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  مهاجرت تحصیلی به کشور لوکزامبورگ   داشتن منبع اطالعاتی به زبان فارسی در خصوص مراحلن

تصمیم به تحصیل در این   ایرانی محسوب می شود که  جوانانهمواره به عنوان یکی از چالش های  

دانشگاه  از  پذیرش  اخذ  نحوه  از  مراحل  تمامی  گام  به  گام  صورت  به  مقاله  این  در  دارند.  کشور 

لوکزامبورگ تا دریافت ویزای تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این مقاله نیز در  

ی مقطع ارشد از مراحل دریافت قسمت راهنمای کاربردی به تجربیات شخصی نویسنده به عنوان دانشجو

 ویزا اشاره شده است.

 

 

 دریافت پذیرش   - قدم اول

برای دریافت ویزای دانشجویی در اولین قدم نیاز به اخذ پذیرش از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی 

اقدام کنید.  توانید برای شروع مرحله ویزا  پذیرش معتبر می  از دریافت  دارید. پس  این کشور  معتبر 

تاسیس شده است و به عنوان یک دانشگاه جوان در دنیا شناخته    2003گاه لوکزامبورگ در سال   دانش

می شود. در ادامه به شرایط عمومی و زبان های تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی می پردازیم، توجه  

لوکزامبور دانشگاه  سایت  از  استفاده  جامع  اطالعات  دریافت  برای  راه  بهترین  که  باشید  گ  داشته 

(https://wwwen.uni.lu و برقراری ارتباط ایمیلی با مدیرگروه رشته مورد نظرتان برای دریافت )

 اطالعات بیشتر است. 

 

 لیسانس:

https://wwwen.uni.lu/studies/bachelors 

تمامی رشته های ارائه شده توسط دانشگاه لوکزامبورگ در مقطع لیسانس حداقل به دو زبان فرانسه و  

انس با توجه به نوع  انگلیسی تدریس می شوند. حداقل مدرک زبان قابل ارائه برای ثبت نام در دوره لیس

انگلیسی   B2فرانسه و     B1رشته انتخابی متفاوت است ولی به صورت کلی می توان گفت که  مدرک  

آلمانی،   زبان  به سه  نیز  مقطع  این  در  مهندسی  های  اجباری محسوب می شود. رشته  نام  ثبت  برای 

 انلگیسی و فرانسه تدریس می شوند.  

پذیرش تحصیلی در ارائه درخواست  نیاز ) مدرک زبان،    برای  توانید مدارک مورد  دانشگاه می  این 

ترجمه مدارک تحصیلی و...( با توجه به رشته خود را از شروع ماه فوریه تا انتهای ماه آپریل برای این  

 دانشگاه ارسال کنید. 

https://wwwen.uni.lu/
https://wwwen.uni.lu/studies/bachelors
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یورو برای    400هزینه تحصیل در دانشکاه لوکزامبورگ در مقطع لیسانس به صورت میانگین ترمی  

 یورو برای ترم های سوم تا ششم است.   200های اول و دوم و ترمی ترم 

 

 فوق لیسانس: 

https://wwwen.uni.lu/studies/masters 

تنوع رشته های تحصیلی به زبان انگلیسی در دوره فوق لیسانس بسیار گسترده است. شما می توانید در 

و  گر حسابداری  اقتصاد،  فیزیک،  ریاضی،   ، مکانیک(  )عمران،  مهندسی  کامپیوتر،  علوم  های  وه 

 مدیریت، معماری و علوم اجتماعی و آموزشی به زبان انگلیسی در این دانشگاه تحصیل کنید. 

یورو است، به جز رشته معماری   200هزینه تحصیل در مقطع ارشد در دانشگاه لوکزامبورگ ترمی  

 یورو می شود.  500رمی  که شامل ت

ژانویه   15زمان ارسال مدارک برای دانشجویان غیراروپایی متقاضی تحصیل در مقطع ارشد معموال از  

 است ولی ممکن است با توجه به شرایط رشته و تصمیمات مدیرگروه این زمان تغییر بکند.

