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 کتاب یا و کنید آغاز محلی نانوایی به زدن سر با را خود روز باشید داشته دوست است ممکن شما از یک هر
 و هنرمندان پاتوق این از پیش که بروید پاریس معروف های کافه از یکی به و برداشته را خود عالقه مورد

 اسکی یا و مدیترانه نواحی در هفته آخر تعطیالت گذراندن فکر در یا و است بوده اروپایی مشهور فیلسوفان
 این تاریخی بنای 40,000 و موزه 7000 از بازدید برای راهی دنبال به شاید یا هستید، آلپ های کوه در

 می گذرانید، فرانسه در را خود وقت شما که (دیگر دلیل صدها یا و) دالیل این از هریک برای هستید، کشور
   .نیستید تنها شما قطعاً

 میلیون 82.6  حدود در آمار بنابر .می باشد سال در بین المللی توریست تعداد بیشترین پذیرنده فرانسه کشور
 المللی بین کننده بازدید میلیون 75.6 با مقایسه در اول رتبه) کرده اند بازدید 2016 سال در کشور این از نفر
 .(اسپانیا و متحده ایاالت برای کدام هر

 نسبت .هستند تحصیل مشغول فرانسه در المللی بین دانشجوی 310,000 حدود هرساله تقریباً این، بر عالوه
 بیان، زیبایی بر عالوه که فرانسوی زبان به تحصیل فرصت تحصیل، هزینه های به آموزش کیفیت باالی

 هم چنین و می نماید فراهم را کشور این المللی بین های شرکت و پیشرو کارهای و کسب در رشد فرصت
 .است نموده تبدیل المللی بین دانشجویان برای دلخواه مقصدی به را کشور این ،... و هنری های زیبایی

 سیستم مورد در بیشتر اطالعات کسب برای هستید، فرانسه کشور در تحصیل مشتاقان از یکی هم شما اگر
 موارد و شغلی های فرصت ویزا، بودجه، مورد در اطالعاتی عالوه به پذیرش، اخذ نحوه فرانسه، عالی آموزش

 .فرمایید مطالعه را رو پیش راهنمای دیگر،
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 فرانسه در عالی آموزش 2-1

 QS سایت اساس بر 2019 سال در دانشگاه ها المللی بین بندی رتبه در برجسته نماینده 35 دارای فرانسه
 دانشگاه کشور، این برتر دانشگاه دو .دارد قرار جهان برتر دانشگاه 300 بین در دانشگاه 11 تعداد این از است،
 به Ecole Polytechnique دانشگاه و  Paris Sciences et Lettres Research University (PSL) پاریس علوم

 و دانشگاه ها جزء و دارند قرار جهان دانشگاه های برترین ششم و پنجاه و پنجاهم های رتبه در ترتیب
 .می شوند شناخته جهان و اروپا در پیشرو مؤسسات

 فرانسه در عمومی دانشگاه 83 ،(کنید رجوع صفحه پایین به) Grandes écoles مؤسسه 250 بر عالوه
 هم چنین .می دهند پوشش را شرایط واجد دانشجویان %80 تقریباً که می دهند ارائه را درسی جامع دوره های

 فیلم، مد، های زمینه در تخصصی هایی کالج عنوان به را معماری و هنر عالی مدارس از ای مجموعه فرانسه
 .می دهد ارائه عالقه مند دانشجویان به اجتماعی کارهای و نمایشی هنرهای نگاری، روزنامه هتلداری،

 تقسیم دسته هایی به فرانسه عالی آموزش سیستم در تخصصی و تحقیقاتی مؤسسات دانشگاه ها، از بسیاری
 شناخته (pôles de recherche et d’enseignement supérieur شده کوتاه) PRES نام با که می شوند بندی

 اشتراک به را خود درسی های دوره و اطالعاتی منابع و داشته همکاری یکدیگر با PRES هر اعضای .می شوند
 PRES کل از واحد مؤسسه یک از فارغ التحصیلی مدرک ارائه جای به است ممکن دوره پایان در و می گذارند

 .شود ارائه مدرک متقاضی به
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 :فرانسه در Grandes écoles سیستم
 .می باشد مجزا فرانسه عمومی های دانشگاه سیستم از که است  ”grandes écoles”سیستم فرانسه عالی آموزش متمایز عناصر از یکی
 آزمون های طریق از را نخبه دانشجویان از کمی تعداد هرساله باشند، خصوصی یا عمومی صورت به است ممکن که برتر، مؤسسات این

  فارغ .می دهند آموزش (مهندسی یا کار و کسب اغلب) واحد موضوع یک در تخصصی صورت به را آنها و می کنند پذیرش دشوار و رقابتی
 عالی سیاستمداران آموزش و تربیت به هم چنین مؤسسات این .می باشند فرانسه جامعه در خاصی اعتبار دارای سیستم این التحصیالن

