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اطالعات عمومی
ادامه تحصيالت عالی و گرفتن تخصص در سوئد را می توان به شرح زير دسته بندی کرد:
 كارشناسی
 كارشناسی ارشد
 دکترا
 تخصص ھای حرفه ای
در اين نوشته شرح مختصری از ھر يک از اين دسته تحصيالت می آيد ،اما از آنجائی که قوانين و مقررات
تحصيل خارجی در سوئد به سرعت تغيير می کند ،برای روزآمدترين اطالعات ھميشه به پايگاه اينترنتی
 http://www.studyinsweden.seو  https://www.studera.nu/studera/1374.htmlکه شامل اطالعات
بسيار مفصل راجع به تحصيالت عالی در سوئد و چگونگی تقاضا در دانشگاه ھا است ،مراجعه کنيد.
تحصيالت عالی در سوئد پيوسته مورد تجديد نظر قرار میگيرد )معمولن ھر  ۶سال يکبار( و سيستم آموزشی براساس
سيستم دانشجو محور طرح ريزی شده است .رقابت برای دريافت پذيرش از دانشگاهھای اين كشور شديد است و ۶۴
درصد دانشجويان مقطع دکترا را دانشجويان خارجی ھا تشکيل میدھند.
در سوئد تحصيالت برای سوئدی ھا و شھروندان اتحاديه اروپا رايگان است ولی دانشجويان ديگر کشورھا بايد بين
 80000تا  120000کرون شھريه ساالنه بپردازند .برای تحصيل در مقاطع کاردانی و کارشناسی بايد شھريه پرداخت
ولی تحصيالت دوره دکترا مجانی است و معمولن دانشجو دوره دکترا برای تحقيق خود حقوق می گيرد .برای اطالعات
بيشتر راجع به شھريه ھا به پيوند زير مراجعه کنيد:
http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Fees-and-costs/
در دانشگاهھای سوئد دو ترم تحصيلی بھار و پائيز وجود دارد .سيستم آموزشی ترميك و زبان آموزشی در مقطع
کاردانی و کارشناسی برای اكثر رشتهھا سوئدی است .در مقطع کارشناسی ارشد اکثر رشته و فوق ليسانس ھمه رشتهھا
به زبان انگليسی است و برای ورود به آنھا شما بايد مدرک زبان ) TOEFLيا  (IELTSداشته باشيد .برای اطالعات
بيشتر راجع به شروط زبان انگليسی و امتحانات تافل و آيلتس به پيوندھای زير مراجعه کنيد:
http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Masters-studies/Application-Requirements/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/default.aspx
برای درخواست پذيرش از دانشگاھھای سوئد به پايگاه اينترنتی
 https://www.studera.nu/studera/1374.htmlمراجعه کنيد .يک حساب کاربر جديد درست کنيد .با داشتن يک
پست الکترونيکی ومشخصات فردی و آدرس پستی اين کار امکان پذير است .در اين پايگاه به ويژه به تاريخ ھای مھم
برای مقطع تحصيلی مورد نظر خود توجه کنيد .در پايگاه داده ای زير می توانيد تحصيالت عالی موجود در سوئد را با
کليد رشته ھا ،دانشگاه ھا و يا شھرھا جستجو کنيد:
http://www.studyinsweden.se/Course-search/
معادل تقريبی مدارک تحصيلی ايرانی و سوئدی:
ايرانی

سوئدی

تحصيالت

كارداني

 2يا  3سال تحصيل معادل حداقل  70واحد و دارا بودن ديپلم
دبيرستان

كارشناسي

گذراندن حداقل  120واحد و دارا بودن ديپلم دبيرستان

كارشناسي ارشد

گذراندن حداقل  160واحد

Diplom – Högskoleexamen
Yrkesexamen
Filosofie Kandidatexamen
)(Bachelor
Filosofie Magisterexamen
)(Master of Arts degree

كارشناسي ارشد

داشتن كارشناسي

Licentiatexamen (licentiate
)degrees

دكترا

 4تا  5سال تحصيل و دارا بودن كارشناسي ارشد
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)Doktorsexamen (Ph.D.

