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 اداره فوق الذكر مدارك شما را در صورتی مورد بررسی
يورو 68قرار ميدهد  كه شما برای هزينه آنها قبال  مبلغ    

 به حساب
 
 www.uni-assist.de/bankverbindung.html  
 

ا از اين اداره پاسخ كتبی واريز نموده باشيد . بعدا  شم
دريافت مي نمائيد كه ميبايستی آنرا به دفتر كالسهای زبان 
آلمانی كه آدرس آن در ذيل آمده است ارسال نماييد همراه 
آن ميبايستی خواسته خود را كه در كدام از يك كالسهای 
زبان آلمانی ميخواهيد شركت كنيد به ما كتبا اطالع دهيد. 

شما به اين  دفترو بررسی آن، ما به بعد از رسيدن نامه 
 مبنی بر تاييده شما يك

 نام نويسی شما ارسال خواهيم داشت كه توسط آن 
 شما ميتوانيد تقاضای  ويزا برای خود را بنماييد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سطح 
 كالس

 هزينه كالس امتحان مدت دوره

A1 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

interner Test ca. € 400,- 

A2 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

interner Test ca. € 400,- 

B1 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

interner Test ca. € 400,- 

B2 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

interner Test ca. € 400,- 

C1.1 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

interner Test ca. € 400,- 

C1.2 
 

7 Wochen,  
140 Stunden 

TestDaF/DSH ca. € 400,- 

 
 

 ساعت در هفته ميباشند وشما ميتوانيد 20كدام از كالسهای فوق هر
 بگيريد   Credits-ECTSامتباز  6با گذراندن آنها 

 
 هزينه امتحان

 Prüfungsgebühren: 
TestDaF € 175,- 
DSH €   70,- 

 
 ثبت نام بصورت كتبی برای دانشجويان شرايط كلیِ 

 اييد مدارك  درخواستی را به آدرس ذيل ارسال فرم 
                   تكميلی فرم تقاضای ثبت نام   -   

 https://www.uni-assist.de/online/ تاييد شده رسمی  - 
 فتوكپی  

 آخرين مدارك تحصيلی دبيرستان همراه ترجمه آنها
 در صورتيكه قبال در دانشگاه تحصيل نموده ا يد، -
 يد شده رسمی فتوكپی مدارك وترجمه آنها يارائه تا  -
 در صورتيكه قبال در كالس آلمانی شركت نموده ايد با -
ارائه فتوكپی مدرك وتاييد شده رسمی  با ترجمه  -

 رسمی مدرك .
 

 

 اگرشما ...
 

دانشجوی دانشگاه شهر گيسن بنام يوستوس ليبيك  -
 هستيد

 فريدبرگ هستيد  -ن دانشجوی دانشكده عالی فنی گيس -
 متقاضی تحصيل در يكی از دو نهاد فوق  -

     ميباشيد      
استاد مهمان در دانشگاه ميباشيد ، يا در حال  اگر -

 گذراندن دوره دكترا ی خود ميباشيد
      

 و مايل هستيد كه در يك كالس آلمانی شركت كنيد ،        
                                                                ن اداره مخصوص خارجيان دانشگاه شهر گيس        

 
 در اين مورد تهيه ديده است .امكانات ز يا ی         

 
 

 كالسهای فشرده زبان آلمانی      
 
 

                                                                         ما كالسهای فشرده برای فراگرفتن   ، در شهر گيسن     
  زبان آلمانی     
 درجه و قوه متفاوت برای شما در نظر گرفته ايم  6در      
                                                             مرحله  6هستيد  ميتوانيد در مدت يكسال در  مبتدیاگر     

  1C .2   به سطح   1A  ازمتفاوت 
  برسيد ، كه شرط اصلی  DSH/tTes DaFامتحان   

 برای تحصيل در يك دانشگاه و يا دانشكده ميباشد .
اين كالسهای فشرده  در وحله اول برای متقاضيان شروع به 

در دانشگاه و همچنين دانشجويان دوره های دكترا ،  تحصيل
، استادان مهمان از دانشگاه  خواهر با روابط مشترك دانشجويان

 نها ميباشد.و افراد فاميل آ
      شما در هر زمان امكان اين را داريد كه در يكی از اين 

 كالسها برابر با قوه خود شركت نماييد.
 
 
 



 
 

 كالسهای بهاری
 

 ل بهار كالسهای فشردهيقبل از شروع ترم تابستانی در حدود اوا
 ساعت ) در نظر گرفته شده است . 60 سه هفته ای ( در حدود 

 مايلين شركت در اين كالسها ميتوانند از جمله دانشجويانی مثل 
 ، دانشجويان مهمان و غيره كه ميخواهند  اراسموس

 دوره دانشگاهی را با ترم تابستانی شروع نمايند، باشند.
 هدف اين كالسها آماده نمودن شما برای تحصيل در دانشگاه

  دريافت نماييد .  2ECTSا گذراندن اين کالس ميتوانيد . ب ميباشد 
 شركت در اين كالسها شهريه  

 يورو ميباشد .  150يورو  و در صورت تخفيف 330
 

  كالسهای شبانه
 

 برای دانشجويان مهمان ، دانشجويان كه دوره دكترای خود را
 ساعت در هفته در 4ميگذرانند وافراد فاميل آنها كالسهای 

