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با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، دانشگاه پچ مجارستان از سپتامبر 2021 برای استقبال از دانشجویان 
بین المللی در  دانشگاه آماده می شود. کشور مجارستان در اتحادیه اروپا و همچنین سطح جهانی به 
دلیل کیفیت باالی ارائه آموزش و جوامع مهمان نواز از نظر فرهنگی، به طور فزاینده ای هر ساله مقصدی 

ایده آل جهت تحصیالت به خصوص در رشته پزشکی برای دانشجویان بین المللی به شمار می رود. 

دانشگاه پچ مجارستان در پاندمی کرونا سالمتی و ایمنی دانشجویان خود را در باالترین اولویت قرار داده 
و در عین حال کیفیت باالی آموزش خود را از طریق پلتفورم های آموزش مجازی حفظ کرده است. در 
چند ماه اخیر در راستای موفقیت آمیز بودن برنامه واکسیناسیون سراسری مجارستان در برابر کووید 
-19،  فرصت های تحصیلی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه پچ افزایش چشمگیری داشته اند. اگر 
شما نیز به دنبال تحصیل در یکی از برترین دانشگاه های پزشکی جهان می باشید، می توانید با دنبال 
کردن راهنمای زیر اطالعات مربوط به واکسیناسیون کووید-19 برای دانشجویان خارجی را کسب کنید. 

در این راهنما عالوه بر ارائه اطالعات به روز و دقیق، به سواالت متداول نیز پاسخ داده شده اند.

ثبت نام تزریق واکسن کووید 19 برای دانشجویان بین المللی

راهنمای گام به گام

 هر چیزی که نیاز دارید درباره واکسینه شدن در مجارستان بدانید
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چگونه در مجارستان برای واکسن کرونا ثبت نام کنیم؟
برای واکسیناسیون در مجارستان به چه مدارکی نیاز است؟ 

توجه داشـته باشـید کـه تنهـا در صورتی مـی توانید در مجارسـتان واکسـینه شـوید که 
 مجـوز اقامـت )residence permit( یـا کارت ثبت نام شـهروندان منطقه اقتصـادی اروپا

)registration card for EEA citizens( داشته باشید.

مجوز اقامت و کارت ثبت نام شهروندان منطقه اقتصادی اروپا به شکل زیر می باشد: 

مجوز اقامت )tartózkodási engedély به مجاری(

آیا می توان با مجوز اقامت موقت برای واکسیناسیون ثبت نام کرد؟
توجه داشته باشید که مجوزی که در زیر مشاهده می کنید )مجوز اقامت موقت( تا زمان دریافت مجوز 
اقامت عادی موقتی ست، بنابراین امکان واکسیناسیون کووید 19 با آن وجود ندارد؛ پس لطفا تا زمان 

صدور مجوز اقامت دست نگه داشته و سپس از طریق راهنمای زیر ثبت نام نمایید.
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ثبت نام واکسیناسون کرونا
شما می توانید با در دست داشتن مجوز اقامت و یا کارت ثبت نام شهروندان منطقه اقتصادی اروپا جهت 

ثبت نام واکسن اقدام نمایید.

1. ابتدا وارد وبسایت  www.vakcinainfo.gov.hu  شوید.

2. سپس بر روی “register” در سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید. 

3. پس از کلیلک بر روی “register”، فرم زیر را پر کرده و سپس بر روی “register” پایین 
صفحه کلیک کنید. 

*توجه داشته باشید در صورت نداشتن شماره TA )شماره تامین اجتماعی مجارستان( باید 
با شماره مجوز اقامت یا شماره ملی خود ثبت نام کنید.
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)residence permit( ثبت نام واکسن کرونا از طریق مجوز اقامت
شماره مجوز اقامت، شماره ای 9 رقمی در باال و سمت راست مجوز می باشد. همچنین از یکسان بودن 

شماره وارد شده در فرم و شماره مجوز اقامت اطمینان حاصل نمایید.

همچنین از صحت نوشتار نام خود اطمینان حاصل کنید. حتما نام خود را با همان شکل و ترتیبی که در 
مجوز اقامت نوشته است، تایپ کنید در غیر این صورت احتمال این که نام شما در پایگاه داده سیستم 

پیدا نشود، وجود دارد.



5

ثبت نام واکسن کرونا از طریق کارت ثبت نام شهروندان منطقه 
  )registration card for EEA citizens( اقتصادی اروپا

جهت واکسیناسیون از طریق کارت ثبت نام EEA می بایست به جای شماره مجوز اقامت، شماره ملی 
 register خود را در فرم وارد کنید. سپس بقیه باکس ها را کامال مشابه مرحله قبل پر کرده و بروی

کلیک کنید.