كارشناسی )(Undergraduate studies
دانشگاه ھای سوئد ديپلم ايران را قبول دارند ) ديپلم  ١٢ساله يعنی پيش دانشگاھی را ھم خوانده باشيد( .اگر سال
سوم دبيرستان را تمام کرده ايد و ديپلم دبيرستان گرفته ايد بدون گذراندن دوره ی پيش دانشگاھی سه سال دبيرستان شما
در سوئد ارزشی ندارد و مجبور خواھيد بود دوره ی دبيرستان را از ابتدا بخوانيد.
يکی از شرط ھای ورود به دانشگاه نمره ی قبولی در دو درس عمومی انگليسی  Aو سوئدی ) Bيا معادل آن:
سوئدی  Bبرای مھاجرھا يا قبولی در امتحان  TISUSکه در ھمه ی سفارت ھای سوئد برگزار ميشود( و نمره ی قبولی
در درس ھای اختصاصی )که بسته به رشته مورده نظر شما در دانشگاه متفاوت است( .مثال برای ورود به رشته ھای
مھندسی رياضی  Dيا ) Eبرای ورود به دانشگاه چالمرز رياضی  Eو دانشگاه سلطنتی استکلھم رياضی  ،( Dفيزيک
 ،Bشيمی  Aو رشته ھای پزشکی رياضی  ،Dفيزيک  ،Bشيمی  Bو زيست شناسی  Bمورد نياز است .ارزيابی اداره
خدمات تحصيالت عالی از دروس دبيرستان ايران به قرار زير است:
رياضی  ، Eمعادل رياضی پيش دانشگاھی رشته رياضی و فيزيک
رياضی  ، Cمعادل رياضی پيش دانشگاھی رشته علوم تجربی
فيزيک  ، Aمعادل فيزيک پيش دانشگاھی رشته رياضی و فيزيک
فيزيک  ، Aمعادل فيزيک پيش دانشگاھی رشته علوم تجربی
شيمی  ، Aمعادل شيمی پيش دانشگاھی رشته رياضی و فيزيک
شيمی ، Aمعادل شيمی پيش دانشگاھی رشته علوم تجربی
زيست شناسی  ،Bمعادل زيست شناسی پيش دانشگاھی رشته علوم تجربی
دانش طبيعی  ، Bمعادل گذراندن حداقل دو درس از درس ھای شيمی  ،فيزيک  ،زمين شناسی ،زيست شناسی در پيش
دانشگاھی رشته ھای علوم تجربی و رشته رياضی فيزيک
تاريخ  ، Aمعادل تاريخ پيش دانشگاھی رشته علوم انسانی
جامعه شناسی  ، Aمعادل جامعه شناسی پيش دانشگاھی رشته علوم انسانی
درک مطلب  ، Bمرحله ی  ، ٧معادل گذرندان تمام درس ھای تئوری دبيرستان به زبان فارسی
بسته به شرايط ھر دانشگاه و ھر رشته اگر دروسی که خوانده ايد کمتر از پيش نياز دانشگاه باشد شما بايد تکميل
کنيد .مثال اگر شما ديپلم تجربی داشته ايد و قصد تحصيل در رشته پزشکی در يکی از دانشگاه ھای سوئد را داريد
مجبور به گذراندن رياضی  ، Dشيمی  Bو فيزيک  Bبه اضافه ی انگليسی و سوئدی خواھيد بود تا بتوانيد حداقل شرط
الزم را برای ورود به رشته مورد نظر خود کسب کنيد .برای اطالعات بيشتر به پيوند زير مراجعه کنيد:
http://www.vhs.se/sv/In-English/
کمترين نمره  TOELFيا  IELTSبا توجه به رشته و دانشگاه به دوگروه تقسيم شده است .اطالعات بيشتر در
لينک زير يافت می شود.
https://www.studera.nu/studera/1498.html
برای پذيرش در ھر رشته می تواند شرايط ويژه ای وجود داشته باشد .لذا قبل از انتخاب ھر رشته با مراجعه به
سايت ھر دانشگاه ،از داشتن ھمه شرايط ويژه اطمينان حاصل کنيد .بايد توجه داشته باشيد که رشته ھايی که در سوئد در
دوره کارشناسی به زبان انگليسی ارايه می شوند بسيار محدودمی باشند .در پايگاه داده ای زير می توانيد تحصيالت
کارشناسی موجود در سوئد را با کليد رشته ھا ،دانشگاه ھا و يا شھرھا جستجو کنيد:
http://www.studyinsweden.se/Course-search/
تيسوس ) (TISUS The Test in Swedish for University Studiesآزموني است براي اثبات تسلط بر زبان
سوئدي كه براي ورود به رشته ھاي سوئدي زبان نياز به قبول شدن در اين امتحان داريد .اين آزمون از سه بخش درك
مطلب ) ، (readingبخش نوشتاري ) (writingو مصاحبه ) (speakingكه دو بخش نخست كتبي و مصاحبه به
صورت شفاھي مي باشد .اين امتحان ھر سال در چند نوبت برگزار مي شود .در خارج از سوئد اين آزمون در سفارت