 مختلف از مبتدی تا پيشرفته در نظر گرفته شده است .درجات  
 دو باردرهفته،    اين كالسها در دوران درسی دانشگاه 

 سه شنبه ها و پنجشنبه ها
 دقيقه ميباشد.19.45الی   18.15از ساعت   

 شركت در اين كالسها برای دانشجويان مهمان مجانی و
 برای دانشجويان دوره دكترا ، استادان مهمان و 

 يورو ودر دوره های زمستانی  90اعضای فاميل آنها 
 يورو ميباشد .100

 امتياز بشويد.   3با گذراندن اين كالس ميتوانيد موفق به گرفتن 
ECTS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  كالسهای تكراری

 
 شركت نموده و بعد از  DSHاگر شخصی در يك كالس دوره  

 پايان دوره  
 كه الزمه برای تحصيل DSH-2موفق به گرفتن گواهی 

 است ، ميتواند در كالسهای بعدی آمادگی در دانشگاه است، نشده 
 شركت نمايد   DSH-Prüfungبرای امتحان   

 ساعت ) درس ميباشد.20ساعت ( در هفته  260اين كالسها جمعا 
 

 كالسهای تابستانی دانشگاه برای خارجيان      
 

 اين كالسها قبل از ترم زمستانی در ماه سپتامبر انجام ميگيرد و

 هفته  ميباشد 4اعت درس در مدت س 95جمعا در حدود 

 محتوی اين كالسها ، تكيه برگرامر،اطالعات كلی در مورد كشور

 آلمان، جمله سازی و محاوره  ميباشد. 

 شما توسط مدد كارهای دانشجو   HSKدر طول اين كالسها   

 حمايت ميشويد و با گذراندن  اين دوره  هدف ما نه فقط آشنايی شما

 شهر تحصيلی خود واطراف آ ن هم ميباشد .  با دانشگاه  بلكه  

 مضافا در طول اين كالسها رفتن به مسافرتهای علمی به شهرهای

 فرانكفورت ، هايدل برگ ، كمك به فراگرفتن كار با دستگاههای 

 سمعی وبصری، روزنامه خوانی ، رفتن به تئاتر ، رقص و 

 آشپزی در نظر گرفته شده است. 

 در خاتمه اين كالسها دانشجويان موفق به گرفتن گواهی مبنی بر

 ميشوند .   Punkte  4  ECTSامتياز 

 يورو( برای دانشجويان اراسموس،  630قيمت گذراندن اين كالسها 

 مشترك با خواهر با روابطسقراط و يا دانشجويان از دانشگاههای 

 )يورو ميباشد. 530/430 ما مبلغ  

 

 
 

شرايط ثبت نام بصورت كتبی برای دانشجويان دوره  
دكترا،  دانشجويان مهمان، دانشجويان دوره های 

 كوتاه مدت و، كارمندان دانشگاه ، وفاميل های انها
  
 

ميتوانيد كتبا و بدون پر كردن يك فرم بلكه  شما 
بصورت ساده با نوشتن يك نامه تقاضای ثبت نام  در 

 يكی از كالسهای آلمانی را بنماييد.                                 
 

 آدرس ما  
 

Akademisches Auslandsamt der JLU, 
 Deutsch als Fremdsprache, Gutenbergstr. 6, 

 35390 Gießen. Tel.: +49 (0)641 99 12148 / Fax: +49 
(0)641 99 12133 

 
همچنين شما ميتوانيد تقاضای ثبت نام را با 

 حضورشخصی خود در اينجا هم انجام دهيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 آلمان از طريق مسافرتهای علمیآشنايی كشور 

 
اگر مايل هستيد كه اطالعات خود را در مورد كشور آلمان 

 نه فقط 
ازطريق درس و مطالعه  كتابها  بلكه با مسافرت های علمی 

 كاملتر 
نماييد بهتر است كه يك بار به دفتر مخصوص  دانشجويان  

 خارجی 
های مراجعه نماييد . اين دفتر مسافرتهای علمی به شهر

 ديدنی از
 مونيخ گرفته تا هامبورگ و غيره را  برگذار ميكند .  

برای اطالعات در اين مورد با خانم هاپلت در  دفترايشان  
 به  آدرس 

 و تلفن  ذيل تماس حاصل فرماييد.
 

35390 Gießen   
Goethestr. 58, Raum 106,Tel.: 0641 99 12142 

 
 ليه دانشجويان خارجیتحصيلی و تماس برای ك در امور  مشاورت

 
Akademisches Auslandsamt 

Bereich Deutsch als Fremdsprache 
Gutenbergstr. 6 (Raum 011a) 

35390 Gießen 
 

Tel: + 49 (0)641 99 12148/12175 
 

Fax: + 49 (0)641 99 12133 
 

auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de 
 

                            http://www.uni-giessen.de/cms/sprachkursein 
 

 
 

 
 پروژه های كوتاه مدت

  
در طول ترم  درسی دانشگاه برای تمام دانشجويان وهمكاران 

 خارجی
ژه های يك روزه در نظر گرفته شده در دو روزاز شنبه  ها پرو

 است .
تكيه اين  كالسها ی روزانه  بر روی افزودن اطالعات 

 فرهنگی ، علمی و محاوره ميباشد . جغرافيايي، 
 10ساعت درس ميباشد  وقيمت آن  6اين پروژه های يك روزه  

 يورو ميباشد.
 
 
 

mailto:auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de


 
 


