
 

 

 تحصیل در خارج از کشور 

 بررسی بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی 

تحصیل در خارج، محدودیت سنی برای تحصیل در خارج از کشور و مزایای تحصیل در خارج از کشور در این  

مقاله مورد بررسی علمی قرار می گیرد. ممکن است سواالتی برای افراد پیش بیاید که شرایط تحصیل در خارج  

درک دیپلم چگونه است؟  م با  کشور  از خارج  در  تحصیل   شرایط   از کشور با مدرک لیسانس چگونه است؟

  از  بسیاری ذهن  که  هست سواالتی  جمله از سواالت  این   تحصیل در خارج از کشور رایگان امکان پذیر است؟

  قبیل  این به پاسخ بر عالوه  داریم قصد   ما  .است کرده  مشغول   خود به را کشور  از  خارج در  تحصیل   متقاضی افراد

پاسخ دهیم. با چند سال گپ تحصیلی میتوان ویزای تحصیلی   زیر  سواالت همچون دیگری  سواالت به سواالت

دریافت نمود؟ گپ تحصیلی برای چه کشورهایی مهم نیست؟ آیا میتوانیم ویزای خود را پس از اتمام تحصیل  

کنیم برای آشنایی بیشتر با تحصیل در خارج از کشور و بهترین کشور برای  تعویض یا تمدید نماییم؟ توصیه می 

یان حتما این مقاله را را با دقت کامل مطالعه نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشاوره  تحصیل ایران

 .تماس حاصل نمایید تا مشاوران ما به صورت کامال رایگان به شما مشاوره دهند  موسسه حقوقی ملک پور با
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 شرایط عمومی تحصیل درخارج از کشور 

  که هستند  هم زیادی  والدین   امروزه افراد زیادی خواهان تحصیل در خارج از کشور هستند. در کنار این افراد، 

  این  امروزه ما. بیند  می  کشور  از  خارج در  تحصیل   را، فرزندانشان بهتر  آینده  و هستند  خود  فرزندان  آینده  نگران

ر بهترین کشور برای تحصیل ایرانیان استفاده نماییم و تحصیل کنیم و از بچه های دوساله تا  د که   داریم را امکان

سال هستند در بهترین مدارس دنیا یعنی مدارس سوئیس، اتریش، انگلیس،   ۱۵و    ۱۴بچه هایی که درسنین  

برای ما ایرانیان باز است و   دانشجویی ویزاهای  هم  هنوز آمریکا در  چون  آمریکا،  حتی و  نیوزلند    کانادا، استرالیا،

کشورهای آسیایی، به افراد خواهان تحصیل در خارج از کشور کمک کنیم. در کنار پذیرش حضوری،  

  پزشکی،  دندان  و پزشکی مهندسی، های  رشته از برخی در  هستند  تحصیل خواهان  که   افرادی برای   میتوانیم

  تحصیلی  مهاجرت برای کشورها  بهترین  وریم.آ فراهم  دکتری  مقطع   در  مجازی  صورت به  تحصیل  و پذیرش 



 

 

  افراد تا آوردند  فراهم را امکان  این  جهانی، تاپ های  دانشگاه دیگر  و  وین  ملی دانشگاه  سوئیس، دانشگاه  همچون

  دلیل به   اصلی مدرک  با مجازی تحصیل  از حاصل  مدرک    قطعا.  شوند  مشغول  تحصیل   به مجازی صورت  به

می باشد و کالس خاصی ندارد، هیچ فرقی نخواهد داشت. ما   research پایه ی بر  بیشتر  دکتری  مقطع اینکه

  به افراد این نمایند، پیدا سوپروایزر شما برای هستند  قادر که   کنیم می  همکاری  افرادی با   وین  ملی  دانشگاه   در

اوره در راستای چگونگی  مش   ارائه به قادر  بودند، دانشگاه  استاد و  کردند می   تدریس  قبال  خودشان  که   اینکه دلیل

درصد هزینه ی مربوطه را زمانی دریافت میکنند که استاد راهنمای مورد    90یافتن سوپروایزر هستند و بیش از 

سال که قصد ادامه تحصیل  18امروزه در مورد ویزای افراد زیر  MIE نظر پیدا شود. میتوان گفت که موسسه ی