 .می شوند شناخته برتر محققین و کارها و کسب معروف رهبران دولتمردان، کشور، رتبه
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 پس) کارشناسی مدرک :دهند می ارائه را آموزش از سطح سه بولونیا فرآیند راستای در فرانسوی دانشگاه های
 سه طی از پس معموال) دکترا و (دیگر سال دو تکمیل از پس) ارشد کارشناسی مدرک ،(سال سه تکمیل از

 دارند قصد که کسانی برای شده طراحی) "محقق" عنوان دو به ارشد کارشناسی مدرک .(اضافی سال
 را کار بازار به ورود قصد که کسانی برای) "ای حرفه" یا (دهند ادامه تخصصی دکترای در را خود تحصیالت

 .می شود بندی طبقه (دارند

 تجربه و بیشتر عملی های مهارت برای تقاضا به پاسخ در اخیر، های سال در فرانسه عالی آموزش سیستم
 فراهم تحصیلی دوره های طی در دانشجویان برای را بیشتری کارآموزی های دوره در شرکت امکان ای، حرفه
 عنوان به را کارآموزی دوره دانشجویان کل تعداد از %30 حدود حاضر حال در آمار طبق بر .است نموده
 .است %60 حدود در ارشد کارشناسی دوره های برای عدد این و می گذرانند خود تحصیالت از بخشی

 دوره از مجموعه ای می شود، تدریس فرانسه زبان به کشور این در کارشناسی دوره های بیشتر که حالی در
 یک فرانسه دانشگاه های سازمان .می شود داده ارائه تکمیلی تحصیالت مقاطع برای انگلیسی زبان به های

 نموده فراهم عالقه مندان برای انگلیسی زبان به ارائه قابل های دوره برای جستجو قابل داده آنالین پایگاه
 زبان از مقدماتی دانش یک به نیاز کشور، این در تحصیل حین در بین المللی دانشجویان وجود، این با .است

 دوره های احتماالً دانشجویان، مقصد دانشگاه .دارید فرانسوی فرهنگ و زندگی شیوه با تعامل جهت فرانسه
 .ببرند بهره آنها از خود اصلی مطالعات کنار در می توانند متقاضیان که می کند برگزار را فرانسه زبان مقدماتی

4 

 قبل از شروع تحصیالت. 2      



 ویزا و پذیرش اخذ درخواست، ارائه الزامات 2-2
 در کشور یک از آیا که دارد موضوع این به بستگی فرانسه در تحصیل برای ویزا الزامات و پذیرش اخذ فرآیند

 .جهان نقاط سایر از یا و می کنید اقدام اروپا اتحادیه

 

 اروپا اتحادیه از متقاضیان (الف

 ندارید ویزا به نیازی شما•

 فرانسوی شما تحصیلی مدرک آخرین و کنید شروع را خود تکمیلی تحصیالت اول سال خواهید می اگر•
 معروف  Parcours Sup به که فرانسوی دانشجویان استفاده مورد آنالین درخواست سیستم از باید است،
 مراجعه کنید تحصیل آن در می خواهید که مؤسسه ای به مستقیماً می توانید هم چنین .کنید استفاده است
 .کنید

 دانشگاه یا و مؤسسه با است نیاز تحصیالت ادامه برای ندارید، فرانسوی لیسانس یا و دبیرستان مدرک اگر•
 طور به شما که کنند درخواست است ممکن پذیرش برای مؤسسات این .کنید برقرار ارتباط خود موردنظر
 سیستم طریق از فرانسوی دانشجویان سایر مانند یا و کنید اقدام دانشگاه یا مؤسسه طریق از مستقیم
 .نمایید اقدام Parcours Sup متمرکز

•Grandes écoles  و grands établissements  توصیه بنابراین دارند، را خود به مخصوص روش های 
 در می خواهید اگر .بگیرید تماس مراکز این با مستقیم طور به شرایط و الزامات از آگاهی برای می شود

 اقدام APB طریق از مؤسسات این آمادگی کالس های در شرکت برای می توانید شوید، وارد اول سال
 .نمایید

 نمایید، ارائه زبان این در توانایی تان اثبات جهت مدرکی است الزم است، فرانسوی زبان به شما دوره اگر•
 این از برخی نام ادامه در .کنید شرکت مربوطه آزمون های در مدرک اخذ برای می توانید منظور بدین

 :است شده آورده آزمون ها
 TCF DAP (Test de Connaissance du Français, Demande d’Admission Préalable) 

 DALF (diplôme approfondi de langue française) 

 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

 جهت معتبری مدرک است الزم می شود، ارائه انگلیسی زبان به موردنظرتان دوره اگر مشابه طور به
 قبولی، نمره حداقل هم چنین و نیاز مورد زبان آزمون از اطمینان جهت .شود ارائه زبان این در شما توانایی
 .کنید برقرار ارتباط خود موردنظر دانشگاه با شود می توصیه

 

 اروپا اتحادیه از خارج متقاضیان (ب

 سازمان که است کشوری 41 جزء شما مبدأ کشور اینکه به بسته اروپا، اتحادیه از خارج متقاضیان برای•
 متفاوت پذیرش اخذ نحوه نه، یا می کند اجرا آن در را "فرانسه در تحصیل" فرم پلت فرانسه دانشگاه های

