
 

 

 تحصیل در استرالیا 

 تحصیل در استرالیا و بررسی شرایط تحصیل 

در این  تحصیل در استرالیا، شرایط تحصیل در استرالیا، هزینه تحصیل در استرالیا و نکات مرتبط با تحصیل 

  مدرک   بدون استرالیا کشور   در  تحصیل آیا کشور در مقاله حاضر مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. 

  برای  الزم شرایط    بود؟ خواهد  پذیر امکان  نیز دیپلم   مدرک با استرالیا در  تحصیل آیا   دارد؟   امکان آیلتس

در کشور استرالیا است به تمامی سواالت و   تحصیل مورد  در که   مقاله این  در  ما چیست؟ کشور این در  تحصیل 

ابهامات شما در رابطه با تحصیل در این کشور پاسخ می دهیم و امیدواریم که مقاله حاضر مورد رضایت شما  

  توانید  می  کنید،  دریافت  تری  تخصصی  اطالعات دارید   نیاز که   صورتی در مقاله مطالعه از  بعد  عزیزان قرار بگیرد. 

تماس بگیرید و مشاوره کوتاه و رایگان دریافت کنید. موسسه   اتریش MIE موسسه حقوقی ملک پور،   در  ما با

، محصول فوق العاده راهنمای گام به گام اخذ مهاجرت حقوقی ملک پور برای باال بردن اطالعات شما در زمینه

  محصول  این اوره و وکیل هم نخواهید داشت. مش به نیازی دیگر محصول، این تهیه  با . است نموده تهیه  اقامت را 

 .نمایید  تهیه ویدیویی  محصوالت قسمت در  سایت وب  همین  در  توانید  می  را

 تحصیل در استرالیا در مدارس و کالج ها 

تحصیل در استرالیا در مدارس و کالج ها با توجه به شرایط ویژه ای که دولت استرالیا برای کودکان و نوجوانان  

ته است بسیار قابل توجه می باشد. تحصیل در مدارس و کالج های استرالیا در ذیل بصورت کامل  در نظر گرف

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 تحصیل در مدارس استرالیا

تحصیل در استرالیا در مدارس به دو مقطع تقسیم می شوند : مقطع ابتدایی و دبیرستان . مدارس در استرالیا به  

دو نوع دولتی و خصوصی دسته بندی می شوند و هر دو نوع این مدارس دانش آموزان بین المللی را می  

ع مدرسه متفاوت می باشد . تحصیل در  نو  به  توجه  با شبانه مدارس   در  استرالیا در  تحصیل  های هزینه  پذیرند. 

استرالیا در مدارس اکثرا به صورت مختلط می باشند و تعداد بسیار کمی از این مدارس غیر مختلط می باشند .  

سال بدون نیاز به   ۱۸تحصیل در مدارس استرالیایی به زبان انگلیسی می باشد و دانش آموزان بین المللی زیر 

نند در این مدارس به تحصیل بپردازند، چرا که این مدارس در صورت آماده نبودن  مدرک زبان انگلیسی می توا

دانش آموزان به استفاده از زبان انگلیسی، قبل از ورودشان به کالس، آنها را تحت آموزش قرار می دهند و برای  

 .ورود به کالس آماده می کنند 
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 تحصیل در کالج های استرالیا 

های این کشور به این صورت است که دانش آموز پس از اتمام کالس نهم خود در  تحصیل در استرالیا در کالج  

  آماده استرالیا دانشگاههای  در  تحصیل برای  را  خود و  شود وارد کشور  این های  کالج   دبیرستان می تواند به 

ی شرایط  دارا  ها کالج این  اغلب. باشد  می خصوصی  و  دولتی  های  کالج شامل استرالیا کشور های کالج. نماید 

بسیار مناسب و امکانات آموزشی و تفریحی بسیاری جهت ارائه هستند و با بهره گیری از افراد زبده در امر  

آموزش و روانشناسی، زمینه را برای ارتقاء سطح علمی و روحی دانش آموزان فراهم می سازند. افراد متقاضی  

سالگی همراه خود داشته باشند. سن  18پایان تحصیل در کالج های استرالیا می توانند والدین خود را تا 