خانه ھا به برگزار مي شود .در اين آزمون برخالف تافل و آيلتس نمره اي وجود ندارد و شما در اين آزمون يا نمره ي
قبولي مي گيريد يا مردودي.
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كارشناسی ارشد )(Master’s degree programs
در دانشگاهھاي سوئد براي دانشجويان خارجي كه با مدارك كارشناسي براي ادامه تحصيل به اين كشور مي آيند،
دورهھای  Masterبا حداقل يك و نيم سال تحصيلي برنامهريزي شدهاست .اين دورهھا به زبان انگليسي برگزارميشوند
كه شاملدروس تخصصي و پژوھش است.
افرادي كه مي توانند براي مقطع كارشناسي ارشد درخواست پذيرش دھند که دوره کارشناسی خود را در يکی از
دانشگاه ھايی که در پيوند زير آمده است به پايان رسانده اند و يا در سال آخر مشغول به تحصيل می باشند:
http://www.iau-aiu.net/content/institutions
به غير از متقاضيان دوره ھای تعويض دانشجوی  Erasmus Mundusکه کامال جداگانه پذيرفته می شوند ،ھمه
متقاضيانی که تمايل دارند برای دانشگاھھای سوئد در مقطع کارشناسی ارشد پذيرش بگيرند ،بايد از طريق سازمان
) VHSمركز مطالعات دانشگاھي سوئد( اقدام کنند .برای درخواست پذيرش از دانشگاھھای سوئد شما بايد به سايت
 https://www.studera.nu/studera/1374.htmlرفته و يک حساب کاربری ) (accountجديد درست کنيد و
تقاضای خود را تکميل و پيگيری کنيد.
پيدا كردن رشته دراين وب سايت بسيار راحت و آسان است .كافي است شما وارد اين وب سايت ولينك Course
 searchشويد بعد مي توانيد با انتخاب ترم ،رشته  ،شھر و دانشگاه مورد نظر رشته ھاي ارايه شده را مشاھده نماييد در
ضمن مي توانيد از دو نوع سيستم جستجوي پيشرفته و مرحله اي بھره ببريد .در سيستم پيشرفته يا  Advancedشما مي
توانيد شھر ،رشته و دانشگاه را باھم انتخاب كرده و رشته ھاي ارايه شده در آن را ببينيد ولي در سيستم مرحله اي شما
بايد مرحله به مرحله رشته ،شھر و دانشگاه را انتخاب كنيد.
شما تعداد محدودي انتخاب براي رشته ھا داريد براي مثال در مقطع كارشناسي ارشد شما حق انتخاب چھار رشته
و براي كارشناسي بيست رشته داريد .شما بايد به ترتيب عالقه به رشته ھا ،آن ھا را منظم كنيد چون در صورت پذيرفته
شدن در انتخابھاي نخست خود باقي انتخاب ھاي شما حتي در صورت دارا بودن شرايط نيز باطل مي شوند .شما بعد از
اينكه براي رشته ھاي مورد نظر خود در وب سايت تقاضا داديد در انتھا ،صفحه اي براي پرينت به شما مي دھد كه
شامل شماره ي تقاضاي شما و رشته ھاي تقاضا شده مي باشد شما بايد اين شماره را براي مراحل بعدي حفظ كنيد .اين
صفحه را كه بايد بعد از دريافت پرينت كنيد و با امضا كردن آن به ھمراه مدارك ديگر بفرستيد  Cover sheetمي
گويند .اگر در لحظه ي اتمام ثبت نام دسترسي به چاپگر نداريد مي توانيد بعدا" با مراجعه به پروفايل خود در سايت آن
را پرينت نماييد.
در اين مرحله و تا قبل از زمان پايان فرصتی که داريد بايد يک سری مدارک به آدرس  studeraپست شود .مھم
نيست در چند رشته درخواست می دھيد،فقط يک سری مدارک الزم است که فرستاده شود.
توجه کنيد که به غيراز موارد خاص که درسايت دانشگاه ذکر شده است)عمومادر مورد رشته ھای خاص مانند معماری(
ھمه مدارک فقط به  studeraفرستاده می شود ومدرکی به دانشگاھھا فرستاده نمی شود.
https://www.studera.nu/studera/1008.html
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توجه داشته باشيد که  deadlineمربوط به فرستادن مدارک ميتواند مھم باشد يا نباشد .اگر در آن رشته ای که شما
تقاضا داده ايد ،افراد زيادی تقاضا داده باشند ،و شما بعد از  deadlineمدارک را بفرستيد ،شما به احتمال خيلی زياد رد