 (org.campusfrance.//www:https) فرانسه دانشگاه های سازمان وبسایت در کشورها این نام .است
 این .نمایید استفاده CFE آنالین سیستم از باید شما دارد، قرار لیست این در شما کشور اگر .است موجود
 این در .می کند راهنمایی ...و درخواست برای نیاز مورد موارد ویزا، اخذ پذیرش، اخذ جهت را شما سیستم
 .دهید انجام را مراحل سایر و آورید وجود به را خودتان شخصی فایل می توانید شما سیستم
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 الزم و نمی گیرید قرار «فرانسه در تحصیل» فرآیند تحت هستید، دکترا دوره در تحصیل متقاضی شما اگر 
 پذیرش اخذ چگونگی مورد در کافی اطالعات تا بگیرید تماس خود موردنظر مؤسسه با مستقیم طور به است

 .آورید دست به

 برای درخواست ارائه از پیش است الزم نیست، "فرانسه در تحصیل" برنامه لیست در شما مبدأ کشور اگر•
 سفارت برای (می شود شناخته DAP فرآیند به که) اولیه درخواست فرم یک فرانسوی، دانشگاه چند یا یک

 قصد آن از پس که سالی نوامبر ماه در اقدامات این می شود پیشنهاد .نمایید ارسال خود کشور در فرانسه
 قبلی نمرات به پذیرش اخذ فرآیند دقیق نحوه .گیرد صورت دارید، را فرانسه کشور در تحصیالت شروع
 با کار نحوه از اطالع و راهنمایی کسب منظور به .است وابسته شما مبدأ کشور و قبلی مقاطع در شما

 .باشید ارتباط در خود موردنظر مؤسسات

 اجازه شامل که کنید، ویزا درخواست باید شما فرانسوی، دانشگاه یا مؤسسه یک از پذیرش اخذ از پس•
   .است معتبر سال یک برای و می شود نامیده  VLS-TSکه می شود، نیز موقت اقامت

 :نمایید ارائه سفارت به را ذیل مدارک باید ویزا اخذ برای

 سوء عدم گواهی قبلی، تحصیلی مدارک گذرنامه، عکس، قطعه 2 شده، تکمیل ویزای درخواست فرم 
 ویزا درخواست برای می شود، ارائه فرانسوی به شما نظر مورد دوره اگر فرانسوی زبان مدرک و پیشینه

 این .رساند اثبات به فرانسه در اقامت جهت را خود مالی توان متقاضی است الزم هم چنین .است الزم
 .باشد ماهانه، دولتی تحصیلی بورس حداقل معادل ماه، هر در (دالر 750) یورو 615 حدود در باید مبلغ

 .نمایید ارائه نیز را فرانسوی معتبر مؤسسه یا و دانشگاه از پذیرش گواهی باید درنهایت
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 این .نمایید اقدام دانشجویی بلندمدت اقامت اجازه دریافت جهت است الزم فرانسه، به ورود از پس ماه سه•
 شما گذرنامه در برچسب صورت به می گردد تأیید (OFFI) فرانسه مهاجرت دفتر توسط که اقامت اجازه
 .شد خواهد ثبت

 هنری دوره های در شرکت برای (org.campusart.//www:http) سامانه طریق از می توانند متقاضیان همه
 طراحی، زیبا، هنرهای مانند درسی دوره های که شود می مؤسسه 100 حدود شامل سامانه این .نمایند اقدام

 کشوری 41 جزء شما کشور اگر وجود، این با .می نماید ارائه تحصیلی سطوح تمام در را معماری و موسیقی
 CFE پروسه در الزم اقدامات جایگزین اقدام این می شود، اجرا آن در "فرانسه در تحصیل" فرآیند که است

 فرانسوی شده انتخاب مؤسسه در را خود نام ثبت باید کالس، شروع از قبل پذیرش، اخذ از پس .نمی گردد
 به خود قانونی وضعیت تأیید برای دانشجویی کارت و دانشگاه در حضور از گواهی یک سپس .دهید انجام
 .کرد خواهید دریافت دانشجو یک عنوان
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 زندگی و تحصیل هزینه های 2-3
 دانشجویان برای دولتی های دانشگاه در پایین نسبتاً تحصیلی هزینه های فرانسه، در تحصیل مزایای جمله از

 .است المللی بین و داخلی

 ذیل شرح به فرانسه دولتی دانشگاه های در تحصیل هزینه های 2017-2018 تحصیلی سال برآورد اساس بر
 :است

 (دالر 225 ~) یورو 184 :کارشناسی دوره •

 (دالر 315 ~)یورو 256 :ارشد کارشناسی دوره •

 (دالر 480 ~) یورو 391 :دکترا دوره•

 یورو 610 با برابر تحصیلی هزینه سالیانه مهندسی مدارس مثالً دارد، وجود نیز استثنائاتی بین این در
 .می کنند دریافت

 وجود، این با .دارند بیشتری اجرایی و اداری هزینه های دریافت به تمایل فرانسه دانشگاه های معمول طور به
 دانشگاه یک در دانشجویان پرداختی میزان از پایین تر مراتب به هم هنوز نهایی رقم توجهی، قابل بطور

