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  امکانات و پيشنھادھای ورزشی

  بعد از ظھرھای فوتبالی:

. برای اطالعات بپيونديد ZGS پشتيبانی ااگر به فوتبال عالقه داريد به جمع ديگر دانشجويان دکتری برای بازی فوتبال داخل سالن ب
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  تماس بگيريد. zgs@uni‐wuppertal.deو يا  kadiric@wiwi.uni‐wuppertal.deدکتری) :  (دانشجوی Samir Kadiricو يا با 

  )Hochschulsportدانشگاه ( یورزشبرنامه ھای 

  يورو و تھيه ی کارت ورزش می توانيد از برنامه ھای متنوع ورزشی دانشگاه استفاده کنيد 15با پرداخت.  

  با اين توضيح که برای استفاده از امکانات سالن بدنسازی  بايست قبال نام نويسی کردی ورزشی می ھابرای شرکت در دوره

)Bergwerkنياز به نام نويسی و پرداخت ھزينه ی جداگانه وجود دارد (  

→ www.hochschulsport.uni‐wuppertal.de/cms 

  شھر ووپرتال

  باز کردن حساب بانکی

  !خدمات بانکھای مختلف (از قبيل امکان باز کردن رايگان حساب تا پيش از باز کردن حساب خوب است که در مورد توجه

  سالگی) تحقيق کنيد. 27

 مدارک مورد نياز برای باز کردن حساب: پاسپورت، برگه ی اشتغال به تحصيل، آدرس منزل مسکونی  

 گيريدبرای اطالعات بيشتر با بخش خدمات مشتری بانک تماس ب.  

  معرفی به اداره ی مرکزی ثبت احوال ووپرتال

  آدرس: 

→ Steinweg 20, 42275 Wuppertal (Schwebebahn ايستگاه قطار معلّق: „Alter Markt“) 

 معرفی به اداره ی ثبت احوال )Einwohnermeldeamt( می بايست تا سه ماه بعد از ورود انجام شود.  

  نخواھد شدريافت دبرای ثبت مشخصات ھزينه ای.  

 مدارک مورد نياز: پاسپورت معتبر، فرم پرشده (فرم در محل دريافت می شود) و قرار داد منزل  

  سايت ھای مفيد برای کسب اطالعات در باره ی امکانات حمل و نقل عمومی:

→ www.wsw‐online.de/mobilitaet 

→ www.bus‐und‐bahn.de/2.html 

→ www.bahn.de/p/view/index.shtml  

  

 



  در ووپرتالو سکونت زندگی 

  زندگی، فرھنگ و اوقات فراغت 

  برنامه ھای گردشیZGS   

ZGS انشجويان دکتری دانشگاه ووپرتال امکان آشنايی بيشتر آنان با شھر ووپرتال د تا با تھيه ی برنامه ھای متنوع برای تالش می کند

، بازديد از نمايشگاه کتاب گريد یھابه شھر ھای يک روزهسفر به عنوان مثالو مناطق اطراف را فراھم کند. از جمله برنامه ھای ما 

) است. ھمينطور با  Deutsche Weihnachtsmarktمنحصر به فرد آلمان (فرانکفورت و يا گردش در بازارچه ھای کريسمس 

   بولينگ و يا گريل ترتيب ميدھيم.برنامه توجه به فصل و آب و ھوا در پايان ھر ترم 
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  ، مشاور دانشجويان بين المللی مقطع دکتری)ماريام موانگا( m.muwanga@uni‐wuppertal.deيا  zgs@uni‐wuppertal.deايميل: 

 

→www.zgs.uni‐
wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeitangebo
te 

→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/termine/  

  

 زندگی در ووپرتال و ھمينطور اوقات فراغت و امکانات و برنامه ھای فرھنگی و تفريحی شتر در مورد يبرای اطالعات ب

  توانيد به سايت ھای زير مراجعه کنيد:می 

→ www.hsw‐international.de 

→ www.wuppertal.de 

→ www.wuppertal‐nur‐hier.de 

می توانيد به خوبی  Heinz (www.heinz‐magazin.de)و  Coolibri (www.coolibri.de)در مجله ھای شھر از قبيل   !توصيه

