
 

 

 اطالعاتی برای والدین 

 

مایلیم به والدین دانشجویان احتمالی آینده این اطمینان را بدهیم که دانشگاه ما انتخابی عالی برای تبدیل شدن به دانشجویی   BTHدر 

توان از تحصیل و زندگی در کلسکرونا و سوئد  عنوان یک جوان چه انتظاری می و اینکه به  BTHالمللی است.  در اینجا درباره بین

 دهیم.رتان قرار میداشت، اطالعاتی دراختیا

 

المللی« نیز با کمال میل شما را در این روند پشتیبانی خواهد کرد و به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید  تیم ما در »دفتر بین

  international@bth.seپاسخ خواهد داد: 

   BTHدرباره 
 سازی جامعه و پایایی دارد. ( تمرکزی متمایز بر دیجیتالBTH) »مؤسسه فناوری بلکینگه«

ها هایی که جامعه به آن در زمینه BTHوظیفه ما کمک به توسعه اجتماعی پایاتر ازطریق آموزش عالی، پژوهش و نوآوری است. 

کنیم.  المللی، ما به تحول دیجیتال و پایا کمک می دهد. ازطریق برتری و تعالی بیننیاز اساسی دارد، آموزش و پژوهش انجام می 

ای و  فردی برای ما وجود دارد که نقش خود را در زمینه رقابت منطقه عنوان یک مؤسسه فناوری، مسئولیت و فرصت منحصربه به

 ملی و همچنین پایایی جهانی ایفا کنیم.

اند، و هم برای دانشجویان داخلی و هم  الیی دارند، دانشجومحور هستند و با پژوهش پیوند خورده کیفیت با BTHهای آموزشی برنامه

اند. محیط آموزشی از تبدیل شدن دانشجویان به همکاران، رهبران و نوآران خوب با توانایی المللی درنظر گرفته شده دانشجویان بین

های توانند شرایطی برای توسعه اجتماع در زمینه می BTHا دریافت مدرک از  کند. دانشجویان ب بینی و ایجاد تغییر حمایت میپیش

 سازی و پایایی ایجاد کنند.دیجیتال

BTH  دانشگاهی مدرن و برجسته است. هدفBTH  ای سرآمد از نظر نمایه دانشگاهی در جهان باشد. برای  این است که مؤسسه

افزار« رتبه دوم در جهان و رتبه یک در اروپا را دارد )از نظر تعداد  رم در رشته »مهندسی ن   BTHحاضر تحقیقات  مثال، درحال 

 رساند.( مقاالتی که در مجالت پیشرو در این زمینه به چاپ می 

 های آموزشی برنامه
 پیدا کنید  اینجاهای آموزشی را در توانید همه برنامهمی
 

 در کلسکرونا و بلکینگه زندگی دانشجویی 

BTH  ترین بخش سوئد در شهرستان بلکینگه که »بهشت های سوئد را دارد. دانشگاه ما در جنوبی فردترین طبیعتیکی از منحصربه

های دانشگاهی ما در کلسکرونا و کارلسهامن هر دو در خط ساحلی دریای بالتیک قرار  . پردیسشود قرار دارد سوئد« هم نامیده می

 الجزایر زیبای این دریا تحصیل و زندگی کنید. این فرصت را دارید که در مجمع  BTHعنوان دانشجوی دارند و به 

ها، رستوران و کافه و همچنین مسکن های کنفرانس و کتابخانه های ما سالن های دانشگاهی ما محیط جذابی دارند. در پردیسپردیس

ها به طبیعت، هم آرامش و سکوت الزم برای تحصیل و هم فرصتی برای  دانشجویی و اتحادیه دانشجویی قرار دارند. نزدیکی آن

 در نزدیکی پردیس دانشگاهی، مسیرهای دویدن در خط ساحلی زیبایی ساخته شده است. فعالیت به ارمغان آورده است. مثالً 

المللی از سراسر جهان قرار  دانشجوی بین 550ها دانشجو است که در میان آن 3000پردیس دانشگاهی کلسکرونا مرکز تحصیل 

ها  کند.  این همکاریرج از اروپا همکاری میمؤسسه خا 35وبیش مؤسسه آموزش عالی در اروپا و کم  70با تقریباً  BTHدارند. 

کند. بدون توجه به ملیت و رشته آموزشی، کتابخانه در نقش مکان های جهانی را برای دانشجویان ما فراهم می فرصت ساخت شبکه 

 توانید به تبادل دانش بپردازید و دوستان جدیدی پیدا کنید. مالقاتی است که می 

  رویدادهای بلکینگه، کلسکرونا و کارلسهامن، پیوندهای زیر را دنبال کنید: برای اطالعات بیشتر درباره 

visitblekinge.se 

visitkarlskrona.se 

visitkarlshamn.se 

mailto:international@bth.se
https://www.bth.se/eng/education/masters/
https://www.visitblekinge.se/en
http://www.visitkarlskrona.se/en
http://www.karlshamn.se/en/VisitKarlshamn/


 

 

 های دانشگاهی و در سوئد ایمنی و امنیت در پردیس
 کنید انگلیسی صحبت کنید.توانید با هر کسی که مالقات میمحیط آموزشی پاکیزه و امن است و می

شود. نرخ جرم و جنایت در  ترین کشورهای جهان محسوب می معروف است و یکی از امنسوئد به روشنفکری، برابری و پذیرش 

 سوئد از بسیاری از کشورهای اروپا کمتر است. 

 محل اقامت 
تواند مراحل مربوط به رزرو محل سکونت را برای دانشجویان  »مؤسسه فناوری بلکینگه« فاقد خوابگاه دانشجویی است و نمی

ها های مسکن ارسال کنید یا برای آنصورت آنالین برای شرکت انجام دهد. برای پیدا کردن مکان زندگی، باید درخواستتان را به

 ایمیل بفرستید. 