 و  grandes écolesمؤسسات در تکمیلی تحصیالت مقاطع در تحصیل هزینه .است کشورها دیگر در مشابه
 .می کنند وضع را خود به مخصوص تعرفه های مراکز این و است باالتر عالی آموزش مؤسساات

 سال هر در یورو 10،000 تا 3000 بین کلی طور به نیز فرانسه در خصوصی های دانشگاه در تحصیل هزینه
 .می باشد
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 زندگی هزینه  2-3-1

 سازمان .است باالتر فرانسه شهرهای سایر به نسبت پاریس در زندگی های هزینه می رود، انتظار که همان طور
 زندگی هزینه و (دالر 890 ~) یورو1،000 حدود در را پاریس در ماهانه زندگی هزینه فرانسه دانشگاه های

 های هزینه حال، این با .است کرده اعالم (دالر 710 ~) یورو 800 حدود در را پایتخت از خارج در ماهیانه
 این و است کرده ایجاد را تعادلی هم پایتخت در حتی زندگی باالی نسبتاً های هزینه با برابر در کم تحصیلی

 بندی رده براساس دانشجویی برتر شهر پنج از یکی به را پاریس شهر که است عواملی از یکی تنهایی به امر
   .است نموده تبدیل ،QS سایت

 وعده یک دارید، احتیاج خوراک و خورد هزینه برای ماه در (دالر 370 ~) یورو 300 حداقل حدود در شما
 یورو، 1.20 حدود معموال شیر لیتر یک .داشت خواهید هزینه یورو 3.25 حداقل دانشگاه رستوران در غذایی

 .می باشد یورو 2 قهوه و یورو 1 باگت نان عدد یک

 دانشجویان اما .شوند کار به مشغول محدودیتی  گونه هیچ بدون تحصیل با همزمان می توانند اروپا دانشجویان
 کار زمان %60) سال در ساعت 964 حداکثر اقامت اجازه و دانشجویی ویزای با می توانند جهان نقاط سایر از

 .می گردد محاسبه زمان مدت این از خارج کارآموزی .کنند کار (وقت تمام

 فرانسه در اقامت هزینه 2-3-2

 دانشگاهی های خوابگاه -1

 دولتی های سازمان توسط (می نامند Cités-U را ها آن فرانسه در اصطالحاً که) دانشگاهی خوابگاه های
 خوابگاه های (CROUS) آموزشی و دانشگاهی فعالیت های ای منطقه مراکز فرانسه در  .شوند می اداره

 اعمال با و شهر در یا گرفته اند قرار دانشگاه محوطه در یا خوابگاه ها این .می کنند اداره را دانشگاهی
  .می شوند واگذار سختگیرانه بسیار اجتماعی ضوابط

 یورو 120 از ماهیانه اجاره :می شوند محسوب مسکن نوع ترین صرفه به مقرون  CROUSهای خوابگاه
 است محدود نسبتاً خوابگاه ها  قبیل این تعداد .است متغیر استودیو یک برای یورو 350 تا اتاق یک برای

  .است فرانسه دولت بورسیه دانشجویان با واگذاری اولویت و

 مشمول خارجی دانشجویان به اتاق هایی واگذاری برای قراردادی ها دانشگاه از تعدادی دیگر سوی از
 برای اتاق تعدادی آموزشی مؤسسات از بعضی .کرده اند منعقد CROUS با همکاری یا مبادله برنامه های

 نظر در دکترا دوره یا ارشد کارشناسی دوم سال در شده پذیرفته بین المللی دانشجویان
 کننده اعطا نهاد یا خود مؤسسه از را الزم اطالعات  هستید، موارد این از یکی مشمول چنانچه  .می گیرند

  .کنید کسب بورس

 ورود از پس می توانید حال این با .است کم بسیار  CROUS خوابگاه آوردن دست به شانس موارد، سایر در
 از بعضی دارد احتمال تحصیلی سال طول در که چرا کنید خوابگاه درخواست  CROUS از  فرانسه به

  .دهند انصراف شرایط واجدین

  خوابگاه های دانشجویی خصوصی -2

 این رفاهی امکانات سطح .دارد وجود دانشجویان برای خصوصی های خوابگاه فرانسه شهرهای اغلب در
 کافه اجتماعات، سالن آیفون، نگهبانی، مانند) کنند می ارائه متعددی های سرویس و است باال ها خوابگاه

 ماه در یورو 700 تا 600از خوابگاه ها این بهاء اجاره .(...و پارکینگ منظم، نظافت رختشویی، ماشین تریا،
 درنزدیکی اکثراً ها خوابگاه این .می باشد دانشگاهی شهرهای سایر در یورو 700 تا 400 از و پاریس در

 .شده اند واقع دانشگاهی محوطه های
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 خصوصی بخش در مسکن -3

 در .می سازد امکان پذیر دانشجویان برای را انعطاف پذیری و استقالل میزان بیشترین اسکان از شکل این
 و سرزندگی از می دهد امکان شما به مثال طور به شماست، با مسکن نوع و محل انتخاب  اسکان، نوع این