مناطق اطراف مطلع شويد. اين مجالت به صورت رايگان در رستوران ھا و کافی شاپ ووپرتال و  برنامه ھای متعدد و رخدادھا یاز 

  موجود می باشند. ھا

  سکونت در ووپرتال

از طريق بخش  که با ھزينه ی مناسب وجود دارد. در کنار خانه ھای مدرن خوابگاه دانشگاهمکانات زيادی برای اقامت در ووپرتال ا

 Hochschulsozialwerkامور دانشجويی دانشگاه  (HSW)   منزل ھای شخصی، جمله قابل تھيه ھستند امکانات متعدد ديگری ھم از

  ھتل و پانسيون برای اقامت وجود دارد.

  صاحبخانه را مطلع کنيد. قبلتوجه! اگر در آلمان تمايل به اتمام قرارداد اجاره ی منزل خود داشته باشيد می بايست از سه ماه 

  )HSW( به کمک مرکز امور دانشجويی خوابگاه دانشگاه و يا پيدا کردن منزل مناسبسکونت در

 می بايست درخواست خود را با امور دانشجويی  در صورت تمايل به اقامت در يکی از خانه ھای خوابگاه دانشگاه

Hochschulsozialwerk (HSW) :مطرح کنيد. برای اين منظور مراجعه کنيد به  



Wohnraumzentrale Studentenwohnheim Max‐Horkheimer‐Str. 10 | Ebene 1 | 42119 Wuppertal 

 → www.hsw.uni‐wuppertal.de 

   

  يکی از خدماتHSW  با نام„Home  Sweet Home“   در ووپرتال به شما کمک ميکند تا خارج از خوابگاه دانشگاه خانه

 . در سايتنياز ھای دانشجويی پيدا کنيدشرايط و مناسب با  HSW  می توانيد با وارد کردن کلمه ی„Privatzimmer“  به

  جستجو بپردازيد. مراجعه کنيد به:

→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw     

 (Jugendherberge) اردوگاه ھاآپارتمان ھا / 

 

 Jugendherberge Wuppertal  

→ www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal/  

 

 Appartementhaus am Kleeblatt  

→ www.privatzimmer‐wuppertal.de/  

 

 Wohnraumvermietung Küpper,  

Kontakt: Arrenberger Str. 30 | 42117 Wuppertal | Tel. 0049 (0)151. 52551332  

 Theologisches Zentrum Wuppertal  

Kontakt: Tel. 0049 (0)202. 28200  

Email: anfrage@tagen‐im‐thzw.de  

 

 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)  

Kontakt: Tannenbergstraße 53 u. 57 | 42103 Wuppertal | Tel. 0049 (0)202. 9311343  

Email: vquast@gwg‐wuppertal.de  

 

 Produkt Idee GmbH & Co. KG.  

Kontakt: Tel.: 0049 (0)202. 245290  

Email: w.schmidt@produkt‐idee.com  

 

 Haus Honigstal  

Kontakt: Im Honigstal 7 | 42117 Wuppertal | Tel.: 0049 (0)202. 426455  

Email: wohnen@haus‐honigstal.de 



  ھتل ھا و مھمانسراھا

→ www.hrs.de  

→ www.pension‐hotel‐wuppertal.de 

  :يگر جھت يافتن آپارتمانامکانات د

→ www.studenten‐wg.de  

→ www.wg‐gesucht.de  

→ www.immonet.de  

→ www.immobilienscout24.de  

→ www.mitwohnzentrale.de  

→ www.easywg.de  

→ www.meinestadt.de  

در بسياری از مناطق شھر به صورت   (Wuppertaler Rundschau)شنبه و شنبه روزنامه ای با عنوانچھارھر ھفته در روزھای 

  :آپارتمان را در اين روزنامه پيدا ميکنيدرايگان پخش می شود. بسياری از آگھی ھای 

→ www.wuppertaler‐rundschau.de/  

  مبلمان، اسباب و اثاثيه منزل و ديگرلوازم خانگی

 

