
 

 

 نحوه اخذ بورسیه تحصیلی 

 

 شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی رایگان

نحوه اخذ بورسیه تحصیلی ، بهترین بورسیه های تحصیلی دنیا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، معدل برای بورسیه  

بورسیه   شدن، دانشگاه های بین المللی دارای بورسیه، مدارک موردنیاز اخذ بورسیه و هزینه های زندگی به همراه نحوه ی اخذ

در اتریش و بورسیه تحصیلی کانادا و در کل بورسیه تحصیلی خارج از کشور را در این مقاله    و بورسیه تحصیلی تحصیلی در آلمان

اهیم داد. چگونه بورس تحصیلی رایگان بگیریم ؟ چگونه بورسیه تحصیلی بگیریم؟ حداقل معدل برای بورسیه شدن چقدر  توضیح خو

است؟ کدام دانشگاه های بین المللی برای کاهش هزینه های تحصیل و زندگی دانشجویان خود، اقدام به پذیرش بورسیه های تحصیلی  

و اخذ ویزای     رت به آلمان، اتریش، کانادا و …، تحصیل در آلمان و سایر کشورهاکرده اند؟ ساالنه افراد زیادی قصد مهاج

دانشجویی را دارند و برای راحت تر شدن و کاهش یافتن هزینه های تحصیل و زندگی خود اقدام به اخذ بورسیه های تحصیلی می  

الت شما در رابطه با نحوه اخذ بورسیه تحصیلی پاسخ دهیم.  کنند که به همین دلیل بر آن شدیم تا با تهیه این مقاله به این دست از سوا

زمینه مهاجرت، اقامت و … دارید، می توانید با موسسه حقوقی ملک    شما عزیزان در صورتی که نیاز به اخذ اطالعات بیشتر در

 .تماس حاصل نموده و مشاوره رایگان داشته باشید (اتریش MIE) پور

 

 

 

 لی شرایط بورسیه تحصی 

 

بورسیه های تحصیلی کمک هزینه هایی هستند که دانشگاه ها و مراکز آموزشی به دانشجویانی که با اخذ پذیرش تحصیلی قصد  

تحصیل در این مراکز را دارند تعلق می گیرد. دانشگاه ها و مراکز آموزشی اروپا و آمریکا ساالنه بسیاری از بورسیه های تحصیلی  

ی باال در نظر می گیرد تا آن ها بتوانند با این کمک هزینه به مخارج تحصیل یا زندگی خود کمک  را برای دانشجویان با تراز علم

کنند و از پس آن برآیند. بورسیه ها یا کمک هزینه های تحصیلی انواع متفاوتی دارند و برای موقعیت های متفاوتی در نظر گرفته  

مللی یا دانشجویانی که توان علمی بسیار باالیی دارند اما از لحاظ مالی شرایط  شده اند. این کمک هزینه ها بیشتر به دانشجویان بین ال

نابسامانی دارند تعلق می گیرد. نحوه اخذ بورسیه تحصیلی و مدارک مورد نیاز آن برای مقاطع مختلف مثل کارشناسی، کارشناسی  

دامه به آن ها خواهیم پرداخت. این مقاله توسط  ارشد و دکتری متفاوت است و نیاز به شرایط مخصوص به خود را دارد که در ا

تهیه گشته است و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع، غیر قانونی بوده  ( اتریش  MIE)موسسه مهاجرتی ملک پور مشاوران

 .و از لحاظ شرعی حرام می باشد

 بورسیه تحصیلی چیست 

پردازیم. بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور تمایل  ما در این بخش به پاسخ این سوال که بورسیه تحصیلی چیست می 

دانید تحصیل در اکثر کشورهای خوب دنیا مشمول  یا نیمه رایگان تحصیل استفاده کنند. همانطور که می   دارند که از خدمات رایگان

ه می توان از شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی رایگان استفاده کرد ؟برای بورسیه شدن چه کنیم؟  پرداخت شهریه است. اما چگون 