سال است و دانش آموزان پس از اخذ دیپلم می توانند قبل از ورود به   18تا  15تحصیل در این کالج ها بین  

 .دانشگاه یک دوره یکساله جهت آماده شدن برای ورود به دانشگاه بگذرانند 

 .دالر استرالیا است  هزار 20تا  18شهریه تحصیل در کالج های استرالیا بین 

 تحصیل در مقطع لیسانس در استرالیا 

تحصیل استرالیا در مقطع لیسانس به این صورت است که متقاضی تحصیل در این کشور باید یک دوره فاندیشن 

سال است و هزینه   4تا    3باشد. دوره لیسانس در استرالیا بین  6را بگذراند و همچنین دارای مدرک آیلتس 

هزار دالر استرالیا می باشد. از جمله دانشگاههای استرالیا می توان به   30تا  20مقطع بین  تحصیل در این

 .در دنیا نام برد   66در دنیا و دانشگاه ملبورن با رتبه  70دانشگاه سیدنی با رتبه 

 تحصیل در مقطع فوق لیسانس در استرالیا 

ابها برای افرادی است که در رشته های مهندسی  در مقطع فوق لیسانس یکی از بهترین انتخ تحصیل در استرالیا

تمایل به ادامه تحصیل دارند. برای اخذ پذیرش در دانشگاههای استرالیا در مقطع فوق لیسانس کسانی که  

مدرک لیسانس خود را از دانشگاههای معتبر اخذ نموده اند بسیار باال است. همچنین الزاما شخص متقاضی  

 .آیلتس را دارا باشد و از معدل خوبی برخوردار باشد  6.5فوق لیسانس باید مدرک  تحصیل در استرالیا در مقطع 

اگر تمایل دارید برای تحصیالت تکمیلی به کشور استرالیا مهاجرت کنید خوب است بدانید کسانی که از  

دانشگاههای استرالیا فارغ التحصیل می شوند شرایط کاریابی باالتری دارند و شانس کاریابی آنها بسیار نسبت به  

به کاریابی نمایید و با پیدا نمودن شغل مناسب دیگر اشخاص باالتر می رود. بعد از اتمام تحصیل می توانید اقدام 

 .شرایط اقامت دائم در این کشور پیشرفته و زیبا را فراهم سازید 



 

 

در صورتی که به تحصیل در کشور استرالیا تمایل دارید قبل از هر اقدامی با افراد مجرب و آگاه در امر پذیرش  

اب نمایید. همچنین مقاالت موسسه حقوقی ملک پور را  دانشگاهها و مهاجرت مشاوره نموده و راه مناسب را انتخ

در این زمینه با استفاده از کلیدواژه ملک پور در گوگل جستجو نمایید و از شرایط و اهم موارد در این زمینه  

 .اطالعات کسب کنید 

 تحصیل در مقطع دکترا در استرالیا 

  عمل به  مصاحبه    که پیشتر از متقاضی تحصیلدر مقطع دکترا نیازمند یک سوپروایزر است  تحصیل در استرالیا

 .باشد   داشته  علمی پروژه  یک در  وی   استفاده به  تمایل  و  آورده

همچنین تحصیل در این مقطع نیازمند مدارک لیسانس و فوق لیسانس به همراه تمامی ریز نمرات است.  

د. الزم به ذکر است دانشگاههای نیاز دار 7همچنین متقاضی تحصیل دکترا در استرالیا به مدرک آیلتس با نمره 

  کشورهایی  جمله  از  و  گیرد  می  نظر در   بورسیه مقطع  این  در  تحصیل   متقاضیان   استرالیا در مقطع دکتری برای

  را  زمینه بهترین دانشگاهها این . گیرد می  نظر  در  هایش دانشگاه  برای را تحقیقاتی   بودجه بیشترین  که باشد  می

 .اند تا بتوانند به تحقیقات علمی و تحصیل بپردازند  نموده  فراهم دانشجویان برای

 تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در استرالیا

تحصیل در استرالیا در رشته های پزشکی و دندان پزشکی با گذراندن دوره یکساله فاندیشن امکان پذیر است.  

