پرسشنامه ) uni-assistایران( – راهنمای تکمیل پرسشنامه
چند تذکر مهم:
این اطلعات جهت راهنمایی شما برای درک بهتر پرسشنامه  uni-assistتنظیم شده است .لطفا
پرسشنامه را فقط به زبان انگلیسی یا آلمانی پر نمایید!
در صورتی که به علت در دسترس نبودن مدارک مورد نیاز قادر به پاسخگویی به برخی از سؤالت
نیستید ،آنها را بدون پاسخ بگذارید.
درباره پرسشنامه:
ۀ اثبات گذراندن این مراحل است .در صورتی
ارائه مدارک تحصیلی دوره دبیرستان و دانشگاه به منزل ۀ
که به علت فرار از کشور این مدارک را در اختیار ندارید ،میتوانید در این پرسشنامه اطلعات
مربوط به شاخ ۀۀ تحصیلی خود را وارد کنید .شما میتوانید با وجود نقص مدارک ،در دانشگاههای آلمان
درخواست ادامه تحصیل دهید .در این صورت ممکن است پیش از شروع تحصیل خود در دانشگاه،
ملزم به شرکت در یک یا چند آزمون باشید .هدف دانشگاه از برگزاری این آزمونها بررسی صحت
ادعاهای شما در پرسشنامه است.

راهنمای تکمیل پرسشنامه:
صفحه  ۱و ۲
در صفحه  ۱ابتدا نام خانوادگی خود و پس از گذاشتن ویرگول نام کوچک خود را بنویسید.
درصورت داشتن شماره متقاضیاز  ،uni-assistآن را وارد نمایید .در غیر این صورت جای آن را خالی
بگذارید.
 (a .1در اینجا عنوان مدارکی را که فقط رونوشت غیر رسمی از آن در اختیار دارید ،ذکر نمایید .عنوان
مدارک را دقیق ذکر نمایید .در صورت نیاز به جای بیشتر ،میتوانید ادامه این اطلعات را بر روی برگه
جداگانه ای بنویسید.
 (b .1در اینجا علت عدم ارائه کپی برابر اصل از مدارک خود را ذکر نمایید .در صورت نیاز به جای
بیشتر ،میتوانید این اطلعات را بر روی برگه جداگانهای ذکر نمایید.
 (a .2در اینجا عنوان مدارکی را که در اختیار شما نیست ،ذکر نمایید .عنوان مدارک را دقیق ذکر
نمایید .در صورت نیاز به جای بیشتر ،میتوانید ادامه مطلب را بر روی برگه جداگانه ای ذکر نمایید.
 (b .2در اینجا علت عدم ارائه مدارک خود را ذکر نمایید .در صورت نیاز به جای بیشتر ،میتوانید ادامه
مطلب را بر روی برگه جداگانهای بنویسید.
صفحه  ۳و بقیه صفحهها:
در بخشهای  I، IIو  IIIشما میتوانید اطلعات مربوط به تحصیلتی که مدارکی جهت اثبات آن ندارید
یا فقط مدارک غیر رسمی از آن دارید را ارائه دهید.
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صفحه  ۱از ۴

بخش .I
در صورتی که از تحصیلت دوره متوسطه خود ،مدارک رسمی کافی در اختیار دارید ،نیازی نیست به
پرسشهای بخشهای  I.Aو  I.Bپاسخ دهید.
در صورتی که دوره سهساله متوسطه و یکساله پیشدانشگاهی را گذراندهاید ،به پرسشهای بخش
 I.Aپاسخ دهید .در صورتی که دوره چهارساله متوسطه را گذراندهاید ،به پرسشهای بخش  I.Bپاسخ
دهید.
 .I.A.1مدت زمان گذراندن دوره متوسطه را وارد نمایید .ماه و سال آغاز و به پایان رساندن تحصیلت
متوسطه را ذکر نمایید.
 .I.A.2مکان یا شهر اخذ مدرک پایان دوره متوسطه خود را وارد نمایید.
 .I.A.3نام موسسه آموزشی را که از آنجا مدرک پایان دوره متوسطه خود را اخذ نموده اید ،را وارد
نمایید.
 .I.A.4رشته تحصیلی دوره متوسطه خود را وارد نمایید )برای مثال ریاضی-فیزیک یا علوم تجربی(.
 .I.A.5میانگین کل نمرات دوره متوسطه خود را وارد نمایید )“معدل كل“(.
 .I.A.6تاریخ به پایان رساندن تحصیلت دوره متوسطه خود را وارد نمایید.
 .I.A.7مدت زمان گذراندن دوره پیشدانشگاهی را ذکر نمایید .ماه و سال آغاز و به پایان رساندن سال
تحصیلی پیشدانشگاهی را ذکر نمایید.
 .I.A.8مکان یا شهر محل به پایان رساندن سال تحصیلی پیشدانشگاهی خود را وارد نمایید.
 .I.A.9نام موسسه آموزشی را که در آنجا دوره تحصیلی پیشدانشگاهی را به پایان رساندهاید ،وارد
نمایید.
 .I.A.10رشته تحصیلی دوره پیشدانشگاهی خود را وارد نمایید )برای مثال ریاضی-فیزیک یا علوم
تجربی(.
 .I.A.11میانگین کل نمرات دوره پیشدانشگاهی خود را وارد نمایید )“معدل كل“(.
 .I.A.12تاریخ به پایان رساندن دوره پیشدانشگاهی خود را وارد نمایید.
 .I.B.1مدت زمان گذراندن دوره متوسطه را ذکر نمایید .ماه و سال آغاز و به پایان رساندن تحصیلت
متوسطه را ذکر نمایید.
 .I.B.2مکان یا شهر محل اخذ مدرک پایان دوره متوسطه خود را وارد نمایید.
 .I.B.3نام موسسه آموزشی را که در آنجا دوره متوسطه را به پایان رساندهاید ،وارد نمایید.
 .I.B.4رشته تحصیلی دوره متوسطه خود را وارد نمایید )برای مثال ریاضی-فیزیک یا علوم تجربی(.
 .I.B.5میانگین کل نمرات دوره متوسطه خود را وارد نمایید )“معدل كل“(.
 .I.B.6تاریخ به پایان رساندن تحصیلت دوره متوسطه خود را وارد نمایید.
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بخش .II
در صورتی که از پذیرش خود در آزمون سراسری دانشگاهها مدارک رسمی کافی در اختیار دارید،
نیازی نیست به پرسشهای بخشهای  .IIپاسخ دهید.
 .II.1نام آزمون سراسری که در آن پذیرفته شدهاید را وارد نمایید .در اینجا مشخص نمایید که آیا شما در آزمون
سراسری دانشگاههای دولتی )مدرک سازمان سنجش آموزش کشور( پذیرفته شدهاید یا در آزمون
دانشگاههای آزاد.

