوره

 :مانند

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

Behavior in a Fundamentally Uncertain World2 

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

Human Behavior in Social & Economic Change3 

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

Economy4 (IMPRS-SPCE) is a joint international PhD Program of the Max Planck Institute for 

the Study of Societies5 (MPIfG) and the Department of Economics and Social Sciences of the 

University of Cologne6 

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

University7 and the Ecole Doctorale d´Economie of the Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne8 and Funded by the German Science Foundation (DFG), the German-French 

University9 (DFH/UFA) and the Ministère de l'èducation nationale, de l'enseignement 

supèrieur et de la recherche (MENSR)10 

 German Institute of Economic Research11 

هاي   سال از هريك از دانشگاه26مهچنني درصورتي آه با سن آمرت از 

 :زير پذيرش داريد

 Humboldt-Universität zu Berlin 

 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

                                                 
1 http://www.dfg.de/en/index.html 
2 http://www.imprs.econ.mpg.de/ 
3 http://gk.wiwi.uni-jena.de/wiki/index.php?n=Main.Home 
4 http://imprs.mpifg.de/imprs_program.asp 
5 http://www.mpifg.de/ 
6 http://www.wiso.uni-koeln.de/home/ 
7 http://www.uni-bielefeld.de/ 
8 http://www.univ-paris1.fr/recherche/ed/ed_eps/rubrique868.html 
9 http://www.dfh-ufa.org/ 
10 http://www.education.gouv.fr/index.php 
11 http://www.diw.de/deutsch/karriere/graduate_center/index.html 



 

 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 

 .  آنيدبراي بورسيه دآرتا درخواست، 1دآابانكتوانيد با متاس با  مي

گروه ، ، 2روهر ملان نيز مي توان بهآها در  ي دانشگاه  از شبكه

اشاره  4 3هاي تعاملي املللي حتقيقات در رفتار اقتصادي و مدل بني

از سايت ليسي به زبان انگتوانيد  اطالعات بيشرت را نيز مي. آرد

اطالعات در مورد حتصيالت  ،6حتصيل در آملان، 5حتصيالت تكميلي آملان

 و 8آتاب الكرتونيكي نگاهي به آملان امروز، 7نتكميلي آملا

سفارت آملان در ، 10وله دويچهسايت به زبان فارسي از و  9وله دويچه

اطالعات  ،12يعادگاه دانشجويان ايراني در آملانموبالگ  ،11هتران

 آملان فصل آموزش، علم و پژوهش درو  13هاي حتصيلي آشور آملان بورس

 .دست آوريد به 14از آتاب الكرتونيكي نگاهي به آملان امروز

 هلند. 2-4

 با ها ها يكي از هبرتين گزينه هاي هلند در متامي رشته دانشگاه

اگر به اقتصادسنجي . هاي حتصيلي هستند ها و آمك هزينه بورسانواع 

                                                 
1 mailto:stipendien@dekabank.de 

 هاي بوخوم، دورمتوند و دويسبورگ گاه ي مشرتك ميان دانش يك دوره  2
3 http://www.ebim.de/ 

ي حتصيالت تكميلي  فلد، دانشگاه سوربون پاريس  و برنامه با مهكاري دانشگاه بيله  4
اشاره آرد آه توسط ) Bavarian Graduate Program in Economics(اقتصادي استان باواريا 

  .شود ي خنبگان استان باواريا محايت مي 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 



 

رتين مهم. خنستني انتخابتان خواهد بود 1ي تينربگن مؤسسهمنديد،  عالقه

 است آه از سوي ي حتصيلي هلند هزينه آمك بورسي مايل،  هزينه منبع آمك

پس . گريد دولت هلند به آشورهاي درحال توسعه مانند ايران تعلق مي

هاي هلند در هريك از مقاطع  دانشگاه از دريافت پذيرش از يكي از

، براي 2سفارت هلند در هترانانيد با مراجعه به تو مي حتصيالت تكميلي

توانيد از سايت  اطالعات بيشرت را نيز مي.  اقدام آنيدبورساين 

، 3حتصيل در هلند ،املللي براي حتصيالت عايل هاي بني سازمان هلندي مهكاري

رساني دانشجويان و  پايگاه اطالع ،4دآرتا گرفنت در هلند

پرسش و پاسخ در مورد ، 5 ايراني در هلندي يهبورسآموختگان  دانش

   .دست آوريد به 7ي حتصيلي هلند هزينه جستجوي آمك و 6حتصيل در هلند

 اتريش. 3-4

 اتريش يك انتخاب سخت براي آموزش ي  پيشرفتهي مطالعات  مؤسسه

  نيز)VGSF ( حتصيالت عايل فاينانس ويني مؤسسه. 8حمور اقتصاد است رياضي

ن و يشرفته، دانشگاه وي مطالعات پي سسهؤ مني مشرتک بي برنامهک يکه 

هاي خود در اروپا   نيز يكي از هبرتين منونهن استياد ودانشگاه اقتص

ارائه شدگان خود  پذيرفته هم به ي خوب مايليبانيپشتاست آه 

هاي   و ساير شانس9بورس استارتبراي اطالعات بيشرت در مورد . کند يم

 مراجعه 11سايتاين و يا  FWF10وانيد به سايت ت ي حتصيلي مي آمك هزينه

 يد اچ ي پي دورهک يا رين هم اخي اقتصاد دانشگاه وي  دانشکده.آنيد

 يل کاربردي شدن و مساي جهاني در حوزه ي حتصيلي هزينه مهراه با کمک

 . کرده استيانداز  راه12اقتصاد

                                                 
 هاي آزاد آمسرتدام، آمسرتدام و ارامسوس ي مشرتك ميان دانشگاه يك دوره  1

2 http://www.radcom.ws/works/netherlands/ 
3 http://www.studyin.nl/ 
4 http://www.paziresh.info/Netherland.html 
5 http://irsnl.blogfa.com/ 
6 http://commenting.blogfa.com/?blogid=irsnl&postid=12&timezone=3627 
7 http://www.grantfinder.nl/content/index.asp 

