
 

 

 تحصیل در آمریکا 

 تحصیل در آمریکا و بررسی تحصیل و هزینه ها

تحصیل در آمریکا، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تحصیل در این کشور، اخذ اقامت و تابعیت از طریق  

تحصیل، در این مقاله مورد بررسی علمی قرار می گیرد. ممکن است، سواالتی از این قبیل برای دوستان پیش  

شد؟ آیا تحصیل در آمریکا، موجب  بیاید، هزینه های مربوط به تحصیل در آمریکا در مقاطع مختلف، چگونه می با

به چه صورت است؟ امید است در این مقاله،   هزینه زندگی در آمریکا اخذ اقامت و تابعیت این کشور می شود؟ 

بتوانیم به تمام سواالت دوستان در رابطه با تحصیل در آمریکا با مدرک دیپلم و پذیرش تحصیلی آمریکا و  

باشد که از نظر  موضوع رشته های تحصیلی در امریکا، پاسخ بدهیم. آمریکا یکی از کشورهای قدرتمند می 

، آماده  (اتریش  MIE)موسسه حقوقی ملک پور، . اقتصاد، رتبه اول و از نظر کیفیت آموزشی نیز بسیار باالست

  و  سوال هرگونه  صورت در .  دهد  یاری  و کشورهای دیگر،  مهاجرت به آمریکا است تا شما را در امور مربوط به

هره مند  ، با موسسه حقوقی ملک پور تماس بگیرید و از مشاوره رایگان موسسه ما، بمهاجرت زمینه  در ابهام

 .شوید 

 

 تحصیل در مدارس آمریکا 

  مقطع . آمریکاست مدارس  در  تحصیل   دهد، می  را  متقاضیان  به تحصیلی مهاجرت امکان که  مقاطع  یکی از

  دوره، این شروع  از قبل  نیز، سال یک البته  که باشد  می  اجباری  و  انجامد  می طول  به سال پنج آمریکا  در ابتدایی

ن این مقطع، دوره متوسطه آغاز می گردد که چهار سال به  گذراند  از پس. بگذراند   را  مهدکودک  بایست می  فرد

طول می انجامد و پس از آن مقطع دبیرستان است که مدت آن چهار سال، می باشد. مدارس در این دوره، به دو  

گروه خصوصی و دولتی، تقسیم می شود که هزینه مدارس دولتی، پایینتر از مدارس خصوصی می باشد. البته  

غلب مخصوص خود آمریکایی هاست و افراد غیر آمریکایی معموال در مدارس خصوصی، تحصیل  مدارس دولتی، ا

 .هزار دالر در سال می باشد  15تا   12می کنند. هزینه تحصیل در مدارس خصوصی در آمریکا، حدود 

 شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا 

 تحصیل در آمریکا در مقطع کارشناسی 

مدرک دیپلم، میتوانید برای مقطع کارشناسی اقدام نمایید. برای تحصیل در مقطع  برای تحصیل در آمریکا با 

ساله خود را با معدل قابل قبول داشته باشید. برای تحصیل در   12کارشناسی در آمریکا، باید مدارک تحصیلی 
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سال پیش   2راندن این مقطع حتما، دیپلم را گرفته باشید. البته این امکان نیز برای شما فراهم است تا، با گذ 

دانشگاهی در آمریکا، برای مقطع کارشناسی آمریکا درخواست دهید. طول این دوره بین سه تا چهار سال است.  

  برای  نیز  را  مشروط  پذیرش  اخذ  امکان پور  ملک  موسسه  البته که  باشند  داشته  زبان مدرک   باید   متقاضیان

 رخی رشته هایی نظیر مدیریت نیازمند داشتن مدرکب  برای  مدرک  این کنار  در.  است نموده  فراهم متقاضیان

GRE و GMAT هستید و برای رشته های حقوقی نیازمند داشتن مدرک LSAT   هستید. برای پذیرش تحصیلی

  15آمریکا در برخی دانشگاه های تراز اول آمریکا و برخی رشته های تاپ مثل مکانیک، معدل شما باید حداقل 

هستید، هزینه تحصیل در دانشگاه های آمریکا به نوع دانشگاه بستگی دارد که به    باشد. همانطور که در جریان

 .هزار دالر در سال هستند  20تا  14طور میانگین، این هزینه ها  

 تحصیل کارشناسی ارشد در امریکا 

در مقطع کارشناسی هستید. پذیرش   14برای تحصیل کارشناسی ارشد در امریکا، نیازمند داشتن حداقل معدل 

اید، به شما می   در مقطع ارشد را، فقط در رشته هایی مرتبط با رشته ای که مدرک کارشناسی خود را گرفته 

  برای دانشگاه توسط  شده تعیین  حداقل   نمره با زبان مدرک    دهند. برای تحصیل در این مقطع، باید 

 و GRE مدرک زبان مدرک   کنار در   آمریکا، های  دانشگاه بیشتر . باشید  داشته  شده، داده  درخواست   رشته