 به و خودکفا نسبت به دانشجویان مناسب مسکن نوع این .شوید بهره مند شهر مرکز در رایج سرگرمی های
 موجر از مستقیم طور به توان می را خانه ها قبیل این  .است اجتماعی زندگی با گرفته خو کافی اندازه
 .نمود اقدام ملکی معامالت های آژانس و ها واسطه طریق از یا و کرد اجاره

 ماه یک بهای اجاره از کمتر اندکی مبلغ باید می کنید معامله ملکی معامالت های آژانس طریق از چنانچه
 مبله صورت به هم و خالی صورت به هم ها خانه قبیل این .بپردازید آژانس به الزحمه حق عنوان به را

 ممکن غیر حتی یا و دشوار معموالً فرانسه به رسیدن از قبل مسکنی چنین یافتن .شوند می داده اجاره
  .باشید داشته موردنظر شهر در را آشنایی فرد اینکه مگر است

 پیش یک دادن صورت در می توانید اینحال با .می شود تنظیم سال یک مدت برای معموالً اجاره قرارداد
 را اجاره مورد مکان مبله، های خانه برای جلوتر ماه یک و خالی های خانه برای جلوتر ماه سه از آگهی
 در .است ساز مسأله اغلب قراردادها اینگونه در ضامن یک معرفی لزوم  .کنید مقررتخلیه موعد از قبل

 جایگزین می تواند که می کنند ارائه خدماتی که دارند وجود مراجعی یا نهادها مناطق و شهرها از بعضی
  .شود ضمانت این

  یا شهر خارجی دانشجویان به کمک سرویس خود، آموزشی مؤسسه دهی اسکان سرویس به مراجعه با
CROUS را خانه ها این .کنید مشاهده را مسکن ها قبیل این اجاره به مربوط اعالمیه های می توانید 
 مکان، کیفیت به توجه با و نمایید اجاره مستقل صورت به یا و هم خانه با مشترک صورت به می توانید
  متوسط طور به اجاره بهای پاریس در .است متغیر بسیار بها اجاره شده، ارائه تسهیالت و محل موقعیت

 .است پایین تر بها اجاره شهرستان ها در معموالً و است مترمربع هر برای یورو 20
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 تحصیلی بورسیه دریافت و مالی کمک های 2-4

 (org.campusfrance.//campusbourses:http) تحصیلی بورس کردن پیدا جهت مناسب وبسایت یک
 بر می توانند دانشجویان وبسایت این در .می شود اداره  فرانسه دانشگاه های دولتی سازمان توسط که است

 و نمایند محدود را جستجو نتایج تحصیلی مقطع و عالقه مورد موضوع ملیت، تحصیلی، بورسیه نوع اساس
 .کنند اننتخاب را مناسب تحصیلی بورسیه

 Eiffel Excellence) ایفل تحصیلی بورسیه برنامه طریق از می توانند مستعد المللی بین دانشجویان 

Scholarship Program) 1،181 مبلغ ارشد کارشناسی دانشجویان به برنامه این .کنند دریافت مالی کمک 
  یورو 1400 مبلغ دکترا سطح در و می کند پرداخت ماه 36 الی 12 برای ماهانه (دالر 1،050~) یورو

 دسترس در مالی تأمین گزینه های دیگر .می نماید پرداخت ماه 10 حداکثر تا ماه هر در (دالر 1240~)
 های دانشگاه از جوایز اروپا، اتحادیه Erasmus برنامه طریق از مالی های کمک شامل المللی بین دانشجویان

 و تحقیقاتی سازمان های با همکاری در معموالً که منطقه ای شوراهای طریق از مالی های کمک و خاص
 .می شود شامل را می گردد اهدا (CNRS) علمی تحقیقات ملی مرکز مانند عمومی

 معنی این به که کنند، درخواست دانشگاه با کاری قرارداد بستن برای می توانند هم چنین دکتری دانشجویان
 دریافت حقوق خود تحصیلی کار و تحقیق برابر در و می شوند دانشگاه کارمند قانونی صورت به آنها که است
 ماه هر در (دالر 2،060 ~) یورو 1،685 حقوق حداقل با سال سه مدت حداکثر برای قراردادها این .کنند می

 .می گردد منعقد
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 فرانسه برتر دانشگاه های و دانشگاهی شهرهای 2-5
 قرار جهان سطح برتر دانشگاه 300 بین در فرانسه کشور دانشگاه 11 بر بالغ ،2019 سال آمار اساس بر

 .گرفته اند

 مورد دانشگاه های لیست آخرین می توانند دارند را کشور این در تحصیل ادامه قصد که ایرانی دانشجویان
 هرساله که کنند مشاهده /http://grad.saorg.ir آدرس در را فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید
 لیست، این در موجود دانشگاه های از صادره مدارک تنها است ذکر به الزم .می گیرد قرار بازبینی مورد