دارد. شاید بسیاری از افراد بگویند که برخی از کشورها به ایرانیان ویزا  در خارج از کشور را دارند، دیگر نگرانی ن

نمی دهد، ولی ما اعتقاد داریم که تخصص ما قطعا موثر خواهد بود و حتی امکان تحصیل در خارج از کشور  

 .رایگان نیز از نظر ما وجود دارد

 تحصیل در خارج از کشور در مدارس 

در خارج از کشور با کیفیت باالتر از دوره های تحصیلی در کشور مبدا ارائه    به دلیل این که دوره های تحصیلی

می شوند، والدینی که از لحاظ مالی می توانند فرزندان خود را در مدت تحصیل در خارج از کشور حمایت کنند،  

کنند.  بدون لحظه ای درنگ فرزندان خود را آماده تحصیل در یکی از کشورهای متناسب با شرایط شان می  

  کنند  می   قبول ها کالس   سال را برای حضور در همه  ۶معموالً اکثر کشورها و مدارس مسئولیت کودکان باالی  

سالگی به بعد   ۱۰ سن از  معموالً. دهند   می  قرار ها کالس  در  درسی  کتب  تدریس  برای را ای  تجربه  با اساتید  و

سال   ۵در اختیار آنان قرار می گیرند و تقریباً  دانش آموزان وارد کالس هایی می شوند که دروس سطح متوسطه  

طول می کشد تا این دوره نیز به پایان برسد. پس از پایان دوره دانش آموزان در صورت تمایل به ادامه مطالعه  

  ۳ساله تعیین کرده اند. پس از   ۳وارد دبیرستان می شوند. معموالً تمامی کشورها مدت زمان مقطع دبیرستان را 

حتی دانش آموز می تواند به منظور غوطه ور شدن در محیط دانشگاه و به منظور ارتقا سطح علمی  سال به را

 .خود مشغول مطالعه دروسی شود که اساتید در ساعاتی از روز در مقطع کارشناسی به آن ها آموزش می دهند 

 تحصیل در مقطع کارشناسی در خارج از کشور 

دیپلم را در این بخش مورد توجه قرار خواهیم داد. معموالً تمامی  شرایط تحصیل در خارج از کشور با مدرک  

کشور ها با هدف ثبت نام دانشجویان شهروند دانشگاه های دولتی را تاسیس نموده اند و در کنار دانشگاه های  

اند. دانشگاه های   دولتی به منظور گسترش فرهنگ خود دانشگاه های خصوصی را در نقاط مختلف تاسیس کرده 

صوصی هر ساله مورد بحث و انتخاب دانش آموختگان خارجی قرار می گیرند. دانشجویان شهروند و  خ

ساله فارغ التحصیل اولین مقطع دانشگاهی و به عبارت دقیق تر مقطع   ۴الی  ۳دانشجویان غیر شهروند معموالً 



 

 

دریس اساتید در سطح  لیسانس می شوند. برای نشستن در نیمکت های سطح کارشناسی و برای استفاده از ت

کارشناسی، الزم است که نشان دهید، واجد شرایط استفاده از دروس می باشید. برای واجد شرایط بودن نشان  

 .الزم است ۶ساله دیپلم و مدرک زبان انگلیسی با نمره  ۱۲دادن مدرک 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در خارج از کشور 

حال برای این که از تدریس اساتیدی که مشغول ارائه اطالعات در کالس های کارشناسی ارشد می باشند،  

استفاده نمایید، الزم است که از قبل، از تدریس اساتید، سطح لیسانس استفاده کرده باشید و در پایان دوره  

ید که، نشان دهد از لحاظ علمی همانند اساتید خود غنی و پربار می باشید. حال برای  مدرکی دریافت کرده باش 

این که به عنوان یک فراگیر برتر اجازه حضور و نشستن در نیمکت های سطح کارشناسی ارشد را داشته باشید،  

  ۲الی  ۱ل واقع شود، به باال ارائه دهید. اگر شرایطتان از نظر مسئولین مربوطه مورد قبو ۶می بایستی آیلتس  

 .ساله به عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدرک دریافت می نمایید 

 تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور 

دکترا، سومین مقطع دانشگاهی می باشد که معموالً از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، تنها 