  .ت ج دنبال آنيدتوانيد در پيوس توضيحات بيشرت را مي  8
9 http://www.fwf.ac.at/en/projects/start.html 
10 http://www.fwf.ac.at/en/index.asp 
11 http://www.oead.ac.at/_start/index_english.html 
12 http://www.univie.ac.at/vwl/IKHomepage/willkommen.html 



 

ن و ي دانشگاه وي دکرتا سنيتي برنامه ها،ها نيدر کنار ا

 بر طبق ويل هم وجود دارند 1ني وبازرگانيدانشگاه اقتصاد و 

رش در دانشگاه در ي پذيد براي باي خارجيش هر دانشجويمقررات اتر

 به علت آه ضمن اين 2. در کشور خودش دانشجو باشديليمهان مقطع حتص

افت يافت استاد راهنما و دري شانس ،يستم آموزشيباز بودن س

 آن يبرايز ن ي طوالنيندي و فرآ استآاهش يافته استنه يهز کمک

 .د صرف شوديبا

 فرانسه. 4-4

هاي مربوط به   خصوصا در حوزه اولني انتخابدانشگاه تولوز

 يکي از دانشگاه تولوز.  است و تئوري قراردادها3سازماندهي صنعيت

و يکي از ) !چهارمني دانشگاه دنيا(هاي دنيا  ترين دانشگاه قدميي

 با جمموعه بزرگي از اساتيد در تقريبا متامي ،ها در اقتصاد هبرتين

 2006 از سال حتصيلي اين دانشگاه .اقتصاد استختصصي در  يها زمينه

با .  راه انداخته استخود را دکرتاي انگليسي زبان ي اولني دوره

کم در سال  ستدهزينه حتصيلي   هيچ شانسي براي دريافت کمکحال ناي

توان روي امکان يافنت  وجه مني به هيچ تولوز در شهراول ندارد و 

اگرچه در فرانسه دولت نيمي  ؛حساب کرد ،حيت از نوع سياه آن ،کار

با توجه به  ؛پردازد درآمد مي  خانه را براي افراد کمي از اجاره

 يافنت ،شهر  بزرگرتين مشکلاين اد دانشجويان در مجعيت بسيار زي

 .  مناسب استي خانه

 با شش گرايش علوم 5دآرتاي مديريتي   نيز دوره4ي اينسيد مؤسسه

تار سازماني، اسرتاتژي و يابي، رفرگريي، فاينانس، بازا تصميم

مي توان به ها  اينبه جز . مديريت عملكردها و توليد دارد

 1ي عايل علوم اجتماعي مدرسه و 6دانشگاه مديرتانه، دانشگاه پاريس

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

مقررات عموما براي حمدود کردن ورود دانشجويان خارجي به سيستم باز  اين  2
اگر خبواهيد براي دوره دکرتا اقدام کنيد .آموزش عايل اين کشور تعبيه شده است

 !بايد نامه قبويل در يک دوره دکرتاي اقتصاد در ايران را ارائه کنيد
دنيا در اين سازماندهي صنعيت ترين استاد  د که ژان تريول معروففراموش نکني  3

ها و  دانشگاه است و يک مرکز ختصصي هم در اين زمينه دارند که ميزبان نشست
  .هاي متعددي در اين حوزه است کنفرانس

4 http://www.insead.edu/ 
5 http://www.insead.edu/phd/home/index.cfm 
6 http://www.mediterranee.univ-aix.fr/ 



 