GMAT سته می باشد. باید حتما توصیه نامه به همراه  را نیاز دارند که البته به نوع رشته تحصیلی شما نیز، واب

سال می باشد. هزینه های تحصیل کارشناسی ارشد در امریکا   2انگیزه نامه نیز، داشته باشید. طول این دوره 

 .هزار دالر در سال، می باشد  22تا  15بستگی به نوع دانشگاه شما دارد، ولی به طور میانگین حدود 

 تحصیل دکترا در امریکا 

ی از باالترین مقاطع تحصیل در آمریکا، مقطع دکتری می باشد. طول این دوره حدود چهار تا شش سال می  یک

باشد. اولین گام در پذیرش در مقطع دکتری، انتخاب یک استاد راهنما و یا سوپر وایزر است که نیاز هست که،  

خودتان را ادامه دهید. استاد راهنما شخصی   پروپوزال شما را تایید نماید و با تایید این شخص، می توانید فعالیت

است در هیئت علمی آمریکا که از، سطح علمی باالیی برخوردار است. برای انتخاب این شخص می توانید از دو  

 .طریق عمل نمایید 

اولین راه، استفاده از معرفی نامه یکی از اساتید داخل کشور است و دومین راه، مستقیم می باشد. یعنی شما  

دتان رزومه و زمینه علمی اساتید دانشگاه مربوطه را بررسی می کنید و با آنها صحبت می کنید. شما باید  خو

برای پذیرش در این مقطع یکسری مدارک تهیه و تحویل دهید. اولین مدرک ریز نمرات شما می باشد که باید  

رم تقاضا برای تحصیل در مقطع  ترجمه کنید و برای دانشگاه مورد نظرتان ارسال نمایید. سپس باید یک ف



 

 

دالر است، پست   100تا   50دکتری که اینترنتی می باشد، پر نمایید و برای دانشگاه به همراه هزینه بررسی که 

یا ایمیل نمایید. در گام بعدی حتما باید یک توصیه نامه از استاد شما در دانشگاهی که هم اکنون در حال  

رای دانشگاه مورد نظرتان در آمریکا، ارسال نمایید. باید یک معرفی نامه و  تحصیل هستید، به زبان انگلیسی، ب

رزومه تان را نیز، به همراه مدارک باال، ارسال نمایید. دقت داشته باشید که برای تحصیل در مقطع دکتری در  

صیل در آمریکا  هستید. به صورت میانگین هزینه های تح  7.5تا  7آمریکا، نیازمند مدرک زبان و آیلتس با نمره 

هزار دالر در سال می باشد که با توجه به بورسیه های فراوانی که در این مقطع برای دانشجویان   40تا  28بین 

 .فراهم است، می توان این هزینه ها را تامین کرد

 مهاجرت تحصیلی به آمریکا

م. برای بررسی شرایط تحصیل  در این قسمت از مقاله به بررسی و شرایط مهاجرت تحصیلی به آمریکا می پردازی

ساله دارد که دانش آموز   12در مدارس آمریکا باید گفت، در آمریکا همانند سایر کشورها، سیستم آموزشی دوره 

  پایان به دبیرستان  مقطع  در  و   می بایست این دوره را سپری نماید، این دوره دوازده ساله از مقطع ابتدایی شروع

، و پذیرش در مقطع کارشناسی، باید اشاره کرد، برای ورود  رت تحصیلی به آمریکامهاج شرایط  دیگر از . رسد  می

را ارائه دهد. تحصیل   6.5ساله دیپلم اقدام نماید و مدرک زبان آیلتس  12به این دوره، دانشجو باید با مدرک 

رود به مقطع  سال به طول می انجامد. از دیگر شرایط مهاجرت تحصیلی به آمریکا و و  4لیسانس در آمریکا 

و در برخی موارد باالتر نیاز    6.5کارشناسی ارشد، ارائه مدرک کارشناسی با معدل باالست. همچنین نمره آیلتس 

و ادامه تحصیل در مقطع دکتری، باید گفت، دکترا در آمریکا تقریباً یک   مهاجرت تحصیلی به آمریکا است. جهت

اصلی برای تحصیل دکترای آمریکا است و شما می بایست   مدرک تحقیقاتی خالص نمی باشد. تحقیقات یک نیاز

  را تحصیل   حین کار توانید  می همچنین شما. کنید  یک پایان نامه اساسی را ارائه داده و از آن به خوبی دفاع  

مهاجرت تحصیلی   زمینه  در  تکمیلی  اطالعات کسب جهت. باشید  داشته   اطالع آن شرایط  از  باید  اما. باشید  داشته

 .می توانید مقاله موجود با همین عنوان را در سایت موسسه حقوقی ملک پور را مطالعه نمایید  کابه آمری

 شرایط تحصیل رایگان در آمریکا 

بسیاری از متقاضیان مهاجرت تحصیلی به آمریکا، خواهان تحصیل رایگان در آمریکا هستند. در این قسمت قصد  