  مقطع    را ترجیح دانش آپوختگان این است که، در همانتعداد محدودی، وارد چنین مقطعی می شوند. زی

  آموختگانی دانش  ولی.  نمایند  درآمد   کسب  و شوند  کارفرما کنار  در کار  بازار وارد  لیسانس فوق  یا  و لیسانس

  و  شده  کار بازار  وارد  سپس  و  برسند  خود  حد  باالترین  به علمی، لحاظ از دارند  دوست که،  هستند 

کنند. برای رسیدن به حقوق بیشتر و به عبارتی برای رسیدن به مدرک دکترا الزم    دریافت  را بیشتری   حقوق

است که مدرک کارشناسی ارشد، مقاله و استاد راهنما داشته باشید. اگر استاد راهنما نداشته باشید، کسی نیست  

سال از عمر خود   ۴که بر رزومه شما نظارت نماید. بنابراین حضور استاد ضروری است. دانشجویان مقطع دکترا  

نمایند. دانشگاه هایی که مقطع دکترا را ارائه می دهند، اعالم   را صرف حضور در کالس های مقطع دکترا می 

اند که، اکثر فراگیران، مشغول تحصیل در گرایش مهندسی، پزشکی، مدیریت، مهندسی عمران و اقتصاد   کرده 

شرکت می نمایند که، بدان ها کار نیمه وقت همراه با  هستند و در کنار شرکت در کالس ها در مشاغلی نیز 

 .ساعت در هفته اجازه دارید  ۳۰حقوق مشخص شده می گویند. برای فعالیت نیمه وقت کاری شما تنها 

 اخذ ویزای همراه تحصیل درخارج از کشور 

خی از کشورها نیزاین  دربر   در برخی از کشورها این امکان وجود دارد که والدین همراه فرزندان باشند و به طبع 

امکان وجود ندارد که والدین همراه فرزندان به کشور مورد نظر بروند و در کنار فرزندان خود به زندگی مشغول  

شوند. درگذشته نوعی ویزا تحت عنوان ویزای گاردین در انگلستان وجود داشت که به والدین این اجازه را میداد  



 

 

نگلیس بروند و کنار یکدیگر باشند ولی هم اکنون دیگر این ویزا موجود  سال خود به ا 12که همراه فرزند زیر 

نیست ولی مثل این ویزا در کشور استرالیا وجود دارد و والدین میتوانند به همراه فرزندان خود به استرالیا بروند  

ر این صورت  و فرزندشان به تحصیل مشغول شود. در کشور سوئیس والدین میتوانند درخواست ویزا نمایند که د

ممکن است به فرد درخواست دهنده ویزای بلند مدت داده شود و در صورتی که ویزای بلند مدت ندهند نیز این  

امکان را فراهم می آورند تا والدین به سوئیس سفر نمایند و امکانات و شرایط تحصیل و زندگی فرزندشان را  

آورده اند که والدین حدود یک تا دو ماه در کنار فرزند  مشاهنده نمایند. برخی از کشورها این امکان را فراهم 

خود باشد و فقط این مدت در کنار فرزند در آن کشور زندگی نماید و پس از آن میتواند برای دیدن فرزند خود  

به آن کشور رفت و آمد نمایند. پس به طور کلی میتوان گفت که برخی از کشورها امکان بردن همراه و والدین  

حصالن نمیدهند و برخی از کشورها هم این امکان را در اختیار خانواده ها قرار می دهند. ولی قطعا در  رو به م

 .همه ی این کشورها امکانات بسیار زیادی برای تحصیل به افراد داده می شود 

 گپ تحصیلی ومحدودیت سنی برای تحصیل در خارج از کشور 

داشتن گپ تحصیلی در دریافت ویزای تحصیلی برخی از کشورها بسیار موثر و مهم می باشد. در بعضی از  

کشورها اگر شما گپ تحصیلی داشته باشید در دریافت ویزای تحصلی آن کشور با مشکل مواجه خواهید شد و  

به شما ویزای تحصیلی   برخی از کشورها نیز این موضوع برایشان مهم نیست و در صورت داشتن باقی شرایط 

خواهند داد. مثال در کشورهای همچون اتریش، دانمارک و هلند در صورتی که شما حتی ده سال نیز گپ  