ره ا سنيت ادي اشاره کرد که انگليسي زبان نيستند و به شيوهنيز 

 آه اساتيد ايراني زيادي  نيز2دانشگاه آمريكايي پاريس .شوند مي

پروفسور  ،4پروفسور فرهاد نوماني، 3پروفسور شهرام عليجانيمانند 

آارشناسي دارد، تنها تا مقطع  6پروفسور فاطميو  5علي رهنما

پذيرد و آامال با نظام آموزشي آمريكايي اداره   دانشجو مي7ارشد

هاي انگليسي زبان در فرانسه  براي يافنت ليست دانشگاه. شود مي

، مراجعه 8سايت سفارت مجهوري اسالمي ايران در پاريستوانيد به  مي

 .آنيد

 بورس ايفل  براي از طريق دانشگاهتوان پس از شروع حتصيل مي

 سايت توانيد از  را مياطالعات بيشرت در اين مورد. نيز اقدام آرد

براي .  بدست آوريد11حتصيل در فرانسهو EduFrance 10آژانس  ،9ِاگيده

توانيد  ميدر مورد حتصيل در فرانسه  به زبان فارسيبيشرت توضيحات 

ي حتصيل در  وبالگ مشاورهو يا  12راهنماي حتصيالت عايل در فرانسهبه 

خبش فرهنگي سفارت فرانسه در  با متاس با .مراجعه آنيد 13فرانسه

 .مند شويد ي حتصيلي هبره توانيد از مشاوره  نيز مي14هتران

 بلژيك. 5-4

ابسته به  و15دمرکز اروپايي مطالعات پيشرفته در اقتصا

 1مرکز حتقيقات در عمليات و اقتصادسنجيو  16دانشگاه ليربو بروکسل

                                                                                                                                                 
1 http://www.ehess.fr/html/html/index.html 
2 http://www.aup.fr/ 
3 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/alijani.htm 
4 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/nomani.htm 
5 http://www.aup.fr/faculty/dept/econ/rahnema.htm 
6 http://www.fatemi.com/ 
7 http://www.aup.fr/main/academics/graduate.htm 
8 http://amb-iran.fr/ 
9 http://www.egide.asso.fr/index.uk.html 
10 http://www.edufrance.fr/en/ 
11 http://www.wle-france.com/ 
12 http://www.uswr.ac.ir/FN/ 
13 http://www.educationfrance.blogfa.com/ 
14 http://www.ambafrance-ir.org/article.php3?id_article=358 
15 http://www.ecare.ulb.ac.be/ecare/ 
16 http://www.ulb.ac.be/homepage_uk.html 



 

(CORE)ها در  از هبرتين گزينه 2 وابسته به دانشگاه کاتوليک لوين

 دسنجي و اقتصااقتصاد بنگاه ، طراحي قراردادهاي در حوزهاروپا 

مرکز اروپايي .  آه ظاهرا قرار است در هم ادغام شوندهستند

اي مثل ماتيوس  اساتيد برجسته د در اقتصا مطالعات پيشرفته

 و پاتريک )Philip Aghion ( فيليپ آگيون،)Mathias Dewatripont(دواتريپونت 

 که در  خود داردي  را در فهرست اساتيد وابسته)Patrick Bolton (بولتون

با .  تئوري قراردادها جزو مشهورترين اساتيد دنيا هستندي زمينه

کند و   براي سال اول بورس حتصيلي ارائه منياين مهه، اين مرآز

منوط به دانسنت زبان نيز دريافت کمک هزينه از سال دوم به بعد 

وابسته به دانشگاه يا بازرگاني ي  مدرسهفرانسه براي تدريس در 

 اروپايي مستقر در بروکسلمرآز فكر در يک در هفته کار سه روز 

ضمن اين که در دو سال .  است)بدون نياز به دانسنت زبان فرانسه(

 يورويي دانشگاه را 4200 ي اول دانشجويان غرياروپايي بايد شهريه

 ايکارس ،داگر مي توانيد اين موارد را حل کني. بپردازندنيز 

عنوان يک مرکز پويا و جوان و داراي رکورد عملکرد بسيار موفق  به

جزء مي تواند ، 3ي اينرت و عضو شبکهدر بازار کار آکادميک 

 .باشدتان  هاي اصلي گزينه

 سويس. 6-4

، مهگي ي فاينانس سويس مؤسسه و گالن سنت، 4دانشگاه زوريخ

اي دکرت. داراي دآرتاي فاينانس با امكان دريافت بورس هستند

مكان مناسيب   نيز6امللل ژنو  مطالعات بنيي سسهؤم در 5امللل اقتصاد بني

 ،2008 که ظاهرا از سال استاملللي  هاي بني  در سازمانبراي يافنت شغل

سايت آمسيون  در .غام خواهند شداد 7 ژنوي  مطالعات توسعهي سسهؤمبا 

توانيد اطالعات الزم را در  ، مي8فدرال بورس براي دانشجويان خارجي

                                                                                                                                                 
1 http://www.core.ucl.ac.be/ 
2 http://www.uclouvain.be 

  .ضميمه را ببينيد  3
4 http://www.unizh.ch/index.en.html 
5 http://hei.unige.ch/sections/ec/ 
6 http://hei.unige.ch/ 
7 http://www.unige.ch/iued/new/ 
8 http://www.sbf.admin.ch/htm/bildung/stipendien/eskas-e.html 



 

براي آسب اطالعات آلي در اين . دست آوريد هاي بورس به مورد شانس

 . مراجعه آنيد1اينجاتوانيد به  مورد نيز مي

 اسپانيا. 7-4

هاي بسيار عايل  اي از دانشگاه بر خالف تصور عمومي اسپانيا جمموعه

خبشي .  و فاينانس دارد)انتخاب اجتماعيويژه  به(در حوزه اقتصاد 

وقت گروهي از  قت يا پارهو از اين موفقيت مديون حضور متام

 ي اسپانيايي مقيم آمريکا مثل مس کولل اقتصادانان بسيار برجسته

)Andreu Mas-Colell(و ساالي مارتني )Xavier Sala-i-Martin(هبرتين .  در اين کشور است

ترين دانشگاه اروپايي در بازار کار  دانشگاه اسپانيا و موفق

تنها دانشگاه نيز اف  پي  يو.آکادميک، دانشگاه پومپئو فابرا است

التحصيالن خود  اروپايي است که موفق شده است که به طور منظم فارغ

هاي سطح باالي آمريکايي جايابي  هاي استادي در دانشگاه را در مست

 Autonoma و Carlos IIIعالوه بر پو پی اف اسپانيا صاحب چند دانشگاه خوب ديگر مثل  .کند

Barcelonaوصا در حوزه هايی مثل انتخاب اجتماعی بسيار قوی هستند هم هست که خص. 