 Diakonie Wuppertal /  )البسه، مبلمان و اسباب منزل دست دوم ارزان قيمت(  

Kontakt: Bandstraße 18‐20 | 42105 Wuppertal | Tel.: 0202‐318299 |www.diakonie‐wuppertal.de  

E‐Mail: moebelpartner@diakonie‐wuppertal.de  

  

 Möbeldienst Wichernhaus  

Kontakt: Hesselnberg 97 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 98060 | electrical appliances: Tel.: +49 
(0)202 9806320| www.wichernhaus‐wtal.de 

 

 Das Brockenhaus  )جموعه ی بزرگی از اسباب اثاثيه منزل، لوازم آشپزخانه و لوازم برقی شامل (  

Kontakt: Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tel. 0049 (0)202. 97444750 | http://www.das‐
brockenhaus.de | E.Mail: info@das‐brockenhaus.de 

 GESA gGmbH (لوازم برقی)  

Kontakt: Essener Str. 59 | 42327 Wuppertal | Tel: 0202‐28110531| www.gesaonline.de  

 

 Wuppertaler Tafel ( البسه و لوازم خانگی کوچک شامل )  



Kontakt: Kleiner Werth 48 | 42275 Wuppertal | Tel: 0202‐432946 | www.wuppertaler‐tafel.de  

E‐Mail: info@wuppertaler‐tafel.de  

  پزشکینيازھای 

 العات تماس پزشکان را می تولنيد در راھنمای محلی پيدا کنيد:طفھرستی از مشخصات و ا  

→ www.telefonbuch.de  

  از سايت ھایBundesärtztekammer   (انجمن پزشکان فدرال) وKassenärzliche  Bundesvereinigung  انجمن)

 :مناسب کمک بگيريدپزشکان فدرال طرف بيمه) نيز ميتوانيد برای يافتن پزشک 

→ www.pa enten‐informa on.de/  

  

  اطالعات و مشاوره

 ZGSتيم  تال ھميشه در کنار شما خواھد بود.برای ھرگونه سوال و اطالعات در زمينه ی تحصيل دکتری در دانشگاه ووپرZGS 

شامل دانشجويان دکتری از آلمان و کشورھای ديگر شما را برای ھر گونه راھنمايی فردی از ابتدای ورود به ووپرتال ياری خواھد 

تمديد اجازه اقامت، باز کردن حساب بانکی، تھيه بيمه پزشکی و پيدا برای انجام کارھای اداری، ثبت نام در دانشگاه، شما را داد. 

  خواھيم کرد. کردن آپارتمان ھمراھی

 Buddy“اقدام به تاسيس برنامه منحصربفرد  (ZGS)مرکز دانشجويان تحصيالت تکميلی  Program”  نموده است. طی اين برنامه

دانشجويان دکتری از کليه دانشکده ھا در صورت نياز به کمک شما می آيند، از ثبت نام در دانشگاه و يا انجام امور اداری نظير 

(علمو انسانی Aدانشکده  ھفت راھنماھای ما از مت، بيمه درمانی، افتتاح حساب بانکی و يا جستجوی محل اقامت.درخواست اجازه اقا

 و فرھنگی)،  B ،(اقتصاد)C  ،(رياضی و علوم طبيعی)  D ،(معماری، عمران، مکانيک و مھندسی ايمنی)F (طراحی و ھنر) و

G آلمانی، انگليسی، اسپانيايی، فارسی، چينی، فرانسوی، پرتقالی، ترکی، بوسنيايی، (علوم پرورشد و اجتماعی) ھستند و به زبانھای

 با آنھا تماس بگيريد. ZGSکرواتی، مقدونی، صربی، اسلونيايی صحبت می کنند. در صورت تمايل می توانيد از طريق
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  ، مشاور دانشجويان بين المللی مقطع دکتری)ماريام موانگا( m.muwanga@uni‐wuppertal.deيا  zgs@uni‐wuppertal.deايميل: 

  

و راھنمايی يی در رابطه با مسائل فرھنگی و مشکالت شخصی و تحصيلی خدماتی برای کمک مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه نيز 

    ارائه ميدھد. برای اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به:

→ www.zsb.uni‐wuppertal.de/beratung.html  

  