بورسیه نوعی شرایط خاص است که به دانشجویان امکان تحصیل رایگان یا نیمه رایگان را می دهد. بورسیه تحصیلی معموالً به  

تواند برای کل مخارج تحصیل و  مرات باالیی دارند. بورسیه می گیرد که شرایط تحصیلی بسیار خوبی دارند و ن دانشجویانی تعلق می 

زندگی فرد باشد و یا بخشی از هزینه های تحصیل را پوشش دهد . شرایط بورسیه تحصیلی برای همه اشخاص یکسان نیست. دریافت  

های کارشناسی بورسیه دریافت  ه بورسیه تحصیلی در اکثر موارد در مقاطع دکترا و ارشد امکان دارد و به ندرت می توان برای دور

کرد. در واقع بورسیه، نوعی هدیه است که از طرف دانشگاه یا نهادهای دولتی یا خصوصی هر کشور به دانشجویان ممتاز و یا  

 .دانشجویانی که نیاز به دریافت ان دارند تعلق می گیرد

 چگونه بورسیه تحصیلی بگیریم

https://miemohajerat.net/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://miemohajerat.net/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
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صیلی هستند که دانشگاه ها و مراکز آموزشی به دانشجویان خود که سطح و تراز علمی  به طور کلی بورسیه ها کمک هزینه های تح

باالیی دارند ارائه می دهند تا دانشجویان از کیفیت بهتری از زندگی برخوردار شوند و بتوانند با این کمک هزینه از هزینه تحصیل یا  

به دانشجو داده می شود و گاه به شکل تخفیف درصدی از هزینه   زندگی خود بکاهند. این کمک هزینه ها گاه به شکل پولی است که

تحصیل و شهریه دانشگاه می باشد که توسط این بورسیه ها پوشش داده می شود. شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی رایگان از سواالت  

سی، کارشناسی ارشد و دکتری  مهمی است که همیشه در وبسایتهای ما پرسیده می شود. بورسیه تحصیلی برای مقاطع مختلف کارشنا

برای دانشجویان ممتاز ارائه می شود اما اکثر بورسیه ها برای دانشجویان مقطع دکتری است و دیگر بورسیه های تحصیلی موجود  

 .برای مقطع کارشناسی ارشد و بعد کارشناسی می باشد. ما در ادامه به بررسی شرایط بورسیه تحصیلی اروپا و کانادا می پردازیم

به طور کلی قاعده ای وجود ندارد که طبق آن بتوان گفت اگر متقاضی این ویژگی را داشته باشد شامل بورسیه تحصیلی می گردد  

بلکه در حقیقت مجموعه ای از پارامتر ها و معیار هاست که مشخص می کند دانشجو سزاوار دریافت بورسیه هست یا خیر. راههای  

گر دانشجو مدرک زبان با نمره باال دارد یا در پژوهش های علمی با تراز باال شرکت کرده است می  بورسیه شدن ثابت نیست و مثالً ا

تواند تاثیر زیادی بر داورانی که بورسیه های تحصیلی را به دانشجویان می دهند بگذارد. در ادامه شرایط نحوه اخذ بورسیه تحصیلی  

 .در مقاطع مختلف را برای شما شرح خواهیم داد

 .با ما تماس بگیرید ویزای کار آلمان ،کار در آلمان  برای کسب اطالعات در مورد ینهمچن 

 شرایط بورسیه شدن در مقطع کارشناسی

برای بورسیه شدن چه رتبه ای الزم است؟ در کشورهایی چون آلمان، نروژ، اتریش و غیره که بورسیه های تحصیلی برای  

ارائه می شود اغلب شرایط خاصی وجود دارد تا متقاضی بتواند برای اخذ بورسیه تحصیلی کشور مورد نظرش  دانشجویان 

سال طول می کشد و رشته های گوناگونی در کشورهای مختلف   4درخواست دهد. به طور کلی دوره کارشناسی یا لیسانس به مدت 