تحصیلی داشته باشید اصال مهم نیست و از مزایای تحصیل در خارج از کشور می باشد و اگر شما مدارکتان  

لی دریافت کنید. یعنی در صورتی که پذیرش داشته  کافی باشد و ادمیشن داشته باشید میتوانید، ویزای تحصی

باشید و مدارکتان کامل باشد، دیگر میزان فاصله ی بین لیسانس و فوق لیسانس شما مهم نیست و این خبر  

بسیار خوبی است برای افرادی که سنی از آنها گذشته و گپ تحصیلی دارند و میخواهند همراه خانواده، که این  

سال می باشد، به کشور مورد نظر برای ادامه تحصیل بروند. بردن   18نونی و فرزندان زیر همراه شامل همسر قا

همراه نیز میتواند به دو صورت همزمان و با فاصله صورت گیرد. برخی از کشورها این امکان را به متقاضی  

ا به طور همزمان این  میدهند تا همزمان با همراه خود به کشور وارد شود و برخی دیگر از کشورها نظیر کاناد 

اجازه رو به افراد نمیدهند و حداقل بایستی یک تا دو ماه همراه با فاصله وارد کشورشان شود ولی در حالت یک  

فرصت عالی فراهم میشود و این هست که به همراهتان اجازه کار تمام وقت داده میشود و شاید ذکر این نکته  

رها نیز به خودتان اجازه کار داده خواهد شد البته این اجازه کار  نیز قابل تامل باشد که در بسیاری از کشو

میتواند تمام وقت باشد یا نیمه وقت باشد. اکثر کشورها به دانشجو و همراهش سی بک ویزا میدهند یعنی وقتی  

ید  که دانشجو درسش تمام شد میتواند در آن کشور بماند و به دنبال کار بگردد و در صورتی که کار پیدا نما



 

 

سال می باشد و یا حتی در برخی از حاالت   6تا  4اقامتش را به کاری تغییر دهد که معموال این نوع اقامت  

 .میتواند به پاسپورت و تابعیت آن کشور ختم شود

 مدرک زبان تحصیل درخارج از کشور 

یش انحصاری هستند.  موسسه حقوقی ملک پور با دانشگاههایی قرارداد دارد که این دانشگاهها حتی در کشور اتر

برخی از موسسات دیگر به این دانشگاهها پیام داده اند و درخواست کردند که آفر پذیرش داشته باشند که این  

دانشگاهها پاسخ رد داده اند و به این موسسات پاسخ دادند که قرارداد انحصاری با موسسه ی حقوقی ملک پور  

ملک پور می تواند پذیرش بگیرد. حال این پذیرش به چه  دارد. این به این معنی است که فقط موسسه ی 

صورت است؟ ما میتوانیم برای دوره زبان با دانشگاه، فرد را دعوت بکنیم. همچنین ما می توانیم برای دانشگاه  

بدون مدرک آیلتس دانشجو را دعوت نماییم ولی واقعیتی که وجود دارد این هست که اکثر دانشگاهها به هر  

و یا تافل را میخواهند. درست است که برخی کشورها و دانشگاهها طرف قرارداد موسسه ی حقوقی  حال آیلتس  

ملک پور هستند و بدن مدرک زبان دانشجو میپذیرند ولی بهتر است که مدرک زبان داشته باشید. اما خبر خوب  

رائه نموده است.  اینکه مدرک زیان خیلی سخت نیست و موسسه ی ملک پور برای این مشکل نیز راهکار ا

تا    20جلسه ارائه نموده است که معتقدیم در مدت  20موسسه ی ملک پور یک دوره ی زبان انگلیسی در مدت  

درصد افراد    90دریافت نمایید البته این اعتقاد را داریم که با این دوره بیش از  A1 روز میتوانید مدرک 30

 .را دریافت خواهند نمود A2 حتی میتوانند مدرک

 ترین کشور برای تحصیل ایرانیانبه

مانند تبدیل شود و به عبارتی مورد   برای این که یک مدرسه و یا یک دانشگاه به یک مدرسه و یا دانشگاه بی 

بحث قرار گیرد، باید در طول دوره های تحصیلی به دانش آموختگان پیوسته دروس عالیه و بی نظیر را ارائه  