رای اطالع شما عزیزان بیان کنیم. همان طور که در مطالب قبل نیز  را ب شرایط تحصیل رایگان در آمریکا داریم تا

اشاره کردیم و شرایط مهاجرت تحصیلی به آمریکا را برای شما ذکر نمودیم، باید این مطلب را خاطر نشان کرد،  

ه  که یکی از شرایط تحصیل رایگان در آمریکا، اخذ بورسیه های تحصیلی در مقاطع مختلف است. از جمله بورسی 

هایی که شما عزیزان می توانید از آن ها استفاده کنید، بورسیه های مربوط به ورزشکاران، که نمرات باال و  

مدارک ورزشی خوبی دارند، می باشد و دیگری؛ بورسیه تحصیلی برای افراد با استعداد و دارای معدل خوب  



 

 

اشاره کرد. در نتیجه شما عزیزان می توانید به   شرایط تحصیل رایگان در آمریکا است. به این موارد می توان از

 .کمک اخذ بورسیه، تحصیل رایگان در آمریکا را داشته باشید و از شرایط تحصیل رایگان در آمریکا بهرمند شوید 

 شرایط دریافت بورس برای تحصیل در دانشگاه های آمریکا 

در  بورسیه تحصیلی   دانشجویان می توانند در دوره های مختلف تحصیلی، بورسیه تحصیلی اخذ نمایند. اخذ 

 امکان پذیر نیست. در مقطع دکتری، دانشجو می بایست، مدرک آیلتس با نمره باال و مقاالت به راحتی  آمریکا

ISI   و رزومه بسیار قوی، ارائه دهد تا بتواند درخواست بورسیه تحصیلی نماید. همچنین در مقاطع لیسانس و فوق

س با نمره باال و مدارک دیگر به دولت ارائه دهد.  لیسانس، فرد می بایست معدل و ریز نمرات باال و مدرک آیلت

سال   12در بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی باید مدرک زبان آیلتس داشته باشید. همچنین باید کارنامه 

تحصیل شما، با نمرات خوب و معدل باال باشد. اگر دارای معدل پایینی هستید، باز هم می شود در این مقطع  

د، به این ترتیب که چند ترم ابتدایی را در دانشگاههای آمریکا به تحصیل بپردازید و معدل  بورسیه دریافت نمو 

خود را باال ببرید، سپس برای بورسیه اقدام نمایید و مقطع کارشناسی تنها مقطعی می باشد که، می توان در آن  

ا نمره باال داشته باشید، همچنین  بعد از پذیرش نیز بورسیه دریافت نمود. در مقطع ارشد نیز، باید مدرک زبان ب

مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی شما باید از دانشگاهی معتبر و با معدل باال باشد. بورسیه تحصیلی در این  

مقطع، مرتبط با رشته فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی، رشته های معماری، تجارت، وکالت، ریاضیات،  

آن، می باشد. در جدول زیر برخی از دانشگاه های آمریکایی، که   روانپزشکی و تدریس و تخصص های مرتبط با 

برای دانشجویان بورسیه ارائه می دهند را، مشاهده می کنید. تحصیل در آمریکا با بورسیه، کار بسیار سختی می  

رد  باشد و به راحتی امکان پذیر نیست. این مقاله به سایت ام آی ای مهاجرت و موسسه حقوقی ملک پور تعلق دا

 .و کپی برداری از آن ممنوع می باشد و پیگرد قانونی خواهد داشت

اسامی دانشگاههای ارائه دهنده  

 توضیحات بورس تحصیلی 

 .یک برنامه کمک مالی با توجه به نیاز دانشجو ارائه می دهد  Amherst  کالج

 Berea college کالج

scholarships 

مللی را در سال اول فراهم  این مدرسه هزینه های همه دانشجویان بین ال

 .می کند 
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 دانشگاه کالرک 

برای متقاضیان سال اول، و شهروندان بین المللی که در مدرسه ای که در  

  25تا   15ایالت متحده حضور دارند، ارائه می شود. یک بورسیه تحصیلی 

دالری مالیات برای کارآموزی فرد،   2500هزار دالری در سال، و تضمین 

 .ارائه می دهد 

 کالج کلمبیا 

بورس تحصیلی و جوایزی به، دانشجویان برجسته بین المللی، ارائه می  

درصد کاهش هزینه های تحصیل می   100تا   15دهد. این جوایز شامل 

 .باشد 

 دانشگاه کنکوردیا

بورس تحصیلی دانشجویان بین المللی، بر اساس مهارت و توانایی های  

 .هزار دالر در سال، را اهدا می کند  25علمی آنها تا سقف 

 دانشگاه ایالتی تنسی 

برای دانشجویان کارشناسی و ارشد، بورس ارائه می دهد. کمک هزینه  

 .درصدی کل هزینه های درسی را پوشش می دهد  50تحصیلی 

 تحصیلی دانشگاه واگنربورسیه  

  47 تا 25 از کامل تحصیلی   به تعداد محدودی از دانشجویان کمک هزینه 

 .کند  می  اهدا دالر،  هزار

 