خواھيد شد .اما اگر در آن رشته ای که شما تقاضا داده ايد ،افراد زيادی تقاضا نداده باشند ،و شما بعد از deadline
مدارک را بفرستيد ،شما به احتمال خيلی زياد قبول خواھيد شد!
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(Doctoral studies - Ph.D.) دکترا
 ھر دانشگاه ای خود رشته دکترای خود را. کارشناسی و کارشناسی متمرکز نيست،پذيرش دکترا مانند کاردانی
 تحقيق ھای که بخش صنعتی آن را از نظر: دو جور تحقيق وجود دارد.آگھی می کند و خود شرط ھای آن را می گذارد
 در بسياری از دانشگاه ھا در.مالی تأمين می کند و در نتايج آن ذينفع است و تحقيقاتی دانشگاه خودش سازمان می دھد
. دانشجو بايد تدريس ھم بکند،حين تحصيالت دکترا
80  واحد و پژوھش نيز80  واحد بگذراند كه دروس تخصصي شامل160 در دوره دكترا دانشجو موظف است
دانشجويان با داشتن كارشناسي ارشد و در بعضي موارد با كارشناسي.  سال است5  تا4 طول مدت اين دوره. واحد است
 نوشتن پايان نامه و ارايه نتايج و دفاع موفقيتآميز از پژوھش در مقابل گروھي از استادان منجر به.پذيرفته ميشوند
.اعطاي مدرك دكترا ميشود
 واحد درسي است كه منجر به مدرك80 دوره دكترا در سوئد از دو مرحله تشكيل شده است و مرحله اول شامل
 واحد پژوھشي80  سال و مرحله دوم نيز3  تا2  ميشود و طول مدت تحصيل آنLicentiatexamen (Licentiate)
. سال است2 است كه منجر به مدرك دكترا ميشود كه طول مدت تحصيل آن
http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Doctoral-studies/
 ھر زمانی می تواند يک آگھی استخدام تحقيق در يک پروژه دکترا در.انتشار آگھی دکترا زمان خاصی ندارد
 اگھی معمولن به انگليسی است محتوی پروژه تحقيق و چگونگی درخواست.روزنامه ھا و يا سايت دانشگاه منتشر شود
: اينجا نمونه ای ازيک آگھی استخدام برای تحقيق از سوی دانشگاه صنعتی چالمرش آمده است.تقاضا را تشريح می کند
http://www.chalmers.se/insidan/EN/news/vacancies
PhD student position in Building integrated electricity generation
Reference number: 20110030 (2011/167)
Application deadline: 2011-08-16
The Department of Energy and Environment excels in research and education related to
energy, environment and sustainable development ranging from a global perspective to
industrial, building and product issues. The focus is on experimental and theoretical research
on energy technology as well as on development, use and evaluation of methods and tools for
analysis of technical systems. In total around 200 persons are active at the six divisions of the
department.
Information about the division
Building Services Engineering is first of all about design and dimensioning of systems and technical
installations (electricity, heat, ventilation, air conditioning, i.e. HVAC) to meet the functional
requirements (thermal comfort, air quality, etc) in buildings. To some extent it also deals with the
external systems that supply buildings with electricity and heat. Building Services Engineering has a
strong focus on energy efficiency (same benefit with less resources) and consulting firms, facility
managers, energy enterprises and component manufacturers are typical working places.
Building services engineering is mainly based on the following fundamental branches of technology:
thermodynamics, heat transfer, fluid dynamics and electrical engineering. The aim of the graduate