 

 دکتری: 

https://wwwen.uni.lu/studies/doctoral_education 

دانشگاه لوکزامبورگ چهار دپارتمان کلی برای دوره دکتری در نظر گرفته که شامل دپارتمان علوم و  

 علوم انسانی می شود.   مهندسی، دپارتمان حقوق، دپارتمان اقتصاد و مالی و دپارتمان

با توجه به ویژگی های خاص دریافت پذیرش در این مقطع بهترین راه برای دریافت اطالعات بیشتر  

 مراجعه به سایت دانشگاه لوکزامبورگ و برقراری ارتباط ایمیلی با استاد مورد نظر است.  

و در زمان تحصیل   سال است   4به صورت عمومی مدت زمان دوره دکتری در دانشگاه لوکزامبورگ  

 یورو حقوق دریافت خواهید کرد.   2000در این دانشگاه به صورت میانگین ماهیانه  

 

 

 اقدام برای ویزای تحصیلی    -قدم دوم

https://maee.gouvernement.lu 

https://wwwen.uni.lu/studies/masters
https://wwwen.uni.lu/studies/doctoral_education
https://maee.gouvernement.lu/
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ماه قصد مهاجرت به کشور لوکزامبورگ را دارند    3شهروندان ایرانی که برای ادامه تحصیل بیشتر از  

 باید مراحل زیر را در نظر بگیرند:  

 قبل از ورود به لوکزامبورگ  •

موقت   • اقامت  خواست  در  خارجه   (Temporary Authorisation)ارائه  امور  وزارت  مهاجرت  اداره  به 

 لوکزامبورگ 

 ر داشتن گذرنامه معتبر  در اختیا •

 بعد از دریافت نامه مجوز اقامت موقت   Dدرخواست ویزای تایپ  •

 

 بعد از ورود به لوکزامبورگ:  

 ثبت گواهی ورود در شهرداری محل سکونت   •

 انجام تست های پزشکی مورد نیاز  •

 از وزارت خارجه  درخواست برای دریافت کارت اقامت برای دانشجویان غیر اروپایی •

 

برای شروع مرحله دریافت ویزای تحصیلی لوکزامبورگ از ایران در مرحله اول باید نسخه کاغذی  

 تمامی مدارک زیر را با پست به وزارت امورخارجه لوکزامبورگ ارسال کنید، مدارک عبارت اند از:  

 کپی پاسپورت به همراه تمامی صفحات )با اعتبار حداقل سه ماهه( •

 ( رسمی و مورد تایید اصلی گواهی عدم سوپیشینه همراه با ترجمه رسمی )مهر مترجم •

 کپی پذیرش تحصیلی از دانشگاه لوکزامبورگ یا سایر مراکز آموزشی معتبر  •

 ارائه تمکن مالی برای اثبات تامین هزینه های یک سال زندگی در لوکزامبورگ   •

اعالم وزارت خارجی هزینه های یک ماه زندگی   • لوکزامبورگ  طبق  و    یورو  1201در  به   14412در ماه 

 صورت سالیانه است

 راه های اثبات تمکن مالی عبارت اند از: 

 نسخه اصلی گواهی بورسیه یا کمک هزینه دانشجویی  •

نسخه اصلی گواهی تمکن مالی شش ماهه که توسط آن ثابت می شود که دانشجو منابع مالی کافی در حساب  •

 خود دارد. 

توسط والدین حمایت شود، آن ها باید این موضوع را اثبات کنند که توانایی مالی  جو  دانش  در شرایطی که •

کافی برای هزینه های تحصیلی، زندگی و درمانی فرزند خود برای حداقل یک سال را می تواننند فراهم 

 کنند.  

   معتبر بیمه مسافرتی •
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 تجربیات شخصی یک دانشجو از دریافت ویزای تحصیلی 

از ایران   در مقطع ارشد   در ادامه این مقاله به بیان تجربیات شخصی از مراحل دریافت ویزای تحصیلی

 می پردازم.  ۹۹در فاصله زمانی بهار و تابستان سال 

آماده پاسخگویی به    در هر مرحله از تهیه مدارک در نظر داشته باشید که کارشناسان اداره مهاجرت 

و معموال در کمتر از دو  هستند  immigration.public@mae.etat.lu سواالت شما از طریق ایمیل 

 روز کاری پاسخ تمامی سواالت شما را ارسال می کنند. 

اهمیت  مهاجرت  اداره  برای  مدارک شما  کاغذی  نسخه  دریافت  که  باشید  داشته  نظر  در  را  نکته  این 

 فراوانی دارد و این موضوع به دلیل ساختار بروکراسی حاکم بر دولت لوکزامبورگ است.