آن توجه داشته باشید این است که اغلب بورسیه های تحصیلی برای مقطع  برای تحصیل در این مقطع وجود دارد. نکته ای که باید به 

دکتری و کارشناسی ارشد ارائه می شوند و احتمال دریافت بورسیه در مقطع کارشناسی خیلی کمتر از دریافت بورسیه در دیگر  

 .ر ادامه برای شما شرح خواهیم دادمقاطع تحصیلی می باشد. مدارک موردنیاز برای اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی را د

 رزومه تحصیلی متقاضی

 مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات 

 یا مدک زبان رسمی کشور موردنظر  6.5مدرک زبان آیلتس حداقل 

 .انگیزه نامه که نامه ای است که دانشجو در آن اهداف و قصد خود از تحصیل در این رشته و دانشگاه را در آن بیان می کند

امه برای شما اطالعات مربوط به بورسیه های تحصیلی که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه شده است را قرار می دهیم.  در اد

دالر بوده و مناسب دانشجویان مقطع    2.300وجود دارد که مبلغ آن  Trendhim Talent مثالً در کشور آلمان بورسیه ای به نام

فروش و فناوری وجود دارد که برای اخذ این نوع بورسیه تحصیلی متقاضی تنها باید در رشته   کارشناسی رشته های مد، بازاریابی،

مرتبط نام نویسی نماید. نوعی دیگر از بورسیه های مناسب دانشجویان مقطع کارشناسی در کشور سوئد برنامه بورسیه دانشگاه لوند  

خارج از اتحادیه اروپا و سوئیس آمده اند پوشش داده می شود.   درصد شهریه دانشجویانی که از  100تا  25است که طبق آن بین 

متقاضیان دریافت بورسیه باید برای دریافت اطالعات مورد نظر خود در رابطه با نحوه اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی به  

 .سایت دانشگاه مربوطه مراجعه نمایند

https://miemohajerat.net/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://miemohajerat.net/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/


 

 

 

 شرایط بورسیه شدن ارشد 

سال حدوداً طول می کشد و زمان دقیق اتمام آن بستگی به    2کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس مقطع بعد از کارشناسی است که به مدت  

دانشجو دارد. به طور کلی امکان اخذ ویزا در این مقطع بیشتر از مقطع کارشناسی است چون دانشجو تا حدودی رشته و مقصد خود  

های زیادی با رنک باال در سرتاسر دنیا اقدام به دادن بورسیه کارشناسی ارشد به دانشجویان خود با   را معین کرده است. دانشگاه 

تراز علمی باال می کنند تا به آن ها کمک کنند راحت تر از هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور ها بربیاید. دانشجویان مقطع  

ک پژوهش علمی را انجام دهند و به اتمام برسانند تا مدرک آن ها تحویل داده شود  کارشناسی ارشد باید در پایان دوره تحصیلی خود ی 

و فارغ التحصیل گردند. این پژوهش علمی کمک شایانی به دانشجویان می کند تا با انجام درست آن مورد توجه دانشگاه و مراکز  

مدارک مورد نیازی که جزو نحوه اخذ بورسیه تحصیلی   علمی جویای متخصص قرار بگیرند و آینده کاری خود را نیز تامین کنند. از

 :در مقطع کارشناسی ارشد می باشند می توان به موارد زیر اشاره کرد

 رزمه تحصیلی متقاضی 

 مدرک دیپلم و مدرک کارشناسی متقاضی به همراه ریز نمرات آن

 فرم انگیزه نامه دانشجو 

 یا زبان رسمی آن کشور  7مدرک زبان آیلتس حداقل 

باید برای دریافت اطالعات مربوط به نحوه اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به سایت دانشگاه مورد نظر    قاضیانمت 

 :خود مراجعه نمایند. از انواع بورسیه های مناسب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توان به بورسیه زیر اشاره کرد 



 

 

 

 شرایط بورسیه شدن در مقطع دکترا

شبیه به دیگر مقاطع تحصیلی یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد، اما   نحوه اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری تا حدودی