study programme in building services engineering is to deepen the knowledge of the specialization
and to develop research skills that qualify for a rewarding career as an engineer, researcher, or
teacher.
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Job description
The research topic is related to building integration of photovoltaic systems (BIPV). The aim is to
investigate the influence of design and performance and their interaction with ownership and electricity
tariffs to improve the economic utilisation of BIPV. The research project is carried out in close
cooperation with Göteborg Energi.
The majority of your working time is devoted to your own research studies. A PhD student is also
expected to develop own ideas and communicate scientific results orally as well as in written form. In
addition, the position will normaly include 20% departmental work, mostly teaching duties. The
employment is limited to a maximum of five years.
Qualifications
Admission as a doctoral student normally requires a Master of Science degree in civil engineering,
mechanical engineering, electrical engineering, engineering physics, or chemical engineering. For this
specific position a degree in civil or electrical engineering together with previous experience from solar
energy utilisation will be valued as an advantage. The undergraduates are normally taught in Swedish,
although the graduate level teaching is in English. Thus good language skills are required. Applicants
who do not have Swedish as native language should be able to teach in Swedish after two years of
employment.
Application procedure
The application shall be written in English, all documents shall be sent electronically and include the
following items:
1. Application:
- CV,
- attested copies of education certificates, including grade reports and other documents,
- letters of recommendation from academic institutions and/or previous employers (optional).
2. Personal letter:
- maximum one A4 page containing your specific qualifications for the position.
3. Publications:
- relevant work such as bachelor's or master's thesis (or outline of a thesis under preparation
For questions, please contact:
Jan-Olof Dalenbäck, Professor in Building Services Engineering.
jan-olof.dalenback@chalmers.se; +46-31-772-1153
Chalmers University of Technology conducts research and education in engineering sciences, architecture, technology-related
mathematical sciences, natural and nautical sciences - in close collaboration with industry and society. The aim is to make an
active contribution to a sustainable future. Chalmers has about 11,000 students and 2,600 employees. New knowledge and
improved technology has characterised Chalmers since its foundation in 1829 in accordance with the testament of William
Chalmers, and his motto: Avancez!
www.chalmers.se/en/
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تخصص پزشکی در سوئد
دو راه برای ادامه تحصيل و گرفتن تخصص در سوئد بدين قرار است:
 گرفتن تخصص با تحقيق در دانشگاه
 گرفتن تخصص با کار در بيمارستان

