
 ناطالعات کلی تحصیل در آلما
 

 مقاطع تحصیلی مورد نظر: لیسانس و فوق لیسانس

 انگلیسی یا آلمانی زبان تحصیل:

 B1/ مدرک زبان آلمانی  ۶آیلتس  مدرک زبان مورد نیاز:

 رایگان شهریه:

 خیر امکان بورسیه:

 در صورت یافتن شغل، ابتدا اقامت دائم و سپس پاسپورت آلمانی اقامت پس از تحصیل:

 بعد از ورود دانشجو به آلمان، میتوان برای همسر درخواست ویزلی همراه ارایه داد ویزای همراه:
 

 مقدمه تحصیل در آلمان

دانشگاه های آلمان در کلیه شاخه های مهندسی، پزشکی، علوم انسانی و هنر دارای اعتبار باالیی در سطح جهان هستند و 
ای بسیار خوب پس از اتمام تحصیل است. به خصوص اینکه این کشور بعد از  تحصیل در این کشور، تضمین کننده آینده

اتمام تحصیل، به دانشجو اجازه میدهد در آلمان بماند و شغل مناسبی پیدا کند که در صورت محقق شدن این امر، در 
 نهایت به اعطای اقامت دائم و پاسپورت آلمانی به دانشجو می انجامد.

 
 هزینه تحصیل

مزایای تحصیل در آلمان، رایگان بودن آن است. به این معنا که هیچ هزینه تحت عنوان شهریه از دانشجویان یکی از 
 دریافت نمیشود. صرف نظر اینکه شما دانشجوی خارجی باشید و یا دانشجوی آلمانی.

 
 هزینه زندگی

گفت هزینه زندگی یک دانشجو در آلمان  هزینه زندگی در آلمان، بستگی به منطقه محل سکونت دارد. اما در کل میتوان
یورو در ماه است که این مبلغ بستگی به محل سکونت و همچنین مدیریت مخارج توسط خود دانشجو  ۶۰۵تا  ۰۵۵بین 

دارد. یکی از نکات مثبت تحصیل در آلمان، امکان کار در کنار درس است که دانشجو میتواند از طریق آن، هزینه زندگی خود 
 کند.را تامین 

 

 مهلت اقدام

ددالین ترم تابستانی معموال تا پانزده ژانویه و ددالین ترم زمستانی تا پانزده جوالی است. هر چند به دلیل اینکه دانشجو 
باید پس از اخذ پذیرش، وارد پروسه ویزا شود، پیشنهاد میشود خیلی زودتر از ددالین ها، پرونده دریافت پذیرش را به 

 جریان بیاندازد.
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 مدارک الزم برای اخذ پذیرش در مقطع لیسانس:

 مدرک ديپلم و ريز نمرات آن 
 مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن 
 )مدرک فوق ديپلم و ريز نمرات آن )در صورت تحصیل در مقطع کاردانی 
  مدرک زبان آلمانیB1  
 ۶  قطعه عکس رنگی 
 کپی پاسپورت 
 ترجمه نامه سازمان سنجش مبنی بر قبولی در کنکور سراسری 
  زندگی نامه 
  انگیزه نامه 

 
 مدارک الزم برای اخذ پذیرش در مقطع فوق لیسانس:

 مدرک ديپلم و ريز نمرات آن 
 مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن 
 )مدرک فوق ديپلم و ريز نمرات آن )در صورت تحصیل در مقطع کاردانی 
  ک ليسانس و ريز نمرات آنمدر 
 مدرک فوق ليسانس و ريز نمرات آن 
 مدرک زبان آلمانی  برای دوره های به زبان انگلیسی یا  ۶و یا انگلیسی آیلتس  مدرک زبان آلمانیB1  برای دوره

 های آلمانی
 ۶  قطعه عکس رنگی 
 کپی پاسپورت 
  زندگی نامه 
  انگیزه نامه 

 

 خدمات ویزا موندیال:

  پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس به صورت تضمینیاخذ 
 راهنمایی جهت دریافت ویزای تحصیلی 
  خدمات پس ورود مانند اسکان در روزهای ابتدایی، سیم کارت و… 

 

 

 جهت مشاوره رایگان با ویزا موندیال تماس بگیرید.
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