تفاوت های قابل توجهی نیز با هم دارند. مقطع دکتری بعد از مقطع کارشناسی ارشد است و از تفاوت های مهم آن با دیگر مقاطع می  

وایزر که تنها در مقطع دکتری وجود دارد استادی است که به  توان به وجود استاد راهنما یا وپروایزر اشاره کرد. استاد راهنما یا وپر

متقاضی کمک می کند تا در مراحل پذیرش در دانشگاه، مراحل تحصیل و همچنین مراحل تکمیل پروژه موفق عمل کند. همان طور  

دکتری چون نیاز به انجام  که قبال هم اشاره کردیم، اکثر بورسیه ها برای مقطع دکتری در نظر گرفته می شوند. تحصیل در مقطع 

فعالیت های عملی و کسب تجربه دارد به مثابه شغل در نظر گرفته می شود و افراد مقداری حقوق از این بابت می گیرند اما برای  

  باال بردن کیفیت زندگی و کاهش مخارج این میزان حقوق کافی نیست و به همین دلیل دانشگاه ها و مراکز آموزشی به دانشجو ها در

 .این مقطع کمک هزینه های تحصیلی یا زندگی می دهند تا با آن کیفیت پروژه یا زندگی خود را افزایش دهند

 :از مدارک مورد نیاز برای اخذ بورسیه تحصیلی در این مقطع می توان به موارد زیراشاره کرد

 فرم رزومه تحصیلی 

 مدرک تحصیلی دوره های پیشین به همراه ریز نمرات آن ها 

 فرم تائیدیه از سوپروایزر یا استاد راهنما 

 7مدرک آیلتس با نمره حدود 

 :از انواع بورسیه های مناسب برای مقطع دکتری می توان به بورسیه زیر اشاره کرد



 

 

 

 نحوه گرفتن بورسیه از دانشگاههای خارجی 

اطالعات   در این قسمت برای شما عزیزان دانشگاه های بین المللی کشورهای موردنظر را در جدول قرار داده ایم تا با مشاهده آن ها

شما در رابطه با نحوه اخذ بورس خارج از کشور و دانشگاه های بین المللی ارائه دهنده آن ها باال ببریم. دانشگاههایی که امکان  

 .اهدای بورسیه دارند را در این قسمت بررسی میکنیم

 :دانشگاه های رنک باالی آلمان به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها



 

 

 

 :دانشگاه های رنک باالی کشور سوئد به همراه رنک داخل و جهانی آن ها



 

 

 

 :دانشگاه های رنک باالی کشور مجارستان به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها



 

 

 

 :دانشگاه های رنک باالی اتریش به همراه زنک داخلی و جهانی آن ها

 

 :دانشگاه های رنک باالی آمریکا به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها



 

 

 

 :دانشگاه های رنک باالی دانمارک به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها

 

 :دانشگاه های رنک باالی فنالند به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها



 

 

 

 :دانشگاه های رنک باالی کانادا به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها



 

 

 



 

 

 :دانشگاه های رنک باالی انگلستان به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها

 

 :دانشگاه های رنک باالی هلند به همراه رنک داخلی و جهانی آن ها 



 

 

 

 بورسیه تحصیلی با رتبه کنکور 

بورسیه تحصیلی با کنکور، شرایط اخذ این بورسیه و تاثیر معدل برای بورسیه شدن در این متن مورد بررسی قرار می گیرد. برای  

بورسیه شدن چه رتبه ای الزم است؟ تاثیر رتبه کنکور در بورسیه چقدر است؟ سواالتی از این قیبل ممکن است در ذهن شما پیش آید  

 .سخ خواهیم دادکه در این جا به آن ها پا

منظور از بورسیه تحصیلی کمک هزینه ای است که کشور مقصد برای دانشجویان در نظر می گیرد تا بدون هیچ تهعد قبلی و خدمتی  