گرفتن تخصص با تحقيق در دانشگاه
برای تحقيق در دانشگاه دو پيش نياز وجود دارد:
 داشتن مدرک پزشکی
 گذراندن امتحان انگليسی ای.ئی.ال.تی.اس )  ( IELTStestيا تافل )( TOEFLtest
شرح مفصل پيش نياز در پيوند زير آمده است:
http://www.sahlgrenska.gu.se/english/doctoral_student_portal/doctor+_from_start_to_finish/Entry_requirements/

اگر شرايط پيش نياز را داری بايد فرم زير را پر کنی و برای دانشگاه بفرستی.
http://www.sahlgrenska.gu.se/english/doctoral_student_portal/doctor+_from_start_to_finish/Applying+for+a+doctoral+student+position/

شرح مفصل روند پذيرش و چگونه پرکردن فرم در پيوند زير آمده است:
http://www.sahlgrenska.gu.se/english/doctoral_student_portal/doctor+_from_start_to_finish/Applying+for+a+doctoral+student+position/

امکان تحقيق کردن و دکترا گرفتن در سوئد شبيه کار گرفتن است .دانشگاه پروژه ھای تحقيقاتی را اعالم می کند و تو
درخواست استخدام شدن برای تحقيق می کنی.
دانشگاه اوايل ماه مه پروژه ھای تحقيقاتی و نھادھائی که از نظر مالی اين پروژه ھا را تامين می کنند را اعالم می کنند.
تا آخر ماه مه فرصت برای درخواست فرستادن ھست.
در پيوند زير شرح پروژه ھای تحقيقاتی می آيد:
=http://www.sahlgrenska.gu.se/english/doctoral_student_portal/?languageId=100001&contentId1&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.sahlgrenska.gu.se%2Fdoktorandportalen%2F

در پيوند زير روش ھای گوناگون تماس با دانشگاه آمده است:
http://www.sahlgrenska.gu.se/kontakt/
اطالعاتی که در باال آمد مربوط به دانشگاه يوتوبوری است .روند پذيرش در دانشگاه ھای ديگر مشابه است .دانشگاه
ھای زير نيز امکان تخصص پزشکی دارند:
Karolinska Institutet
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=135&l=en
Linköping University
http://www.liu.se/forskning/medicin?l=en&sc=true
Lund University
http://www.med.lu.se/english/research
Umeå University
http://www.medfak.umu.se/english/research
UPPSALA UNIVERSITY
http://www.medfarm.uu.se/var_forskning/
Örebro University
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http://www.oru.se/English/Research/