های مختلفی در کلسکرونا برای اجاره دانشجویی دردسترس هستند. اگر مسکن مدنظرتان را در کلسکرونا پیدا نکردید، به خانه 

دقیقه با قطار و اتوبوس به    45و   25توانید در شهرهای رونیبه و کارلسهامن، محل اقامت مدنظرتان را پیدا کنید و ظرف راحتی می

 وآمد کنید.   کلسکرونا رفت 

 

.  bostad@bthstudent.seدهد: ادیه دانشجویان بلکینگه« اطالعات مربوط به مسکن دانشجویی را دراختیارتان قرار می »اتح

  commodation@bth.seacتماس بگیرید:  BTHکننده اسکان« مؤسسه توانید با »هماهنگهمچنین می

 مراجعه کنید. اتحادیه دانشجویی بلکینگهبرای اطالعات بیشتر درباره اسکان و مسکن دانشجویی، لطفاً به سایت 

 شهریه تحصیلی 
 کرون سوئد در سال.  120000کرون سوئد است؛ یعنی  60000شود، واحد درسی می  30مل  شهریه هر ترم تحصیلی که شا

اگر در برنامه تحصیلی یک یا دو ساله پذیرفته شوید، باید پیشاپیش شهریه کامل یک ترم را پرداخت کنید. )ترم پاییز در ماه اوت  

 رسد.( پایان میشود و در ژوئن بهرسد و ترم بهار از میانه ژانویه شروع می پایان میشود و در میانه ژانویه به شروع می 

شهریه ترم اول شما را دریافت نکند، جای خود را در   BTHشما، مؤسسه   BTHه در حساب شهریه شداگر تا مهلت زمانی مشخص 

 طور مشروط پذیرفته شده بودید، ازدست خواهید داد.ای که به برنامه یا دوره

سی به  در شهریه تحصیل هزینه موارد مربوط به تحصیل و مطالعه مانند کارهای اداری تحصیل، مشاوره تحصیلی/ کاری، دستر 

های تحقیقاتی و رایانه، کمک در )پرستار، مشاور و غیره(، عضویت کتابخانه، آزمایشگاه  BTHمتخصصان سالمت دانشجویی در  

پیدا کردن مسکن و افتتاح حساب بانکی و غیره نیز لحاظ شده است. لطفاً توجه داشته باشید که هزینه منابع چاپی دروس، هزینه 

 اند. دگی در شهریه لحاظ نشده های عمومی زن مسکن و هزینه

ها بتواند صادر دانشجویانی که ملزم به پرداخت شهریه هستند، باید شهریه ترم اول را پرداخت کنند تا مجوز اقامت تحصیلی آن

ز  شود. دانشجویان همچنین باید با مدارک معتبر نشان دهند که درطول تحصیل قادر به حمایت مالی از خود هستند. برای اطالع ا

 مراجعه کنید.  Swedish Migration Agency websiteسایر قوانین مربوط به مجوز اقامت تحصیلی، به 

شود که دالیل خاصی برای درخواست بازپرداخت وجود داشته باشد. الزم است  شهریه تحصیل تنها درصورتی بازپرداخت می 

. بازپرداخت به  شرایط مربوط به شهریه و بورسیه تحصیلی در مؤسسه فناوری بلکینگه را مطالعه کنید:  »شرایط و ضوابط محلی«

گیرد که درخصوص بازپرداخت می  BTHگیرد. تصمیمی که نرخ تبدیل ارز را درنظر نمی BTH( خواهد بود و SEKکرون سوئد )

 یدنظر نیست. قابل اعتراض و درخواست تجد

 های تحصیلی بورسیه
 های تحصیلی زیر دردسترس است.  برای دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه هستند، بورسیه 

 برای دانشجویان احتمالی آینده BTHبرنامه بورسیه تحصیلی  .1

 برای دانشجویان فعلی  BTHبرنامه بورسیه تحصیلی  .2

 دهد«.های زندگی را پوشش »نمیدهد، اما هزینهبورسیه تحصیلی بخشی از شهریه را پوشش می 

ارائه   شرایط مربوط به شهریه و بورسیه تحصیلی در مؤسسه فناوری بلکینگهشرایط مربوط به شهریه و بورسیه تحصیلی در بخش  

    شده است.
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 ارسال شود.  tuitionfees@bth.seباید به نشانی ایمیل  BTHکلیه سؤاالت مربوط به بورسیه تحصیلی 

 ی تحصیلی هاسایر بورسیه 

شود که سازمانی دولتی برای  ( ارائه می Swedish Instituteتعدادی برنامه بورسیه تحصیلی توسط »مؤسسه کشور سوئد« )

های تحصیلی »مؤسسه  تقویت توجه و اعتماد به کشور سوئد در سراسر جهان است. برای دریافت اطالعات بیشتر درباره بورسیه 

ها نیز در های درخواست برای این برنامهمراجعه کنید؛ فرم  های تحصیلی مؤسسه کشور سوئد بورسیه کشور سوئد«، لطفاً به سایت 

 ها را با دقت بررسی کنید.های زمانی متفاوتی دارند، بنابراین تاریخها مهلتهمین نشانی دردسترس است. این بورسیه 

 از دولت خود یا منابع دیگر در کشورتان را نیز بررسی کنید. های بورسیهفرصت فراموش نکنید که 

 پیوندهای مفید 
 ( universityadmission.seروند درخواست )

 ( universityadmission.seهای زمانی ) های مهم و مهلتتاریخ

 ( studyinsweden.seتحصیل در سوئد )

 ( universityadmission.seآشنایی با سیستم آموزش عالی سوئد )

 ( kammarkollegiet.seبیمه )
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