شماره ملی )Személyazonosító szám به مجاری(
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پس از اینکه ثبت نام شما با موفقیت انجام شد، یک ایمیل تاییدیه ثبت نام دریافت خواهید کرد. این 
ایمیل همچنینی حاوی شماره PID می باشد که در مرحله بعد به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

مرحله پس از ثبت نام چیست؟
در این مرحله شما باید جهت تزریق دوز واکسن وقت بگیرید. برای انجام این کار در صورتی که شماره 

TAJ ندارید می بایست وارد سایت
شوید . و در صورت داشتن شماره Taj وارد سایت

 شوید. )توجه داشته باشید که این سایت انحصارا به زبان مجاری است.(
در مرحله بعدی فرم را پر کرده و سپس روی submit کلیک کنید.

حتما می بایست همان شماره ای که با آن ثبت نام انجام شده است، در فرم وارد شود. )اگر برای ثبت 
نام شماره مجوز اقامت را وارد کردید در مرحله رزرو وقت نیز باید همان شماره مجوز اقامت را وارد 

کنید به همین ترتیب برای شماره کارت ثبت نام شهروندان منطقه اقتصادی اروپا( 

همچنین در باکس “PID number” باید شماره که در ایمیل تاییدیه ثبت نام برای شما ارسال 
شده است را وارد نمایید. 

هنگام رزرو وقت واکسن می توانید زمان واکسیناسیون، پایگاه واکسیناسیون و همچنین نوع واکسن را 
)در صورت موجود بودن( انتخاب نمایید. 

توجه: تاکید می گردد که سر وقت در پایگاه واکسیناسیون خود حاضر شوید و همچنین مدارک 
شناسایی )مجوز اقامت یا کارت ثبت نام شهروندان منطقه اقتصادی اروپا ( که با آن ثبت نام کرده اید، 

با خود همراه داشته باشید.

دریافت کارت واکسن
کارت های واکسن مورد قبول در مجارستان به سه گروه دسته بندی می شوند:

• کارت واکسن کشور مجارستان 	
• کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا DCC( اتحادیه اروپا(	
• کارت واکسن ملِی پذیرفته شده براساس توافقنامه های دوجانبه	

www.eeszt.gov.hu/hu/covid-vaccination-booking

www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas
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www.kormany.hu/kulgazdasagi-es- kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok

کارت واکسن کشور مجارستان 
در صورتی که در مجارستان یا یکی از کشور های زیر واکسن دریافت کرده باشید، می توانید کارت 

واکسن کشور مجارستان را دریافت نمایید.

• تمامی کشورهای اتحادیه اروپا 	
• کشور های نامزد اتحادیه اروپا: آلبانی، مقدونیه شمالی ، مونته نگرو ، صربستان ، ترکیه	
• کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: استرالیا ، کانادا ، شیلی ، کلمبیا ، اسرائیل ، 	

ژاپن ، مکزیک ، نیوزلند ، نروژ ، کره جنوبی ، سوئیس ، انگلستان ، ایاالت متحده آمریکا
• کشور های عضو شورای همکاری کشورهای ترک زبان: آذربایجان، غزاقستان؛ قرقیزستان، 	

ازبکستان
• دیگر کشور ها: روسیه ، چین ، امارات متحده عربی ، بحرین و دیگر کشورهایی که در احکام 	

دولتی ذکر شده اند.

توجه: اگر قباًل کارت واکسن کووید 19 را از کشور مبدأ خود دریافت کرده اید، لطفًا لیست 
کارت های واکسن خارجی پذیرفته شده را در وب سایت دولت به آدرس

بررسی کنید.

چگونه پس از واکسیناسیون در مجارستان کارت واکسن دریافت کنیم؟
پس از ثبت نام و دریافت واکسن، کارت واکسن شما به آدرسی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید خود 

به خود ارسال خواهد شد. 

چگونه پس از واکسیناسیون در کشور مبدا یا کشوری دیگر کارت واکسن را دیافت کنیم؟

چنانچه مجوز اقامت دارید و یا در هر کدام از کشور هایی که در باال ذکر شده اند واکسینه شده اید ، 
می توانید با مراجعه به دفاتر دولتی جهت دریافت کارت واکسن مجارستان درخواست بدهید.  

مدارک مورد نیاز برای ثبت تقاضای کارت واکسن مجارستان در دفاتر دولتی شامل گواهی واکسیناسیون 
فرد به زبان مجاری و/یا انگلیسی می باشد.  توجه داشته باشید که این گواهی باید نوع واکسن ، زمان و 
مکان واکسیناسیون ، امضا و مهر پزشک یا مهر و امضای مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی یا 
پایگاه واکسیناسیون  را دارا باشد. همچنین شما می بایست شناسنامه ، گذرنامه ، مجوز اقامت ، کارت 

ثبت نام ، کارت آدرس خود را نیز همراه داشته باشید.

توجه: شهروندان خارجی مجاز به استفاده از اپلیکیشن کارت واکسن مجارستان نمی باشند.
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چه زمانی کارت واکسن به دست متقاضی می رسد؟ 
در صورتی که در مجارستان واکسینه شده اید، کارت واکسن طی 8 روز برای شما ارسال خواهد شد. 