 مختصر طور به فرانسه برتر دانشگاه  های و شهرها ادامه در .است ارزشیابی قابل علوم  وزارت ضوابط مطابق
   .شده اند معرفی

 پاریس -1
 مکان هایی فهرست در را است جهان شهرهای محبوب ترین از یکی که را پاریس شهر تردید بدون هرکس

 میلیون 45.9 از بیش 2016 سال در پاریس .می دهد قرار کند بازدید خود زندگی طول در باید که
 جذابیت از که می شود المللی بین مسافر میلیون 16 از بیش شامل تعداد این -است بوده پذیرا را گردشگر

 لوور، مانند جهان معروف های موزه ایفل، برج ،(Arc de Triomphe) پیروزی طاق مانند شهر این های
 .کرده اند بازدید پاریس معروف رستوران های و فرهنگی های برنامه

 این مردم با تعامل و آن در زندگی شهر این شناخت راه بهترین دیگر، بزرگ شهرهای از بسیاری مثل 
 ارتباطات و علوم تحقیقاتی دانشگاه .دارد قرار پاریس در تحقیقاتی انستیتوی و دانشگاه 17 .است شهر

  جهانی رتبه با (Sorbonne) سوربن دانشگاه ،53 جهانی رتبه با Paris Sciences et Lettres (PSL) پاریس
 فرانسه برتر دانشگاه سه ،60 جهانی رتبه با (École Polytechnique) پاریس پلی تکنیک دانشگاه و 77

 .دارند قرار پاریس در که هستند
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 لیون -2

 لیون .وسطایی قرون قدمت با تماشایی شهری .است لیون شهر فرانسه، در تحصیلی شهرهای از دیگر یکی
 فرانسوی آشپزی پایتخت های از یکی لیون .است شده واقع ایتالیا و سوئیس با فرانسه مرز نزدیکی در

 تبدیل اسکی به عالقه مندان برای ایده آل مکانی به را زیبا شهر این فرانسه آلپ کوه های با هم جواری .است
 .است کرده

 جذابیت های اما .است داده قرار یونسکو جهانی میراث زمره در را آن لیون شده حفظ خوبی به معماری
 مقام الیق شهر میان داغی بحث) فرانسه شهر دومین باب در نیز شگفت انگیز معماری از غیر به جالب تری

 !است میان در (دارد وجود لیون و مارسی میان دومی

 دانشجویان از زیادی جمعیت که است این معنی به شهر این عالی تحصیالت گوناگون مؤسسه های حضور
 نظاره گر دانشجویی پاتوق های در را جوشی و جنب پر شب های نتیجه در و دارد وجود لیون در بین المللی

 شهر این دانشگاه برترین École Normale Supérieure de Lyon (ENS) لیون دانشگاه  .بود خواهید
 .دهند  می تشکیل بین المللی دانشجویان را دانشگاه این دانشجوی هزار130 از نفر هزار15 حدود  در .است
 برتر دانشگاه های میان در 160 رتبه و فرانسه دانشگاه های میان پنجم رتبه 2020 سال در دانشگاه این

 .است داده اختصاص خود به را جهان

 و تجارت اصلی مراکز از یکی لیون که بدانند باید دارند نیز شغلی آینده به چشم که کسانی هم چنین
 .است جهان و فرانسه در کار و کسب
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 تولوز -3

 با فرانسه غربی جنوب مرزهای نزدیکی در تاریخی شهری .است فرانسه دانشگاهی شهر دیگر از تولوز
 شمار به اروپا هوافضای صنعت پایتخت های از یکی عنوان به مدرن عصر در تولوز .اسپانیا و آندورا

 تقسیم بخش سه به اکنون آن ها قدیمی ترین که دارد نیز بسیاری قدیمی دانشگاه های شهر این  .می رود
 آن ها قدمت که سابتییر پل 3تولوز دانشگاه و میرال له 2 تولوز دانشگاه کاپیتال، 1تولوز دانشگاه :شده اند

 .می گردد بر میالدی 13 قرن به

 گوناگون فرهنگ های حرارت پر مرکز به و است تولوز به متعلق فرانسه دانشجویی جمعیت بزرگ ترین
 و زنده شهر این در نیز شکوه پر معماری و تئاتر اوپرا، مثل سنتی هنری فرهنگ های البته .دارد شهرت
 وجود با خصوص به بازان اسکی بهشت فرانسه جنوب دارید، را شهر از خروج قصد اگر .است حاضر

 .است پیرنه کوه های
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 مونپولیه -4

 را شهر جمعیت چهارم یک حدود در .است مونپولیه شهر در فرانسه دانشجویی بزرگ جوامع از دیگر یکی
  سال در  QSدانشگاه های جهانی بندی رده میان در شهر این دانشگاه دو و می دهند تشکیل دانشجویان

 قدیمی دانشگاه هفتمین دانشگاه این .می شود نیز مونپولیه والری پل دانشگاه شامل که دارند قرار 2019
 .است جهان

 برای را خود باید که است معنی بدین این و است شده واقع مدیترانه دریای سواحل در مونپولیه شهر
 این زیبای جاذبه های از می توانید سال دیگر فصول در عوض در .کنید آماده تابستان در توریست ها هجمه