 ايتاليا. 8-4

 

 يکی از (European University Institute)موسسه دانشگاهی اروپايی 

مراکز تعالی جديد در اروپا است که مرکز بسيار معتربی است و 

. فارغ التحصيالن آن معموال مشاغل آکادميک خوبی به دست می آورند

 موسسه اين است که بورس های خود را به دانشجويان اشکال اين

اروپايی و برخی کشورها مثل آمريکای التين حمدود کرده است و 

برای بقيه دانشجويان هم اين شرط را قايل شده است که بايد از 

اين شرط ). هزينه شخصی قابل قبول نيست(جايی بورس داشته باشند 

رای ايرانی ها کمی مشکل ورود به اين دانشگاه بسيار عالی را ب

 .می کند

ي اقتصاد  داراي تنوع جاليب در رشتههاي ايتاليا  دانشگاه

شدگان  به پذيرفته يورو در ماه 1000بورسي در حدود هستند و عموما 

هاي دآرتاي   دوره2ني حتصيالت تكميلي دانشگاه ميال مدرسه مثال .دهند مي

                                                 
1 http://www.ucihl.org/teaching/master_scholarships.php 
2 http://www.graduateschool.unimi.it/index.php 



 

آنسرسيوم  اسي و علوم سياسي وشن هاي اقتصاد، جامعه خود را در رشته

 آارشناسي ارشد در هاي دوره 1حتقيقات و حتصيالت پيوسته در اقتصاد

  .آند برگزار مياقتصاد، فاينانس و اقتصاد سياسي 

 

يز هم يک دوره دکرتای اقتصاد دارد که عضو شبکه دکرتای دانشگاه ون

اقتصاد کمی اروپايی است و لذا امکان حضور دانشجويانش در برخی 

. دانشگاه های اروپايی ديگر را به صورت مهمان فراهم می کند

  جزوBocconi و  Bologna 2عالوه بر اين دو دانشگاه ديگر ايتاليايی يعنی 

 .بل قبول اروپايی به حساب می آينددانشگاه های خوب و قا

 

 

 سوئد. 9-4

ي کلي دانشجويان دکرتا در سوئد کارمند  به عنوان يک قاعده

پذيرش . کنند شوند و حقوق قابل توجهي دريافت مي دانشگاه حمسوب مي

 که هر دو جزو دانشگاه استكهلم و  استكهلم اقتصادي ي مدرسهدر 

 نانس هستندي خوب اروپا در حوزه اقتصاد و فايلي خيدانشگاه ها

سايت ادامه توانيد به  براي اطالعات بيشرت مي. است به شدت رقابيت

 از سوي سفارت سوئد به  مهمانبورس.  مراجعه آنيد3حتصيل در سوئد

 ژانويه هر سال 15گريد و مهلت آن تا  واجدين شرايط تعلق مي

  .ميالدي است

 دامنارك. 10-4

Øresund University4  دانشگاه در جنوب سوئد و 12يك آنسرسيوم از 

. ي اقتصاد است  دانشگاه اين منطقه در رشته7شرق دامنارك و شامل 

ي دآرتاي اقتصاد را  توانيد دوره جداي از دانشگاه آوپنهاگن، مي

براي .  نيز بگذرانيد5مرآز حتقيقات اقتصاد و بازرگاني در

                                                 
1 http://www.coripe.unito.it/?lan=en 
2 http://lmec.economia.unibo.it/ 
3 http://www.studyinsweden.se/ 
4 http://www.studygateway.org/sw6360.asp 
5 http://www.cebr.dk/ 



 

و  1 حتصيل در دامناركي سايت ادامهتوانيد به  ميبيشرت نيز اطالعات 

راهنماىي در مورد  .مراجعه آنيد 3آاتاجا و 2سرييوس بورسسايت 

ان توانيد به زب  را مي4 دامنارك براى شهروندان جديدي جامعه

 6اف دي فايل پي  اين و يا در5سايت وزارت مهاجرت دامناركفارسي در 

 .بيابيد

 فنالند. 11-4

ي مشرتك  ا برنامه، 7مرآز هلسينكي براي حتقيقات اقتصادي

ي اقتصاد هلسينكي، دانشگاه هلسينكي و   بني مدرسه8دآرتاي اقتصاد

براي اطالعات .  دارد9ي سوئدي اقتصاد و مديريت بازرگاني مدرسه

مي توانيد  در فنالند  بورس و ، حتقيقحتصيلامكانات بيشرت در مورد 

 12سيمو  و11آآادمي فنالند، 10بنياد فرهنگي فنالندهاي  به سايت

 .مراجعه آنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.studyindenmark.dk/ 
2 http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3771 
3 http://project.hkkk.fi/katajaw/index_eng.htm 
4 http://www.nyidanmark.dk/fa-IR/Medborger_i_danmark_fa_ir/ 
5 http://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm 
6http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Andet/2003/medborger_i_danmark_far

si.pdf 
7 http://www.hecer.fi/ 
8 http://www.hecer.fi/FDPE/ 
9 http://www.hanken.fi/public/?language=en 
10 http://www.skr.fi/english/grants.html 
11 http://www.aka.fi/ 
12 http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/mainpage/mainpage.htx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  در اروپاها دانشگاهها  شبكه. الفپيوست 