)اگرچه امکان تاخیر به علت تعداد زیاد درخواست ها وجود دارد. 

در صورتی که در کشور دیگری واکسن دریافت کرده اید، کارت واکسن طی 15 روز برای شما ارسال 
خواهد شد. ) اگرچه امکان تاخیر به علت تعداد زیاد درخواست ها وجود دارد.(

کارت واکسن به چه آدرسی ارسال خواهد شد؟
کارت واکسن به آدرس ثبت شده شما ارسال خواهد شد. چنانچه در کشوری دیگر واکسینه شده اید، 

کارت واکسن به آدرس پستی )مجارستانی( که در درخواست خود نوشته اید، ارسال خواهد شد.

کارت واکسن چه مدت اعتبار دارد؟
کارت واکسیناسیون مجارستان طبق قوانین وضع شده فعلی منقضی نمی شود.

کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا DCC اتحادیه اروپا

کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا نیز از تاریخ ا ژوییه 2021 )10 تیر 1400( مورد تایید مجارستان 
می باشد. 

توجه داشته باشید که نوع واکسن های پذیرفته شده ممکن است در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت 
باشد ، بنابراین داشتن کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا  DCCE صادر شده در مجارستان ممکن 
است در همه کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته نشود. بنابراین خواهشمند است ابتدا به خدمات کنسولی 
کشور مقصد خود مراجعه کنید. در نظر داشته باشید که واکسن های مورد تایید اتحادیه اروپا باید در 

تمامی کشور های اتحادیه اروپا پذیرفته شوند.

احراز شرایط کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا EU DCC به چه صورت می باشد؟ 

در صورتی که دارای شرایط زیر باشید، می توانید کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا را دریافت کنید:

• در مجارستان برای واکسن ثبت نام کرده و همچنین واکسن را دریافت کرده اید. 	
• واکسن خود را در هر کشوری که در باال ذکر شده است، دریافت کرده اید	
• کارت واکسنی که براساس توافقنامه های دوجانبه در مجارستان پذیرفته شده باشد، دارید.	
• در هر کشوری واکسن های مورد قبول مجارستان را دریافت کرده اید.	
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چگونه می توان برای کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا اقدام کرد؟ 
شما می تواند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر دولتی درخواست کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا 

خود را ثبت نمایید. 

چه مدارکی جهت ثبت درخواست در دفتر دولتی نیاز است؟
در صورتی که در مجارستان واکسینه شده اید، می بایست شناسنامه ، گذرنامه ، مجوز اقامت ، کارت 
ثبت نام ، و همچنین کارت آدرسی که با آن ثبت نام کرده اید را با خود همراه داشته باشید. و یا اگر از 

قبل کارت واکسن مجارستان را دریافت کرده اید آن را با خود همراه داشته باشید. 

چنانچه در کشور دیگری واکسن را دریافت کرده اید، گواهی واکسیناسیون خود را به زبان مجاری و/یا 
انگلیسی ارائه دهید.

توجه داشته باشید که این گواهی باید نوع واکسن ، زمان و مکان واکسیناسیون ، امضا و مهر پزشک یا 
مهر و امضای مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی یا پایگاه واکسیناسیون  را دارا باشد.

همچنین شما می بایست شناسنامه ، گذرنامه ، مجوز اقامت ، کارت ثبت نام ، کارت آدرس خود را نیز 
همراه داشته باشید. و یا اگر از قبل کارت واکسن مجارستان را دریافت کرده اید آن را با خود همراه 

داشته باشید.

چه زمانی کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا به دست متقاضی می رسد؟ 

متقاضیان کارت واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا نسخه چاپی آن را که حاوی کد Qr کارت می باشد، 
دریافت خواهند کرد. 

البته شهروندان خارجی در نظر داشته باشند که آن ها نمی توانند از اپلیکیشن کارت واکسن دیجیتال 
اتحادیه اروپا استفاده کنند بنابراین می بایست شهروندان خارجی از کارت چاپی خود به خوبی نگه داری 

کنند.

آیا می توان هم زمان برای دریافت کارت واکسن مجارستان و کارت 
واکسن دیجیتال اتحادیه اروپا اقدام کرد؟

بله ، شما می توانید هر دو کارت واکسن را همزمان در دفتر دولتی درخواست نمایید.

توجه: این راهنما در 25 آگوست 2021 )3 شهریور 1400( تهیه شده است و تا آن روز به روز 
می باشد. 

ما همواره اهتمام می ورزیم تا این راهنما را به روز نگه داریم با این حال احتمال قدیمی شدن آن وجود 
دارد. 
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این راهنما با استفاده از اطالعات رسمی اعالم شده توسط مقامات 
مسئول تهیه شده است اما یک راهنمای رسمی نیست و ممکن است 

حاوی اشتباهات یا نادرستی باشد.

خواهشمند است همیشه با مقامات مربوطه مشورت کنید و اطالعات 
به روز را به دست آورید.