به کشور مذکور در آن جا به تحصیل بپردازند. هر چه متقاضی تحصیل در دانشگاه مقصد، از رزومه تحصیلی خوبی برخوردار  

های بورسیه بهتری را دریافت کند. جهت اطالع از اینکه بدانیم برای بورسیه شدن چه رتبه ای الزم است باید  باشد، می تواند فرصت 

توجه داشته باشیم در برخی دانشگاه ها شرط معدل مالک اصلی اخذ بورسیه به شمار می رود. همچنین تاثیر رتبه کنکور بر دریافت  

ه متقاضی باالتر باشد امکان دریافت بورسیه برای او بیشتر است. برای دریافت  بورسیه بسیار اهمیت دارد. هر چه معدل و رتب 

بورسیه قدم اول انتخاب کشور مقصد است. دانشجو باید در این زمینه اطالعات کافی داشته باشد. قدم دوم بررسی شرایط اعطای  

 .ات کافی را کسب کنندبورسیه آن دانشگاه است که اغلب به کمک وب سایت آن دانشگاه می توانند اطالع

 مقاالت مرتبط 



 

 

 

 بورسیه تحصیل در ایتالیا

https://miemohajerat.net/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/


 

 

 

 بورسیه تحصیلی در آمریکا

https://miemohajerat.net/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


 

 

 

 بورسیه تحصیلی کانادا 

https://miemohajerat.net/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


 

 

 

 بورسیه تحصیلی در اتریش 

 

 

 دارک مورد نیاز اخذ بورسیه تحصیلیم

مدارک مورد نیازی که باید برای اخذ بورسیه تحصیلی ارائه شوند در همه کشورها تقریبا مثل هم هستند که در اینجا برای اطالع  

به افرادی  بیشتر شما از نحوه اخذ بورسیه تحصیلی این مدارک را شرح خواهیم داد. دقت داشته باشید که بورسیه های تحصیلی تنها 

تعلق می گیرد که از لحاظ علمی دارای سطح و تراز باالیی باشند و دانشجو باید تمام مدارکی که او را از لحاظ علمی از دیگر  

دانشجویان متمایز می کند به سفارت ارائه کند مانند مدارک شرکت در المپیاد ها، مدارک تحصیلی با رتبه های بسیار عالی و پژوهش  

 :یره. مدارک مورد نیاز برای اخذ بورسیه تحصیلی عبارتند ازهای علمی و غ

 فرم تکمیل شده برای درخواست بورسیه تحصیلی

 کپی تمام مدارک تحصیلی پیشین به همراه ریز نمرات آن ها همراه با مهر رسمی و معتبر موسسه های آموزشی پیشین

 رزومه علمی فرد 

https://miemohajerat.net/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4/


 

 

 برگه اثبات مدرک زبان مثل آیلتس یا تافل 

 .یه نامه از اساتید قبلی که در آن از مهارت، میل و انگیزه و ظرفیت فکری فرد توضیح داده شده استتوص

 .که تاثیر بسیار زیادی در اخذ بورسیه تحصیلی دارند SAT ،ACT ،GRE ،GPA نمرات آزمون های علمی مهم مثل

توجه داشته باشید که هر قدر این مدارک بیشتر و با نمرات بهتری باشند امکان اخذ بورسیه تحصیلی برای دانشجوی متقاضی بیشتر  

 .می باشد

 شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی رایگان و ویزای تحصیلی

فرم پذیرش تحصیلی در دانشگاه  دانشجویی که توانسته است با ارائه صحیح مدارک خود به سفارت و دانشگاه بورسیه تحصیلی و  

مورد نظر خود را بگیرد حال باید به فکر اخذ ویزای تحصیلی کشور مورد نظر خود نیز باشد. برای به دست آوردن ویزای تحصیلی  

 .کشور مورد نظر دانشجو باید مدارک زیر را به سفارت آن کشور تحویل دهد و برای اخذ ویزای تحصیلی درخواست نماید

