
سالم علی عزیز... ممنونم که پیشنهاد مصاحبه منو پذیرفتی تا اطالعاتی در مورد هلند و تحصیل تو این کشوور در اتتیوار  -

 دوستان عزیز قرار بدیم.

 تواهش میکنم... امیدوارم بتونم کمک حالی باشم برای عزیزان. -

 به چه طریقی مهاجرت کردی؟چند سال هست که هلند زندگی میکنی و حتما همین طور تواهد بود...  علی  -

بود که اومدم هلند... البته به واسطه پروژه های دانشگاهیم حدود  2016من یه چیزی حدود چهار، پنج سال پیش... سال  -

 یک سال و نیم هم آلمان زندگی کردم اواسط دوره تحصیلم و... تحصیلی اقدام کردم.

 برای دوره دکتری اقدام کردی؟ -

و فوق لیسانسمو ایران بودم و بعد از اون تودم مستقیم ارتباط برقرارکردم با اساتید و گروه هوایی  بله... من دوره لیسانس -

که اینجا توی فیلد من کار میکردند... و تونستم یه مصاحبه تحقیقواتی باهاشوون داشوته باشوم و پوذیرت گورفتم از ایون 

ن رو انجام دادند... تودشون بورای ویوزای مون اقودام طریق... که بعد از تمام تاییدیه های علمی تودشون تمام کارهای م

کردند و فقط از من تواستن به سفارت مراجعه کنم و پاسپورتمو بدم و ویزامو بگیرم... چون بورسیه دانشوگاه هلنود شوده 

 بودم.

 فک میکنم شرایط راحت تریه به نسبت سایر مقاطع و راه هایی که رایج هست. -

 دقیقا همین طوره... -

 تحصیلیت رو بهمون بگی؟ میشه رشته -

 .توندم Experimental Physicsمن  -

 شما مستقیما با تود اساتید در ارتباط بودی یا اپالی کردی و بورسیه رو از طریق دانشگاه دریافت کردی؟ -

و  من مستقیما با تود استاد ارتباط برقرار کردم و از توت شانسی من اون استاد هموون موقوع یوه پوزیشون بواز داشوت -

 نست دانشجو بگیره که منو انتخاب کرد.میتو

تیلیم توب... توب فک میکنی رزومت چه چیزی داشت که استاد رو راغب کرد انتخابت کنوه و بتوونی ایون بورسویه رو  -

 بگیری؟

هوومم.. تب بذار یه مقدار جامع تر و کلی تر بورات تویویب بودم... اول در موورد دوره هوای لیسوانس و فووق لیسوانس...  -

ن طوریه که در وهله اول بچه ها باید سطب زبان تیلی توبی داشته باشن... حتی تو اون دوره سنی کوه توازه شرایطش ای

دبیرستان رو تموم کردن و میخوان وارد مقطع لیسانس بشن و تیلی باید سطب علموی بواییی داشوته باشون و بوه واقوع 

د که در غیر این صورت باید با هزینه تودشون تحصیل باهوت باشن تا بتونن فاند و بورسیه توی این مقاطع دریافت بکنن

رو شروع کنند که هزینه تیلی باییی داره و من کمتر کسی رو دیدم از ایران با هزینه توودت بورای ایون مقواطع اقودام 

.. موورد بکنه... تیلی اطالع دقیقی ندارم ولی فکر میکنم ساینه حدود ده هزار تا دوازده هزار یورو هزینه تحصویلش باشوه.

بعدی مقطع دکتری هست که تو اکثر کشورهای اروپایی و تود هلنود، مقطوع دکتوری بوه عنووان کوار حسواب میشوه و 

دانشجوها کارمند دانشجو به شمار میرن که تب معیارهایی که باید داشته باشن برای اتذ بورسیه... باز هم مدرک زبان و 

ت... پایان نامه ای که تو مقطع ارشد کار کردند یا مقالوه ای کوه چوا  سطب زبان توبه...و بعد از اون سطب علمی فرد هس

 کردند...



 تو مقاله ای داشتی علی؟ -

هم داشتم... و توی مصاحبه ای که برام گذاشوتن براشوون تویویب  ISIآره... من چند تا مقاله داتلی ایران داشتم و مقاله  -

 دادم.

 توی مصاحبه چه چیزایی توییب دادی بهشون؟ -

مقاله هایی که نوشتم گفتم... از پایان نامه ارشدم گفتم... و بعد اون ها سوال کردند... مثل : آیا میتونم کار تیموی انجوام از  -

 بدم؟ میتونم توی اروپا تحصیلمو ادامه بدم؟ آیا قبال سفر به این کشورها داشتم یا نه...

 رد تز ارشدت کافی بود؟ازت پروپوزال دکتری هم تواستن تو همون مرحله یا توییحت در مو -

این تیلی متفاوته توی کشورهای مختلف... توی کشورهای اروپایی معموی شرح پروژه از قبل آماده است... حتوی قبول از  -

اینکه دانشجو بگیرند... هزینه پروژه... فیلد کاری... و تب وقتی دانشجو میاد، تقریبا همه چی آماده اس ولی باید یوه موتن 

 اونچه که قراره انجام بده طول پروژه مینویسه...کوتاهی در مورد 

 کل تحصیلت انگلیسی بود درسته؟ -

آره... اتفاقا یکی از مزیت های هلند همینه... اینجا انگلیسی تیلی رایجه و حتی تود مردم هم به راحتی انگلیسی متوجوه  -

 میشن و صحبت میکنند و شما توی جامعه هم به مشکلی برنمیخوری...