فراهم آورده هم اين امكان را  نزديكي آشورهاي اروپايي به

هاي  هاي آموزشي خود، شبكه است آه با به اشرتاك گذاشنت دارايي

عموما قبويل در . هاي خمتلف اقتصادي شكل دهند قدرمتندي را در زمينه

ي قبويل در متامي آاست  ها به منزله هاي اين شبكه هريك از دانشگاه

چندين توان مدت زمان حتصيل دآرتا را در  و بسته به شرايط هريك مي

در زير به تعدادي از اين . دانشگاه عضو اين شبكه تقسيم آرد

 :شود هاي عضو اشاره مي  و دانشگاهها شبكه

 

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) 

                                                 
1 http://www.enter-programme.org/ 
2 http://www.edge-page.net/ 
3 http://www.edp-site.net/ 



 

• Universitat Pompeu Fabra (Spain) 

• London School of Economics (United Kingdom) 

• 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 

                                                 
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 



 

• Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) 

• 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/ 



 

 هاي پيشنهادي در اروپا ليست دانشگاه. بپيوست 

 با درنظرگرفنت ،هاي پيشنهادشده توجه آنيد آه دانشگاه

ي نظر شخصي  آننده  تنها منعكس،ي شرايط مطلوب براي پذيرش جمموعه

هاي  ها و زمينه  بسته به اولويتطبيعي است آه.  استگاننويسند

مهلت . هاي متفاوتي ارائه منود توان ليست حتقيقاتي گوناگون مي

ها نيز در جلوي اسم  يك از اين دانشگاه ارسال مدارك براي هر

 .مده است آه البته ممكن است در هر سال حتصيلي تغيري آندآها  آن

 

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/ 



 

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 



 

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= 



 

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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 ني وي رفتهشي مطالعات پي موسسه .ج وستيپ

 توسـط    دوم ي بعد از جنگ جهان    ني و ي  شرفتهيمطالعات پ ي      موسسه

 ي بـرا  يمرکـز عنـوان    بـه  تـا     شد يانداز راهش  ي اتر  در اد فورد يبن

، وح بـاال   سـط  نيت متخصص ين و ترب  ي نو يق در علوم انسان   يس و حتق  يتدر

  رايج متفاوت با فضاي   ومبتين بر فرهنگ و سبک آموزش آمريکاي مشايل         

ن يـ ا. ديـ ت منا يـ  فعال هاي علوم انساني در کشورهاي آملاني      دانشکده

 نيبت نـشده اسـت کـه مـشمول قـوان          موسسه عمدا به صورت دانشگاه ث     

را   عمـل کـايف    يد و آزاد  و نش يسسات آموزش ؤ م يش برا ي اتر ريوپاگ دست

 داشـته   ي آموزشـ  ي استانداردها ي جذب استاد و دانشجو و طراح      يبرا

به عنـوان   و   دليل ارزش دانشگاهي ندارد      نيبه مه    موسسهمدرك  . باشد

 در بـازار کـار      با اين مهـه   . ليسانس جديد ارزيابي مني شود     يک فوق 

  به شدت معتـرب    هاي آکادميک اروپايي     و در حميط    زبان آملانيکشورهاي  

ي موسـسه، معـادل       مهچنني با توجه به اين که دوره      .  است و تاثريگذار 

دروه فوق ليسانس است براي کساني که مشکل نظام وظيفه دارند اخذ             

 .معافيت حتصيلي ممکن است مساله ساز باشد

ه در کـل    ي با بق  يادي با فاصله نسبتا ز     موسسه يت آموزش يفيک

ل ساختار  يدل متاسفانه به ويل    زبان رتبه اول را دارد     ي آملان يايدن

در تنـها   .  شـود  ي اقتصاد وارد من   ي دانشکده ها  يبند  در رتبه  يادار

 قرار گرفته اسـت     يابي ها مورد ارز   ي که موسسه در رتبه بند     يمورد

 10  نيجـه آن را در بـ      ي را کسب کرده است کـه در نت        ي جهان 68رتبه  

هر چند کيفيت تدريس موسـسه       . دهد ي قرار م  ييدانشکده برتر اروپا  

 دو  ي  فقط مهـني برنامـه    در حال حاضر     است با اين مهه چون       بسيار باال 

اسـت،  ساله را دارد و برنامه دکرتاي آن هنوز راه انـدازي نـشده               

ايي هـ   اندازي اين دوره در سال آتي برنـامهريزي         براي راه هر چند   (

 ااين دوره براي کساني که مي تواننـد مـستقيم         ) .صورت گرفته است  

ي   ارزش افـزوده  خـوب شـوند     خيلي   دکرتا در يک دانشگاه      ي  وارد دوره 

 . خيلي بااليي خنواهد داشت

سـه دپارمتـان در زمينـه     ي ويـن،  ي مطالعـات پيـشرفته    موسـسه 

رمتان البته فقط دپا  آه  .  جامعه شناسي و علوم سياسي دارد      ،اقتصاد

 ي آملان يگر تا حد  ي د دپارمتان زبان است و دو      ياقتصاد کامال انگليس  

 دو سـاله معـادل      ي  دورهک  يـ  موسـسه  يبرنامه آموزشـ  . زبان هستند 



 