گرفتن تخصص با کار در بيمارستان
برای گرفتن تخصص با کار کردن در بيمارستان ،نخست بايد مدارک خود را برای ارزيابی به اداره کل خدمات رفاھی
و درمانی سوئد بفرستی .پس از ارزيابی که عموما برای فارغ التحصيالن خارج از سوئد و اتحاديه اروپا ھمراه با
تکميل کردن با خواندن برخی از درس ھای پزشکی و کار عملی است تا پزشک مجاز سوئدی شوی و اجازه کار در
بيمارستان ھای سوئد دريافت کنی .آنگاه به بيمارستان ھا مراجعه می کنی و کار پيدا می کنی و در ضمن کار زير نظر
يک متخصص با حدود شش تا ھفت سال کار متخصص می شوی.
پيش نياز اين شيوه تخصص گرفتن آموختن زبان سوئدی است.
مراحل مختلف درخواست اجازه طبابت در سوئد و گرفتن تخصص در پيوند زير آمده است:
http://www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseothercountries
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تخصص ھای حرفه ای )(training
در دانشگاه ھا و موسسات آموزشی سوئد می توان تخصص ھای حرفه ای آموخت .برای اطالعات بيشتر به پيوند
زير مراجعه کنيد.
http://www.studyinsweden.se/How-To-Apply/Contract-training/
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معرفی چند دانشگاه سوئدی
دانشگاه لوند
اين دانشگاه در سال  1666تاسيس شد .اين دانشگاه ھم اكنون  38000دانشجو دارد .اين دانشگاه يكي از بھترين دانشگاه
ھاي سوئد مي باشد .دانشگاه در شھر لوند كه در جنوب سوئد قرار دارد قرار گرفته است .اين شھر در نزديكي دانمارك
و آلمان است .شھر تاريخي لوند نزديك شھر مدرن مالمو است .اين شھر  100000نفر جمعيت دارد كه  38000نفر از
آنھا دانشجو ھستند و اين امر محيط آموزشي خوبي در اين شھر به وجود آورده است .دانشگاه لوند  300واحد مطالعاتي،
 50دوره ي كارشناسي ارشد و زمينه ھاي تحقيقاتي دكترا را به زبان انگليسي برگزار مي كند.
منبع :سايت دانشگاه لوند
http://www.lunduniversity.lu.se/
دانشگاه گوتنبرگ
اين دانشگاه در شھر گوتنبرگ واقع شده است .دانشگاه گوتنبرگ  50000دانشجو دارد و از دانشگاه ھاي عمده و اصلي
اروپا مي باشد .ھمچنين دانشگاه گوتنبرگ با داشتن  8ھيئت علمي و  60دپارتمان يكي از گسترده ترين دانشگاه ھا از
نظر رشته و فرصت ھاي آموزشي مي باشد .يكي از مشخصه ھاي بارز اين دانشگاه داشتن تعامل بين تحقيق و آموزش
است .اين دانشگاه ھمكاري نزديكي با دانشگاه فنی ھمشھري خود يعني چالمرز دارد.
منبع :سايت دانشگاه گوتنبرگ
http://www.gu.se/english/

دانشگاه چالمرز
چالمرز در قلب شھر گوتنبرگ واقع است .اين دانشگاه در زمينه ي علوم طبيعي ،تكنولوژي و معماري فعاليت دارد.
چالمرز با كمپاني ھاي سوئدي ھمكاري در زمينه ي آموزش دارد و اميد وار است در آينده ي نزديك خود را در زمينه
ھاي فناوري اطالعات ،نانوتكنولوزي و  Bioscienceقدرتمند تر كند .چالمرز در سال  1829توسط نيكوكار سوئدي به
نام ويليام چالمرز تاسيس شد و امروزه يكي از بھترين دانشگاه ھاي صنعتي در اروپا است.
منبع :سايت دانشگاه چالمرز
http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

دانشگاه صنعتی استکھلم
اين دانشگاه در پايتخت سوئد دارد و آموزش و تحقيق در رشتهھای متنوع فنی و تکنولوژيکی دارد.
منبع :سايت دانشگاه صنعتی استکھلم
http://www.kth.se/om?l=en_UK
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دانشگاه پزشکی کارولينسکا
کارولينسکا معتبرترين دانشگاه پزشکی سوئد است )اين دانشگاه ھر سال برنده جايزه نوبل پزشکی را انتخاب میکند( و
رشته  biomedicineدر آن در رتبه سوم در دنيا است.
منبع :سايت دانشگاه پزشکی کارولينسکا
http://ki.se/?l=en

دانشگاه صنعتی لولئو
شمالیترين دانشگاه اروپا است .دپارتمان فضايی آن در  kirunaمعروف است.
منبع :دانشگاه صنعتی لولئو
http://www.ltu.se/?l=en