.. حای یه سوال در مورد همین بورسیه ها... امکان داره شما بورسیه ای که دریافت کردی وسط دوره از دست تیلی عالیه. -

 بدی و یا قطعش کنند؟

 از طرف دانشگاه؟ -

 آره -

یه قانونی تعریف شده در مورد این ماجرا که معموی دوره های دکتری که چهار تا پنج سال هست، حد واصل این زمان یه  -

دانشجو رو مورد بررسی قرار میدن... موثال  شکل میگیره با چند تا از اعضای کمیته علمی که روند پیشرفت مصاحبه هایی

سر شش ماه، یکساله، دو ساله... تو یکی از این مصاحبه ها هر دو طرف اجازه فسخ این بورسیه رو دارند... اگور کوه رایوی 

از من... ولی دیگه بعد از رد شدن این بوازه، توا آتور ایون بورسویه نباشند... چه من رایی نباشم از دانشگاه و چه دانشگاه 

 باقی میمونه و قطع نمیشه.

 مقدار حدودی بورسیه های دانشگاه هلند رو میتونی بهمون بگی؟ -

مقدارت متفاوته ولی کفایت میکنه... دانشگاه کامل ساپورت میکنه ولی تب به سبک زندگیتون ربط داره که کافی باشوه  -

اینکه مجرد هستی یا متاهل... ولخرجی میکنی... تونه ای که اجاره میکنی... ولی مساله اینجاست که اینجوا، تموام یا نه... 

 تالششون رو میکنند تا دغدغه مالی رو حذف کنند تا دانشجو به راحتی بتونه به تحصیلش رسیدگی بکنه.

 تو که هنوز دانشجوی دکتری هستی علی درسته؟ -

 آینده تموم میکنم... آره من تا یکی دو ماه -

به سالمتی... و بعد از اینکه دوره تحصیلت تموم شد، اجازه اینو تواهی داشت که همون جا بمونی و دنبال کار بگردی؟ یوا  -

 نیازه که از طرق دیگه اقدام کنی و یا کشور دیگه بری؟



یک سال تمدید میشه که بتوونن دنبوال نه اینجا به این شکله که ویزای دانشجویان فارغ التحصیل بعد از اتمام درسشون،  -

 کار بگردند و مسیرشون رو مشخص کنند. 

 حای یه سوال دیگه، کسی که بورسیه میشه همچنان نیازه که تمکن مالی به سفارت ارائه بده؟ -

ه نه...نه... کسی که بورسیه میگیره، تود دانشگاه تمام کارهارو کامل انجام میده و حتی مصواحبه هوای سوفارت هوم دیگو -

 وجود نداره و فقط اعالم میکنند که تو تاریخ مشخص به سفارت مراجعه کنید و ویزا رو دریافت کنید.

آهان... عالیه... تب علی، تو این چند سالی که هلند بودی... قطعا ایرانی های تیلی زیادی اونجا میشناسی و معموی هموه  -

ین مدت تغییری تو روند اومدن ایرانی ها به هلند وجوود داشوته؟ همدیگرو پیدا میکنند و یه گروه های تاصی دارند... تو ا

 کمتر یا بیشتر نشده؟

اگه بخوام کلی بگم از زمانی که اومدم، داره به مرور بیشتر میشه... چون هم آگاهیشون بیشتر میشه و هم از طریق همین  -

القمنود و آگواه تور میشون بورا اینکوه مصاحبه هایی که انجام میگیره با افراد حایر توو کشوورهای مختلوف، بقیوه هوم ع

 تحصیلشون رو توی این کشورها ادامه بدن.

 دیدگاهشون به نظرت نسبت به ایرانی ها تغییری کرده؟ -

من فکر میکنم اکثر کسایی که از طریق دانشجویی وارد کشورهای اروپایی شودن، پیشوینه و مونش تووبی از تودشوون  -

 یک نسبت به ایرانی ها تیلی توبه.نشون دادن و دیدگاه عمومی تو مراکز آکادم

تب تدارو شکر... و... سوال آترم... توصیه ات برای کسایی که میخوان تحصیلشون رو تو کشور هلنود اداموه بودن چیوه؟  -

 کسایی که اول جاده هستن...

بهتوره  اولین مساله، مساله ی زبانه که من به شدت پیشونهاد میکونم از زبوان غافول نشوید. مسواله بعودی هوم اینوه کوه -

آگاهیشون در رابطه با جایی که میخوان بیان زیاد بشه... از طریق صحبت هایی که با متخصصین این قضیه انجام میدن یا 

گوت دادن و شنیدن مصاحبه های این شکلی... چون کمک میکنه آگاه تور وارد کشوور بشون و انتظوارات بیجوا نداشوته 

اینجا بهشت برینه، در حالی که درسته اینجا جوا بورای پیشورفت تیلوی  باشن... چون گاها بعضی از دوستان فکر میکنند

 زیاده ولی سختی های تودشم داره... زحمت داره... تنهایی داره... غربت داره... ولی تب نتیجه تالشت رو قطعا میبینی...

 درسته... و اگر تو برگردی به گذشته، باز هم هلند رو برای ادامه زندگی انتخاب میکنی؟ -

 ه... البته من تیلی اتفاقی هلند رو انتخاب کردم...ولی آره... اگه برگردم به گذشته، دوباره هلند انتخابم میتونه باشه.آر -

 تیلی هم عالی... ممنونم ازت و امیدوارم که روزگار شاد و موفقی داشته باشی... -

 تواهش میکنم... ممنون از شما. -