 چهـار    موسـسه در   . حمور است  ي رياض کامالو  " دي  اچ  پي ي   دوره يها درس"

خـصوصا   (ي اقتـصادسنج  ، ها   ي نظريه باز  ، يتعادل عموم  يحوزه اصل 

 ي دکـرتا  ي  برنامـه  اسـت کـه   بنگاه فعال   س  ن و فاينا  )يزي ب يروش ها 

 ي  هيـ در حوزه مال  ) نيگر و ي دو دانشگاه د   يبا مهکار (ناس موسسه   يفا

 . 1 دارد ي قـاره ا   ي را در اروپـا    تبه هـا  ن ر يباالتر از   يکي ،بنگاه

ا  متامـ  2م سال دو  يدرس ها سسه و   ؤد داخل م  يدروس سال اول توسط اسات    

معـروف   يهـا   که معموال از دانشگاه    شود يو ارائه م  د مدع ي اسات توسط

مثـل  (موسـسه در حـوزه هـاي کـاربردي           .شوند اشاره کـرد    يدعوت م 

ارائـه منـي     درس   )توسعهاقتصاد  خبش عمومي و    اقتصاد   ،اقتصاد شهري 

 مهه روي موضوعات پايه و نظري اقتصاد متمرکـز          ي موسسه ها درس. کند

د داشـت تـا در      منـدان معمـوال وقـت کـايف خواهنـ            البته عالقه  .است

ي اقتصاد دانشگاه اصلي وين و دانشگاه ختصصي اقتصاد ويـن             دانشکده

ايـن دروس   . دروس انگليسي زبان در ايـن حـوزه هـا را بگذراننـد            

 .البته جزو دروس قابل قبول موسسه به حساب خنواهد آمد

 سـاليانه هـشت يـا نـه نفـر           ي وين   ي مطالعات پيشرفته      موسسه

مـواد   .پـذيرش مـي کنـد       رقابيت ين ورود امتحارا از طريق    دانشجو  

 و آمار و احتمـال و مقـدمات         ي عموم يرياضامتحان شامل   اين   يدرس

مهکـاري الزم را    و سـفارت    موسـسه   .  است ي از اقتصادسنج  ييار جز يبس

هزينه کـل سـفر و اقامـت بـراي          . براي دريافت ويزا اجنام مي دهد     

منونه سواالت    . در نظر گرفت    هزار تومان  700 حدود    بايد امتحان را 

ي مطالعـات       موسـسه  . موجود است  3سسهؤ م رشيصفحه پذ در   قبل   يسال ها 

 يـورو   700 معـادل ماهيانـه   بورس   شدگان  به پذيرفته  ي وين   پيشرفته

اين بورس هيچ کار ديگـري مثـل        دريافت  در مقابل   . پرداخت مي کند  

 بايـد   اوانتظـار نـدارد و      از دانشجو   کمک به استاد    يا  تدريس و   

 مهچنني موسسه امکانـات     .متام دو سال را صرفا صرف حتصيل و حتقيق کند         

کاري مناسيب مثل دفـرت کـار را در اختيـار دانـشجويان قـرار مـي                  
                                                 

 . دکرتاي فاينانس نيست دوره مربوط بهاطالعاتدقت کنيد که اين   1
اقتصاد رفتاري، قراردادهاي مايل، طراحي مکانيسم، انتخاب اجتماعي،  مانند  2

ي تصميم،  هاي بازگشيت، نظريه هاي پويا، اقتصادسنجي بيزي، روش اقتصادسنجي پانل
سري هاي زماني مايل، بازارهاي ناکامل، ساماندهي صنعيت، اقتصادسنجي 

پذير، تعادل عمومي با  هاي بني نسلي، سرمايه گذاري خماطره اقتصادسنجي خرد، مدل
اطالعات ناکامل، اقتصادسنجي ساختاري کالن، مدل سازي تعادل عمومي پويا و 

  .اقتصاد شبکه
3 http://www.ihs.ac.at/sections/teaching/eco&finprogram/Program2007-2009/previous_exams.pdf 



 