 .داشت خواهید فرانسه جنوب نهفته لذت های کشف برای بسیاری زمان و شهر
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 لیل -5

 عصر اقتصادی رکود دوره در که است بوده فرانسه صنعتی مراکز از یکی لیل شمالی شهر گذشته در
 در رنسانس مانند به چیزی اخیر سال های در وجود این با .است شده کاسته آن درخشش از صنعتی پسا
 از که است یافته شهرت فرانسه شده شناخته کمتر گنجینه های از یکی به و است وقوع حال در شهر این

 برای عالی مقصدی لیل نتیجه در .دارد غنی فرهنگی و می رود شمار به فرانسه اقتصادی اصلی ارکان
 شهر، این پایین تر هزینه های دلیل به همچنین .بود خواهد فرانسه در تحصیل جهت دانشجویان
 .کنند سکونت شهر این در پاریس از کمتر %50 حدود اجاره مبلغ با توانند می دانشجویان

 در 2020 سال دارددر دانشجو 70,000 حدود در که (Université Lille Nord de France) لیل دانشگاه
 .دارد قرار جهانی 701 رتبه

 حقیقت در .است شمالی اروپای و فرانسه مناطق دیگر به آسان دسترسی لیل در زندگی مزایای از یکی
 بروکسل یا لندن پاریس، مانند اروپا توریستی مهم مقاصد دیگر به و شده قطار بر سوار توانید می شما

 برای نظیر کم انتخابی لیل دارید، سفر به عالقه اگر .است آلمان و هلند به دروازه ای لیل هم چنین .بروید
 .است شما
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 فارغ التحصیلی از پس کار 3-1

 بحران توانست کشور این اروپا، در 2008 سال اقتصادی رکود با فرانسه مناسب نسبتاً مواجهه از پس
 اگرچه .بگیرد نادیده گرفت، را اروپایی کشورهای از زیادی تعداد گریبان 2013 و2012 سال در که اقتصادی

 فرصت های همواره کشور این باالست، هم چنان بیکاری نرخ و می گیرد صورت کندی به اقتصادی رشد
 .می کند فراهم کار دنبال به و پرواز بلند فارغ التحصیالن برای را فراوانی

 جمله از صنایعی شود، می شامل را فرانسه کشور ملی ناخالص تولید از درصد 80 تقریباً صنایع خدمات
 .غذایی صنایع و هواپیما متالورژی، خودرو، آالت، ماشین شیمیایی، صنایع نساجی، الکترونیک، گردشگری،

 برنامه، گران تحلیل و نویسان برنامه مانند اطالعات فناوری متخصصین شامل خوب کار بازار دارای مشاغل
 .باشند می بهداشتی های مراقبت کارکنان و باال سطح مهندسان

 برای باید اروپایی غیر دانشجویان التحصیلی، فارغ از پس فرانسه در کار به شروع و اقامت ادامه منظور به
 پذیرفتن و کاری پیشنهاد یک دریافت از پس توان می را کار این .دهند درخواست خود اقامت وضعیت تغییر

 نیم و یک حداقل باید درخواستی حقوق و استخدام برای شما پیشنهاد .داد انجام محلی پلیس طریق از آن،
 .باشد (یورو 2،220 حاضر حال در) فرانسه در دستمزد حداقل برابر

 فارغ التحصیلی از پس یکسال تا را خود دانشجویی اقامت اجازه توانند می المللی بین دانشجویان هم چنین،
 به یعنی (سال در ساعت 964 حداکثر یعنی)دانشجویی زمان با مشابه شرایط با مدت این در و دهند افزایش
  سال از که) دستمزد حداقل درصد 150 از بیش آنها درآمد اینکه مگر شوند، کار به مشغول وقت، پاره صورت
 وضعیت تغییر برای باید دانشجویان صورت، این در که بشود؛ (است ساعت هر در یورو 9.76 با برابر 2017
 .نمایند اقدام وقت تمام به وقت پاره از خود شغلی
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 اجازه با فارغ التحصیلی از پس سال دو تا توانند می باالتر یا ارشد کارشناسی مدرک با هندی دانشجویان
 از پس توانید می نیز سوئیسی و اروپایی دانشجویان .باشند داشته اقامت فرانسه در تمدیدشده اقامت

 .باشند کار دنبال به و بمانند بخواهند که زمان هر تا فرانسه در فارغ التحصیلی

  و (fr.emploi-pole.www) مانند هایی سایت وب در را فارغ التحصیالن شغلی های فرصت توانید می شما
APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres, www.apec.fr)، کنید پیدا. 
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 می شود؟ ارائه فرانسه دانشگاه های در تحصیلی مقاطع و مدارک چه -1

 :می دهد ارائه را زیر اصلی مقطع سه کشورها از بسیاری مانند فرانسه های دانشگاه
 .کشد می طول سال 3 معموال که کارشناسی یا اول مقطع•
 .کشد می طول سال 2 حداقل که ارشد کارشناسی•
 .انجامد می طول به سال 3 حداقل که دکترا•