دانشگاه اومئو
دانشگاه اومئو  36700دانشجو و  4000کارمند دارد.
منبع :سايت دانشگاه اومئو
http://www.umu.se/english/

مدرسه عالی اقتصاد استکھلم
مدرسه عالی اقتصاد استکھلم  2000دانشجو دارد.
منبع :سايت مدرسه عالی اقتصاد استکھلم
http://www.hhs.se/Pages/default.aspx

دانشگاه لين شوپينگ
دانشگاه لين شوپينگ  27600دانشجو )  % 80تحصيالت پايه و  %20تحقيقات( و  3800کارمند دارد.
منبع :سايت دانشگاه لين شوپينگ
http://www.liu.se/?l=en

دانشگاه استکھلم
دانشگاه استکھلم تحصيالت پايه و تحقيق در علوم انسانی ،حقوق ،علوم طبيعی و اجتماعی دارد .در دانشگاه 50000
دانشجوی  1800دانشجوی دکترا و  6000کارمند دارد.
منبع :سايت دانشگاه استکھلم
http://www.su.se/english/

دانشگاه علوم کشاورزی سوئد
دانشگاه علوم کشاورزی سوئد  3800دانشجو 700 ،دانشجوی دکترا و  3500کارمند دارد.
منبع :سايت دانشگاه علوم کشاورزی سوئد
http://www.slu.se/en/
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دانشگاه اوپساال
دانشگاه تاريخی اوپساال در سال  1477ميالدی تأسيس شد .اين دانشگاه بيش از  110رشته تحصيلی و  1950دوره
آموزشی دارد.
منبع :سايت دانشگاه اوپساال
http://www.uu.se/en/

مدرسه عالی سلطنتی ھنر
اين موسسه  230دانشجوی ھنر دارد .امکان تحصيل مدراج کارشناسی سه ساله ،کارشناسی ارشد دو ساله و يک سال
دانشجوی مھمان و کار پروژه يک ترمی يا يک ساله برای ھنرمندان فعال در اين مدرسه عالی وجود دارد.
منبع :مدرسه عالی سلطنتی ھنر
http://www.kkh.se/index.php/en
در پايگاه داده ھای زير سياھه کامل دانشگاه ھای سوئد )بسياری از دانشگاه ھا که در اينجا معرفی نشده( آمده است:
http://www.studyinsweden.se/Universities/
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پيوند ھای مفيد
فارسی
تحصيل در سوئد Study in Sweden -
http://studyinsweden.blogfa.com/
زير آسمان سوئد  -آنچه در باره سوئد بايد بدانيم
http://skyofsweden.blogsky.com/
اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج
http://www.iranscholarship.msrt.ir/

انگليسی
Study in Sweden
اطالعات مفصل در باره تحصيالت عالی در سوئد
http://www.studyinsweden.se/

در اين پايگاه اينترنتی بايد برای تقاضا حساب کاربر ايجاد کنيد.
https://www.studera.nu/studera/1374.html
Study in Sweden
اطالعات در باره تحصيالت عالی در سوئد در پايگاه اتحاديه اروپا
http://www.studyineurope.eu/study-in-sweden
Sweden Abroad
سفارت ھا و نمايندگی ھای سوئد در کشورھای مختلف
http://www.swedenabroad.com/
Sweden
پايگاه اينترنتی رسمی کشور سوئد
http://www.sweden.se/

سوئدی
Studerande med gymnasieutbildning från Iran
ارزيابی اداره خدمات تحصيالت عالی سوئد از ديپلم ايران
http://www.vhs.se/upload/antagning/Utland/061109%20Iran92.pdf
اگر نظری تکميلی يا پرسشی در باره اين مقاله داريد ،بی زحمت برای نگارنده پست الکترونيکی بفرستيد:
ahad.ghorbani.dehnari@gmail.com
http://ahad-ghorbani.com/
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari
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