نمایید باید بدانید که شرط ورود به رشته  در صورتی که تمایل داید در رشته های پزشکی و دندان پزشکی اقدام 

  5.5های پزشکی گذراندن دوره های پیش پزشکی )پری مدیکال( است که برای شروع باید حداقل مدرک 

 .آیلتس داشته باشند 

 تحصیل رایگان در استرالیا

ین کشور  تحصیل در استرالیا بصورت رایگان مستلزم داشتن شرایطی است که شامل حال متقاضیان تحصیل در ا

باشد. چرا که تحصیل و به صورت کلی نظام آموزشی در این کشور خصوصی است و تحصیل رایگان شامل اتباع  

 :از عبارتند  گردد  می  رایگان بصورت استرالیا کشور  در  تحصیل  استرالیا می شود. از جمله عواملی که موجب

 7داشتن مدرک آیلتس حداقل 

 داشتن دو توصیه نامه از اساتید دانشگاه محل تحصیل 

 داشتن یک رزومه تحصیلی بسیار قوی 



 

 

 بورسیه تحصیل در استرالیا

دریافت بورسیه تحصیلی در هر کشوری شرایط خاص به خود را دارد و بورسیه تحصیل در استرالیا برای مقاطع  

شمار است. که البته برای دریافت آن نیز به  تمختلف وجود دارد اما در مقطع کارشناسی بسیار محدود و انگش

توان به داشتن معدل باال، مدرک زبان و  دلیل محدود بودن تعداد، شرایط سختی وجود دارد که از آن جمله می 

  تعداد  کارشناسی مقطع  نسبت به ارشد  مقطع در تحصیل برای  فارغ التحصیلی از دانشگاه های معتبر را نام برد.  

یشتر است، اما در مقطع دکترا بورسیه های زیادی وجود دارد و برای دریافت بورسیه در مقطع  ب  کمی  ها بورسیه

به باال الزامی است. همچنین داشتن انگیزه نامه قوی، توصیه نامه و مقاالت بین   ۷دکترا داشتن مدرک آیلتس  

یل با شهریه است، بنابراین  المللی از اهم موارد است. از آنجایی که سیاست تحصیل در استرالیا بر پایه تحص

دریافت بورسیه در مقاطع پایین تر از دکترا بسیار سخت و محدود است. بورسیه هایی که توسط استرالیا ارائه  

  فرصت  ها بورسیه  این گردد. می شوند، بورسیه هایی هستند که توسط وزارت امور خارجه استرالیا اداره می 

برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا فراهم می   توسعه حال در   کشورهای برای  را تحصیل 

 .شود  می  دانشجویی   بیمه و  تحصیل و  زندگی  هزینه کمک  کامل،  شهریه شامل  هابورسیه  کند. 

 :ها را نام می بریمدر اینجا برای شما چند نمونه از بورسیه 

 ENDEAVOR بورسیه تحصیالت تکمیلی

دانشگاه، کمک هزینه  های شهریه را در دسترس قرار دارند و شامل هزینه این بورسیه برای مقاطع ارشد و دکت 

 .سفر، هزینه زندگی و همچنین بیمه درمانی و مسافرتی است

 IPRS بورسیه

این بورسیه به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد تا برای تحقیق و پژوهش با محققان برجسته  

ساله برای مقطع دکترای پژوهش   ۳ه برای یک دوره دو ساله در مقطع ارشد و یا  استرالیایی کار کنند. این بورسی

 .محور ارائه می گردد. این بورسیه هزینه های تحصیل و درمان را در بر می گیرد 

 USYDIS بورسیه تحقیقاتی بین المللی دانشگاه سیدنی

وت به عمل می آورد تا با دریافت این  از دانشجویانی که در مقطع ارشد تمایل به تحصیل پژوهش محور دارند دع

سال با امکان   ۳بورسیه در این دانشگاه به تحصیل بپردازند و کمک هزینه تحصیل و زندگی دانشجویی را تا 

 .کند تمدید یک ترم اضافه برای مقطع دکترا فراهم می 

 NORTH RYDE بورسیه های بین المللی دانشگاه مک کواری



 

 

این بورسیه برای دانشجویان دانشگاه مک کواری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موجود است. این  

 .هزار دالر تقبل می نماید  ۱۰بورسیه هزینه های جزئی از تحصیل در این دانشگاه را تا  

 