خوابگـاه در اولويـت     دانشجويان ايـن موسـسه بـراي دريافـت          .دهد

 .هستند

 يه م يا توص ي سه گروه از افراد قو     ين مهه موسسه را برا    يبا ا 

 :شود

اقتـصاد  معتـرب    دو سـاله     ي  ک دوره يـ  خواهند   ي که م  يکسان) 1

 از علم اقتصاد مدرن پيدا کنند       يعميقي    پايهخبوانند و درک خوب و      

اري گـز   سياسـت  هـايي مثـل     در رشته  تصميم بگريند ک در       از آن  و بعد 

ي   ادامـه  مديريت يا مطالعات توسـعه       ،اي ريزي منطقه   برنامه ،عمومي

 . حتصيل بدهند

 خوب را ندارند و     يلي خ يها شانس پذيرش در دانشگاه    يکسان) 2

 کـه   ي مهمـ  خدماتي از   يکي.  خواهند اين شانس را افزايش بدهند      يم

 ي بعـد  ي   دوره ي بـرا  يابيـ کنـد جا   ي ارائه مـ   شانيجوسسه به دانش  ؤم

 فرصــت ورود بــه يگــاهآآادميــك مؤســسه  ارتباطــات . اســتيليحتــص

به امكان ورود   کند که معموال     ي م فراهم را   ييها ا دوره يها   دانشگاه

ن يـ ضـمن ا  . است مشکل   يناريان ا ي دانشجو يبرابه طور مستقيم    آا  

 ي بـرا  ي کمـک بزرگـ    ،ن دو سـال   يـ اد شـده در ا    جي ا يلي حتص ي  هيکه پا 

 . خواهد بودي بعديلي حتصي وره در دترک عملکرد باالي ي ارائه

 بـه رفـنت     ي   عالقه اي امکان   يليبه هر دل  که   يانيدانش جو ) 3 

ستم يـ ک س يـ خواهند در    ي حال م  ني ندارند و در ع     را  مشايل يکايبه آمر 

 معادل  يها ن دو سال درس   ي توانند در ا   ي م ،ل کنند ي حتص  خوب يامللل نيب

ک دانـشگاه خـوب     يـ   دکرتا در  ي و بعد برا   نندگذراب دکرتا را    ي  دوره

ن يـ ا. سنديآجنا بنو در  را  ي خود     نامه  پايان و   نند اقدام ک  يياروپا

با معـادل   ي که تقر  از دارد ين سال زمان    6 تا   5حدود  در جمموع   روش  

 ين مالحظـه کـه ضـعف بـزرگ برخـ          يبا ا . کا است يل در آمر  يزمان حتص 

 و امتحـان جـامع در      درس   ي  فقدان برنامه  عيني يي اروپا يها دانشگاه

 يي اروپـا  يها  از دانشگاه  ياريبس. کند ي دکرتا را هم برطرف م     ي  دوره

ن دو سـال    يـ  ا ، دارند ينامه مهکار  سسه تفاهم ؤ که با م   ييخصوصا آا 

 و اجـازه    ننـد ک مـي  قبـول    دي،  اچ  ي پـي    دورهدرس را به عنوان دروس      

م وارد مرحلـه    يمـستق طور  بـه سـسه   ؤالن م يدهند کـه فـارغ التحـص       يم

  .بشوند  نامه پايان

  
  



 

 GREراهنمای امتحان  .د پيوست
  

   از چه بخشهایی تشکيل شده است و اهميت کدام بخشها بيشتر است؟GREامتحان 
 

  :این امتحان سه بخش اصلی دارد
  

این بخش برای کسانی که قصد ادامه تحصيل در رشته هایی : (Quantitative)مهارت های کمی  )1
 سوال چند 30بخش کمی معموال از حدود .  استمثل مهندسی و اقتصاد را دارند بسيار حياتی

در هر سوال دو طرف یک معادله . جوابی تشکيل می شود که فقط یکی از آن ها درست است
داده می شود و از شما خواسته می شود که بگویيد آیا طرف الف از ب بزرگ تر یا کوچک تر است 

عالوه . نمی توان این موضوع را تشخيص دادیا این دو با هم برابرند و یا این که با معلومات مساله 
بر این دو سوال خواندن و فهم نمودار هم وجود دارد که باید با بررسی نمودارها یک سری آمارهای 

اصوال سواالت بخش کمی به لحاظ سطح دانش ریاضی بسيار ساده . ساده را محاسبه کنيد
در این امتحان نکته مهم سرعت . هستند و معلومات دبيرستانی برای حل آن ها کفایت می کند

عمل، خالقيت برای یافتن جواب ها به شيوه ابتکاری در زمان کوتاه، دقت در محاسبات و نهایتا 
 محاسبه می شود و بسياری از 800نمره این بخش از . تسلط بر خود و از دست ندادن تمرکز است

 بسيار معمول است و بهتر است 800 را نياز دارند هر چند که نمره 770دانش کده ها نمره حداقل 
خوش بختانه در این بخش دو تا سه غلط . که تمام سعی خود را بکنيد که سقف نمره را بگيرید

گرفتن . تحمل می شود و لذا حتی با این مقدار اشتباه هم می توانيد نمره کامل را دریافت کنيد
تاب ها یا سی دی های سواالت سعی کنيد ک. نمره کامل در بخش کمی فقط نياز به تمرین دارد

دقت . قبلی جی آر ای را تهيه کرده و تا می توانيد تست حل کنيد و اشتباهات خود را تصحيح کنيد
مثال (کنيد که چون سواالت به انگليسی مطرح می شود باید معنی لغات معمول در ریاضيات 

اگر . به انگليسی بدانيدرا ...) نسبت، خارج قسمت، مقسوم عليه، مساحت، ارتفاع و قاعده و 
تعداد مناسبی تست حل کرده باشيد در جلسه امتحان با تعداد قابل توجهی سوال آشنا مواجه 

 .می شوید که باعث صرفه جویی در وقتتان می شود
  
این قسمت معموال برای رشته های فنی مهم نيست و یک نمره : (Verbal)مهارت های زبانی  )2

. لی برای رشته های علوم انسانی نمره باال در آن ضروری استحداقلی در آن کفایت می کند و
 محاسبه می شود ولی بر خالف بخش قبل متوسط نمره در آن خيلی 800نمره این بخش هم از 