موجود در کشورمان بهترین گزینه برای ارسال سریع و امن مدارک استفاده   ستیپبا توجه به مشکالت  

از شرکت های پست سریع فعال در ایران است که در این بین شرکت کارا پست از نظر سرعت ارسال 

سد. پس از ارسال کامل مدارک خود به اداره مهاجرت شما دو نامه  می رو هزینه انتخاب خوبی به نظر 

 ن اداره دریافت می کنید. کاغذی از ای 

 

 رسید دریافت مدارک    -نامه اول 

پس از ارسال مدارک باید منتظر پاسخ اداره مهاجرت لوکزامبورگ مبنی بر دریافت مدارک باشید، با 

توجه به اینکه این نامه توسط سیستم پست عادی از لوکزامبورگ به ایران ارسال می شود ممکن است  

هفته از تاریخ تحویل مدارک خود به   سهاتفاق بیفتد. در صورتی که بعد از    که دریافت آن با کمی تاخیر 

اداره مهاجرت این نامه را دریافت نکردید می توانید با ارسال ایمیل موضوع را با کارشناسان آن سازمان  

 و از آنها در خصوص روند کاری پرونده خود سوال بپرسید. در جریان بگذارید 

 

 نتیجه بررسی مدارک   -نامه دوم 

زمان مشخصی برای دریافت این نامه وجود ندارد ولی به طور متوسط بین یک تا سه ماه برای دریافت  

آن زمان در نظر بگیرید. در این نامه مشخص می شود که نتیجه بررسی مدارک شما منجر به صدور  

 مجوز اقامات موقت در لوکزامبورگ شده است یا خیر؟ 

اقامت   با درخواست ویزای تحصیلی شما، برگه مجوز  اداره مهاجرت  روزه    90در صورت موافقت 

برای شما صادر می گردد که به وسیله آن شما مجاز به ورود به خاک کشور لوکزامبورگ به عنوان  

  Dروز از تاریخ صدور نامه فرصت دارید برای دریافت ویزای تایپ    90و تا    دانشجودریافت می کنید 

 سفر به کشور لوکزامبورگ اقدام کنید.  و

mailto:immigration.public@mae.etat.lu
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 موقت مراحل دریافت ویزا بعد از دریافت نامه مجوز اقامت 

لوکزامبورگ در ایران سفارت خانه ای ندارد و سفارت بلژیک به عنوان حافظ منافع این کشور مراحل  

  Dصدور ویزا را انجام می دهد. پس از دریافت نامه مجوز اقامت موقت احتیاج به دریافت ویزای تایپ  

ه دفتر شرکت  دارید که برای این موضوع باید ب  کشور لوکزامبورگ  برای خروج از ایران و ورود به  

 در ایران مراجعه کنید.   VFSخدمات ویزا 

در مرحله اول باید وارد سایت این مجموعه شده و اقدام به انتخاب وقت به صورت آنالین بکنید. در روز 

از  کپی  و  همراه اصل  به  موقت،  اقامت  نامه مجوز  اصل  باید  که  باشید  داشته  به خاطر  نیز  مراجعه 

نسبت    VISA-ON_WEBدرخواست ویزای شنگن که  می توانید از سایت  پاسپورت، چهارکپی از فرم  

و سایر مدارک مورد نیاز که در سایت این موسسه   به تکمیل آن اقدام کنید، دو قطعه عکس، بیمه مسافرتی

 نیز به  آن اشاره شده است را همراه خود داشته باشید. 

ین مجموعه مدارک را برای سفارت  ا   VFSپس از انجام انگشت نگاری و تحویل مدارک به شرکت  

در پاسپورت شما قرار می    D بلژیک ارسال و پس از گذشت متوسط زمانی دو هفته ای ویزا ی تایپ 

 کشور لوکزامبورگ خواهید شد.  گیرد و آماده سفر به

 

 با تشکر از جناب آقای سهیل بانج شفیعی

  

 در لوکزامبورگ  مرغی انجمن س هی ری تحر ئتی :  ه می و تنظ هی ته

 

و سواستفاده از  یبردار یباشد و هر گونه کپ یم  مرغیسند متعلق به انجمن س نیا  تیرا یکپ  یحقوق قانون یتمام

 دارد یقانون گردیسند پ نیا

 

http://www.simourq.com/