 :شود می تقسیم دسته دو به ارشد کارشناسی مدرک
 .دارند را دکترا برای تحصیل ادامه قصد که کسانی برای - تحقیق •
 .دارند را کار بازار به ورود قصد تحصیل ادامه جای به که کسانی برای - ای حرفه •
 

 کنم؟ هزینه فرانسه اجتماعی تأمین برای باید آیا -2

 برای کلی طور به .است دانشجویان برای ویژه اجتماعی تأمین سیستم یک با جهان در کشور تنها فرانسه
 خود توسط که است اجباری سیستم این در هزینه پرداخت و نام ثبت سال 28 تا 20 بین دانشجویان تمام

   .می گیرد صورت دانشجو

 عدم منظور به دانشگاه، در نام ثبت و فرانسه به رفتن از قبل هستید، اروپا شهروند شما اگر وجود، این با
 است ذکر به الزم .کنید درخواست اروپا بهداشتی بیمه ملی کارت خود کشور از توانید می هزینه پرداخت

 .(بعد سال سپتامبر ام30 تا نام ثبت روز اولین از یعنی) باشد معتبر تحصیلی سال کل برای باید شما کارت

 تأمین برای شرایطی هر در بایستی ،(باشد سال 28 از بیش شما سن اگر یا) ندارید اروپایی معتبر کارت اگر
 برابر 2018 -2017 سال در دانشجویان اجتماعی تامین برای سالیانه هزینه .کنید هزینه دانشجویی اجتماعی

 سیستم این در هزینه پرداخت به مجبور اگر حتی باشید، داشته نظر در است الزم .است بوده یورو 217 با
 ،...و پزشکی خدمات بیمارستان، پزشک، به نیاز صورت در ،(اروپایی بهداشت کارت داشتن علت به) نیستید
 .کند می تسهیل زیادی حد تا را شما زندگی سیستم این در عضویت

 

 می شود؟ ارائه من به داشجویی کارت با تسهیالنی چه -3

 (می کنند اعطا ملی مدرک که خصوصی و عمومی مؤسسات بیشتر در یا و) دانشگاه در نام ثبت از پس شما
 و هستید، دانشجو شما که می کند ثابت مدرک این .کرد خواهید دریافت دانشجویی کارت خودکار صورت به

 .است برخوردار خاصی امتیازات از فرانسه در کارت این دارنده

  آنها به که) دانشگاه ها رستوران تمامی به دسترسی امکان دانشجویان به دانشجویی کارت دانشگاه، چارچوب در
restau-U انجمن هر و دانشگاه ورزشی های باشگاه دانشگاه ها، اختصاصی های کتابخانه ،به (می شود گفته 
 های تخفیف دریافت امکان دانشجویی کارت دادن نشان روزمره، زندگی در همچنین .می دهد را دانشجویی

 ها، تئاتر ها، موزه قطار، و هوائی بلیط ها، رستوران تا گرفته عمومی نقل و حمل از ها، مکان انواع در مختلف
 امکان خصوص در حتماً خدمات از استفاده از قبل که نکنید فراموش .می سازد میسر را ...و ها سینما

 .بپرسید دانشجویی تخفیف از بهره مندی

 است ممکن نمی کنند اعطا تحصیالت پایان در ملی مدرک که خاص های برنامه با خصوصی مؤسسات برخی
 خود مؤسسه با همیشه .داشت نخواهند معتبر دانشجویی کارت نتیجه در و ندهند شما به را دانشجو وضعیت

 .بگیرید تماس مسائل اینگونه این در
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 و فرهنگی ورزشی، های برنامه از استفاده جهت تسهیالتی چه فرانسه در دانشجویان -4
 دارند؟ سرگرمی ها

 خود، مؤسسه یا دانشگاه در ورزشی امکانات از بسیاری از توانید می شما فرانسه، در دانشجو یک عنوان به
 در گوناگون های سرگرمی یا و کنید می زندگی که شهری در متعدد فرهنگی برنامه های و پیشنهادات

 وبسایت صفحه به می توانید برنامه ها این از آگاهی جهت .ببرید لذت مختلف دانشجویی های سازمان
(org.campusfrance.//virtual:http) دانشجویی تخفیف های برای حتماً که نکنید فراموش و بزنید سر 

 .کنید درخواست

 

 گردد؟ صادر دانشجویی ویزای تا کشد می طول چقدر ویزا برای درخواست زمان از -5

 برای اضافی هزینه متقاضی اینکه مگر) کشُد می طول هفته سه حداقل فرانسه دانشگاه های سازمان فرآیند
   .کشید خواهد طول هفته دو حداقل ویزا روند و (کند پرداخت روزه سه خدمات و عملیات در تسریع

 

 است؟ چقدر فرانسه ویزای صدور هزینه -6

 دولت مدت، بلند دانشجویی ویزای برای و می باشد یورو 99 درخواست هزینه فرانسه مدت بلند ویزای برای
 .می کند دریافت یورو 50 هزینه فرانسه
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