مدرسه و یا دانشگاه برگزیده شامل چه اساتیدی می باشد. برخی از اساتید به  دهد. در واقع بسیار مهم است که 

قدری باتجربه هستند که با بهره مندی از تدریس آنان می توان به درجات فوق العاده ای دست پیدا کرد. معموالً  

اال می  کشورهای خاص دارای دانشگاه های خاصی هستند و توسط افرادی که به دنباله رسیدن به درجات ب

باشند، انتخاب می گردند. دالیل موجه حضور در یک کشور به عنوان یک مهاجر فراگیر در ذیل شرح داده شده  

 :است

 پایین بودن قیمت اقالم مصرفی روزانه و همچنین پایین بودن قیمت اجاره مسکن در کشور مبدا 

 یط تضمین شده کار خواهد گرفت فراگیر باید تا حد زیادی مطمئن شود که پس از تحصیالت خود در یک مح 

 هایی که در کشور عالی قرار دارند، می بایست، بی مانند باشند  اکثر دانشگاه  



 

 

فراگیران معموال دوست دارند در کشورهایی همانند؛ اتریش، آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند قرار گیرند. زیرا در   

 . شوند  ظار ارائه می این کشورها رشته های تحصیلی در سطح باالتر از حد انت

 هزینه های زندگی و تحصیل در خارج از کشور 

آیا تحصیل در خارج از کشور خوب است؟ برای رسیدن به پاسخ پرسش مطرحی باید از جنبه های مختلف سوال  

آورده شده را مورد بحث قرار دهیم. یکی از جنبه های مهم پرداختن به مسئله هزینه ها می باشد. معموالً  

های بسیار پایین می   طح هزینه ای است که خواهان تحصیل در کشور خوب با س زندگی اکثر فراگیران به گونه 

باشند. به عبارتی تحصیل ارزان در خارج از کشور برای آنان حکم خوب بودن یک کشور را دارد. ولی در کنار  

تحصیل ارزان شما باید به جوانب دیگر تحصیل نیز بپردازید. نمی توان منکر این موضوع شد که، تحصیل ارزان  

شور بی تأثیر می باشد. اگر مایل هستید برای ادامه تحصیل در خارج از  در خارج از کشور در خوب بودن یک ک

کشور به صورت رایگان اقدام نمایید، می توانید برای تحصیل در آلمان و اتریش تحت یک سری شرایط اقدام  

ارائه  کنید. تحصیل در این کشورها و کشورهای همانند: فرانسه و اکثر کشورهایی که به زبان بومی ، رشته ها را 

می دهند، رایگان است. به صورت کلی، برای تجربه تحصیل ارزان در خارج از کشور الزم است که براساس 

  تحقیقاتی که انجام داده اید، اقدام نمایید. برای تکمیل تحقیقات خود می توانید به جدول زیرین که بیانگر هزینه 

صر به فرد می باشند، توجه نمایید. شما می توانید  های تحصیل در برخی از کشورهای بی نظیر، بی مانند و منح

 سوال آیا تحصیل در خارج از کشور خوب است را نیز برای هزینه های زندگی بررسی کنید. پایین بودن هزینه 

های زندگی سبب خوب بودن یک کشور نمی شود. بسیاری از کشور ها سبک زندگی متفاوت ولی در عین حال  

دهند و در قبال آن اقالم گران تر را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. برای پاسخ   با کیفیت را ارائه می 

دقیق به سوال آیا تحصیل در خارج از کشور خوب است، الزم است که کمی در این خصوص تحقیق نموده و  

ارزان، اقالم را در   موضوع را مورد توجه و تأمل قرار دهید. گاهاً برای زندگی در برخی از کشورهایی که با قیمت

دالر را صرف هزینه ها نمایید. ولی برای    ۱۰۰۰اختیار مصرف کننده قرار می دهند، تنها الزم است، ماهانه 

هزار دالر را صرف هزینه های   ۲زندگی در برخی از کشورها به عنوان مثال آمریکا، تقریبا اندازه است که ماهانه 

 .مربوط به اقالم ضروری نمایید 

 سطح فوق لیسانس سطح لیسانس ر نام کشو

 هزار دالر 30الی  20 هزار دالر 30الی  20 کانادا



 