 .II.2تاریخ گذراندن آزمون سراسری را وارد نمایید.

بخش .III
در صورتی که تحصیلت دانشگاهی را به پایان نرساندهاید یا مدارک رسمی کافی جهت اثبات اتمام
تحصیلت خود در اختیار دارید ،نیازی نیست به پرسشهای بخش  .IIIپاسخ دهید.
 .III.1نام کشوری که در آن تحصیلت دانشگاهی داشتهاید را وارد نمایید.
 .III.2نام مکان یا شهر دانشگاه خود را وارد نمایید.
 .III.3نام کامل دانشگاه خود را وارد نمایید.
 .III.4مدت زمان تحصیلت دانشگاهی خود را وارد نمایید .ماه و سال آغاز و به پایان رساندن تحصیلت
دانشگاهی خود را ذکر کنید.
 .III.5رشته دانشگاهی خود را ذکر نمایید )برای مثال زیستشناسی ،مدیریت ،جامعهشناسی و .(...
 .III.6نام مدرکی را که میخواستید اخذ نمایید ،وارد نمایید )برای مثال کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ناپیوسته(.

 .III.7در صورت اتمام موفقیتآمیز تحصیلت دانشگاهی خود ،گزینه ") "jaآری( را انتخاب نمایید .در
غیر این صورت گزینه ") "neinخیر( را انتخاب نمایید.
 .III.8تاریخ به پایان رساندن تحصیلت دانشگاهی خود را وارد نمایید.
 .III.9میانگین کل نمرات تحصیلت دانشگاهی خود را وارد نمایید )“معدل كل“(.
 .III.10در صورت عدم اتمام تحصیلت دانشگاهی خود ،تعداد سالهای تحصیلی پذیرفته شده خود را
وارد نمایید .در صورت به پایان رساندن دوره دانشگاهی خود ،این قسمت را خالی بگذارید.
 .III.11نتایج/نمرات هر سال تحصیلی دانشگاهی را که به پایان رساندهاید ،وارد نمایید .اگر تحصیلت
دانشگاهی شما از یک سال تحصیلی کمتر بوده است ،به این پرسش پاسخ ندهید.
 .III.12در صورتی که اطلعاتی درباره سیستم نمره دهی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اید،
دارید ،گزینه ") "jaآری( را انتخاب نمایید .در غیر این صورت گزینه ") "neinخیر( را انتخاب نمایید.
-در صورتی که گزینه " "neinرا انتحاب کردهاید ،به پرسشهای  III.12.aو  III.12.bپاسخ ندهید.
در صورتی که گزینه " "jaرا انتحاب کردهاید ،به پرسشهای  III.12.aو  III.12.bپاسخ دهید.
–
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 III.12.aبالترین نمرهای را که در رشته تحصیلی شما میتوان دریافت نمود را وارد نمایید.
 III.12.bپایینترین نمره جهت قبولی در رشته تحصیلی شما را وارد نمایید.

بخش .IV
 .IVدر صورتی که امکان تهیه مدارک تحصیلی را در اختیار دارید ،گزینه ") "a) jaآری( را انتخاب نمایید و
چگونگی آن را توضیح دهید )برای مثال درخواست نسخه المثنی از موسسه آموزشی یا دانشگاه( .در
غیر این صورت گزینه " "b) neinرا انتخاب نمایید و علت عدم امکان تهیه این مدارک را توضیح دهید.
بخش .V
 .Vدر صورتی که مدارک دیگری در اختیار دارید که اتمام تحصیلت دوره متوسطه ،تحصیل در دوره
دانشگاهی یا اتمام آن را اثبات میکنند ،میتوانید آنها را در اینجا ذکر نمایید.
 V.aدر صورت در اختیار داشتن رونوشت برابر اصل از این مدارک ،گزینه ") "jaآری( را انتخاب نمایید.
عنوان مدارک را به طور دقیق یادداشت نموده و آنها را به پرسشنامه پیوست نمایید.
 V.bدر صورت در اختیار داشتن رونوشت غیر رسمی از این مدارک ،گزینه ") "jaآری( را انتخاب نمایید.
عنوان مدارک را به طور دقیق وارد نمایید.
صفحه آخر:
در انتها تاریخ روز را وارد نموده و پرسشنامه را امضا نمایید .امضای شما به معنای این است که شما
در نهایت درستی و راستی ،اطلعات کامل و صحیح را در این پرسشنامه وارد نمودهاید.
پرسشنامه و در صورت لزوم مدارک پیوستی را )نگاه کنید به قسمت  .Vبا پست به نشانی زیر
بفرستید:
uni-assist e.V .
Berlin 11507
آلمان Deutschland /
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