 رم های پذیرش تحصیلی به شکل آنالین و ارسال کردن آن ها به اداره پذیرش مربوطه پر کردن ف

 .پاسپورت با اعتبار زمانی که تا مدتی که فرد در آن کشور می ماند تمام نشود

 مدارک تحصیلی معتبر فرد 

 .ارائه مدرک زبان انگلیسی یا زبان رسمی آن کشور که در دانشگاه ها با آن تدریس می شود

 ش پزشکی و فرم ارزیابی سالمتگزار

 ارائه انگیزه نامه یا هدف نامه 

 توصیه نامه از اساتید قبلی 

 مدارک تولد متقاضی 

 رزومه فرد 

 مقاالت بین المللی و پژوهش های علمی انجام شده توسط دانشجو 

 هزینه های زندگی 

هزینه های زندگی در کشور ها یکی از مسائل مهمی است که دانشجویان و افرادی که قصد انجام مهاجرت را دارند حتما باید به آن  

توجه کنند. شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر درباره هزینه تحصیل و زندگی در کشور ها به مقاالت دیگر سایت که در  

د مراجعه نمایید اما در این قسمت از مقاله نحوه اخذ بورسیه تحصیلی، برای شما در جدول زیر  رابطه با این موضوع ها می باش

میانگینی از هزینه ها در کشور های مربوطه را قرر خواهیم داد تا با استفاده و کمک از آن بتواند به صورت مقایسه ای نتیجه بهتری  

 .بگیرید



 

 

 

 فرم ارزیابی رایگان بورسیه 

 

 

 سواالت متداول در زمینه نحوه بورسیه شدن

 حداقل معدل برای بورسیه شدن چیست؟ 
 .معدل برای بورسیه های مختلف و مقاطع مختلف و دانشگاههای مختلف متفاوت است و نمی توان به طور قطع پاسخ داد

 چگونه فاند تحصیلی بگیریم؟
 .برای دریافت فاند باید شرایط استفاده از فاند را داشته باشید شرایط کلی دریافت فاند سن، معدل و رزومه قوی تحصیلی است

 در قدم اول برای گرفتن بورسیه تحصیلی چه باید کرد؟ 
ن فرم مخصوص ارزیابی بورسیه در سایت در قسمت  بهترین کار در طریقه بورسیه گرفتن اینست که برای بررسی رایگان شرایطتا

 .خدمات ویژه را پرنمایید

 آیا شرایط بوزسیه گرفتن برای دانش آموزان نخبه راحت تر است؟ 
 .بله معدل باال و رزومه تحصیلی قوی کمک شایانی در دریافت بورسیه می کند

 سخن پایانی

نحوه اخذ بورسیه تحصیلی، شرایط اخذ بورسیه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، مدارک مورد نیاز  

برای اخذ بورسیه تحصیلی و ویزای تحصیلی و همچنین دانشگاه های رنک باالی کشور های اتریش، دانمارک، انگلستان، آمریکا، 

الند، نروژ و سوئد را برای شما در این مقاله شرح دادیم. امید است توانسته باشیم با تهیه این مقاله به  هلند، کانادا، مجارستان، آلمان، فن 

سواالت شما در رابطه با نحوه اخذ بورسیه تحصیلی در کشور های یاد شده را پاسخ داده باشیم. شما می توانید برای اخذ اطالعات  

در رابطه با موضوع نحوه اخذ بورسیه تحصیلی مراجعه نمایید و یا   (اتریش MIE) وربیشتر به دیگر مقاله های موسسه حقوقی ملک پ 

با تماس با شماره تلفن های موسسه از مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان و مشاوران خبره ما بهره مند شوید. همچنین شما می توانید  

https://miemohajerat.net/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87/


 

 

حصیلی در زیر این مقاله بنویسید و سواالت خود را بپرسید.  نظرات خود را در زیر این مقاله در رابطه با نحوه اخذ بورسیه ت 

 .همکاران ما در اسرع وقت به سواالت شما عزیزان پاسخ خواهند داد

 