هدف از سواالت این .  متغير است500 تا 300پایين تر است و برای دانش جویان ایرانی معموال بين 
که متاسفانه چون نياز زیادی به دانستن لغت های بخش سنجش قدرت استدالل کالمی است 

بسيار پيچيده و دور از ذهن دارد به نوعی قابليت کالمی دانش جویان خارجی را کم تر از واقع 
اگر رشته تحصيلی شما به گونه ای است که این بخش برایتان مهم است باید . نشان می دهد

ول تا می توانيد از لغت های معمول در امتحان ا. سعی کنيد دو استراتژی هم زمان را دنبال کنيد
 لغت پر استفاده دارند که 313 یا 30کتاب ها و سایت های مختلف ليستی از . جی آر ای بياموزید

 لغت وجود دارند 3000-2000عالوه بر این ليست های متفاوتی حاوی . باید حتما آن ها را بياموزید
به موازات این موضوع سعی . را مقداری بهبود می بخشدکه حفظ کردن آن ها نهایتا نمره کل شما 

کنيد تا مهارت خود را در حدس زدن معنی کلمات از روی ریشه و پيشوند و پسوند آن ها تقویت 
کنيد تا در صورتی که به لغت نامانوسی برخورد کردید بتوانيد حدس موثقی در مورد آن داشته 

.  این بخش بهتر است اول از لزوم آن مطمئن شویدبه هر حال پيش از شروع مطالعه برای. باشد
بسياری از دانشکده ها در رشته های غيرانسانی اساسا این بخش را کنار می گذارند و لذا شما 

 .نيازی به صرف وقت برای آن ندارید
  

در قسمت . این بخش خود از دو قسمت تشکيل می شود: (Analytical Writing)بخش تحليلی  )3
.  پاراگراف را که در آن بر اساس مقدماتی یک نتيجه به دست آمده است نقد کنيداول باید یک یک

معموال در داخل این پاراگراف ها چندین خطای منطقی مثل نتيجه گرفتن از داده های قبلی برای 
مسایل فعلی، تعميم دادن نتيجه یک مساله به مساله دیگر، خلط همزمانی با علت و چند مورد 

وظيفه شما در .  که فهرست آن ها در کتاب های آموزش جی آر ای موجود استدیگر وجود دارد
این بخش این است که استدالل ارائه شده را تا حد امکان نقد کرده و خطاهای منطقی موجود در 

دقت کنيد که نقد شما . آن را نشان دهيد و نهایتا پيش نهادهایی برای رفع این خطاها ارائه کنيد
بخش دوم در این .  منطقی باشد و به اشکاالت ملموس و مشخصی اشاره کندهم باید درست و 

 است که بسيار شبيه به موضوع نگارش انشاء (Essay Writing)قسمت  اصطالحا نوشتن انشاء 
در این بخش یک موضوع به شما داده می شود و خواسته می شود که در . در امتحان تافل است



 

در هر دو قسمت یک متن خوب با یک . د را در آن باره بگویيدیک متن حدود یک صفحه ای نظر خو
مقدمه که به طرح موضوع می پردازد شروع شده و با یک تا سه پاراگراف که به شرح و بسط 

در . پاراگراف نهایی به جمع بندی و نتيجه گيری اختصاص دارد. موضوع می پردازند ادامه می یابد
اول قدرت . ه را به صورت همزمان به نمایش بگذاریدهر دو قسمت شما باید چند مهارت عمد

استدالل کردن و پرداختن یک موضوع و نگاه کردن به موضوع از جهات مختلف ولی به صورت سازگار 
دوم نوشتن متن و پاراگراف که یک مهارت مهم در زبان انگليسی . و متمرکز خود را نشان دهيد

تن جمالت درست به لحاظ ساختار جمله، دستور زبان است و نهایتا تسلط بر زبان انگليسی و نوش
 برای افراد غيرانگليسی 5 تا 3.5 است که معموال یک نمره بين 6نمره این بخش حداکثر . و کلمات

شما می توانيد نمره خود را در این قسمت از طریق . زبان نمره خيلی خوبی به حساب می آید
. رد مسلط به طور قابل توجهی بهبود ببخشيدنوشتن متن های نمونه و تصحيح آن توسط یک ف

ضمن این که مطالعه کتاب های مربوط به اصول پاراگراف نویسی، سبک نوشتن انگليسی و یاد 
عالوه بر این ها . گرفتن کاربرد درست مجموعه متنوعی از کلمات ربط خيلی مفيد خواهد بود

) البته در صورتی که درست به کار رود(دانستن هر لغات و ساختارهای گرامری بيشتر و پيچيده تر 
در این بخش باید سعی کنيد تا حد امکان از کلمات و ساختارهای . به ارتقاء نمره کمک می کند

تکراری استفاده نکنيد و در طول متن معادل های مختلف یک لغت یا ساختارهای جمله متفاوتی را 
دو بخش از مجموعه ثابتی از موضوعات توصيه نهایی این است که چون موضوع هر . به کار ببرید

انتخاب می شود که در کتاب ها و سایت ها موجود است سعی کنيد قبل از امتحان این موضوعات 
این روش صرفه جویی . را مرور کنيد و راجع به چيزهایی که ممکن است بنویسيد قبال فکر کنيد

  .قابل توجهی در وقت شما در جلسه امتحان ایجاد می کند

 

 