 

 هزار پوند  19الی  11 هزار پوند  30الی  10 انگلستان 

 هزار یورو  13 یورو  25500الی  7500 سوئد 

 هزار یورو  20الی  10 هزار یورو  20الی  10 اتریش

 هزار یورو  15الی  10 هزار یورو  10الی  8 فنالند 

 هزار یورو  20الی  3 هزار یورو  20الی  3 فرانسه 

 

 مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیل در خارج از کشور 

قبل از ارائه مدارک به جهت به دست آوردن ویزای مربوط به مسیر انتخابی خود، بهتر است بدانید که، تحصیل  

  در خارج از کشور بدون مدرک زبان نیز برای دانشجویانی که با تحقیق و از مسیر درست وارد کشور مربوطه شده

ع دوره اصلی دوره هایی را ارائه می دهند که  اند، امکان پذیر می باشد. معموالً برخی از کشورها قبل از شرو

دانشجویان با شرکت در آن ها از لحاظ دانش زبانی تقویت می شوند. برای تحصیل در خارج از کشور بدون  

مدرک زبان درست است که ارائه مدرک ضروری نیست، ولی بایستی تا حدی زبان انگلیسی را بدانید. دانستن  

ی شود تحصیل در خارج از کشور با کمترین هزینه را تجربه کنید. زیرا اگر سطح  زبان انگلیسی به نحوی، سبب م

زبان باالیی داشته باشید و از لحاظ شرایط تحصیلی نسبت به دیگران در درجه باالتری قرار گرفته باشید،  

می توان  تحصیل در خارج از کشور با کمترین هزینه را با اخذ بورسیه تحصیلی تجربه خواهید کرد. در واقع 

شوند تا شما تحصیل در خارج از کشور رایگان و یا ادامه تحصیل در خارج از   گفت؛ برخی از بورسیه ها سبب می 

. تحصیل در خارج از کشور رایگان، سبب باال  کشور به صورت رایگان را تجربه کارنامه تحصیلی خود قرار دهید 

حال که از شرایط تحصیل در خارج از کشور بدون   رفتن تقاضا برای حضور در محیط کشور رایگان می باشد.

 :مدرک زبان مطلع شدید، باید بدانید که، برای اخذ ویزا مدارک زیر الزامی است

 داشتن کارت شناسایی

 بیمه نامه مسافرتی 



 

 

 ارائه پاسپورت سالم با اعتبار کافی 

 ارائه نامه پزشکی 

 ارائه رزومه 

 ارائه مدارک تحصیلی سال های قبلی 

 ارائه نامه پذیرش تحصیلی 

 اخذ بورسیه تحصیل درخارج از کشور 

ساله که در دبیرستان تحصیل میکنند، هم اکنون به فکر تحصیل در مقطع لیسانس   18تا  14بسیاری از افراد 

ه راحتی در رشته هایی نظیر  در خارج از کشور هستند. اگر این افراد درست برنامه ریزی نمایند، میتوانند ب

حقوق، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و مهندسی کامپیوتر در خارج از کشور به تحصیل بپردازند حتی  

میتوانند در دانشگاههایی که رایگان هستند نظیر دانشگاههای اسپانیا، اتریش و آلمان به تحصیل مشغول شوند.  

غول به تحصیل هستند، ورود به دانشگاههای رایگان اتریش کار  برای افرادی که در دبیرستان های اتریش مش

سال هزینه می کنید ولی    3تا   2بسیار سختی نخواهد بود. درست است که برای تحصیل فرزندتان در دبیرستان 

پس از آن فرزندتان می تواند به طور رایگان در باقی مقاطع تحصیلی به تحصیل بپردازد. هزینه ی پرداختی در  

از دانشگاهها در مقایسه با دانشگاههای دیگر آنقدر کم هست که میتوان گفت که رایگان هستند. مثال  برخی 

یورو هزینه دارد که این میزان هزینه در   800تا  500دانشگاه پزشکی و دندان پزشکی اتریش در هر ترم 

هزینه دارد، بسیار ناچیز می باشد. هزار دالر  50تا  30مقایسه با باقی دانشگاهها نظیر دانشگاه آمریکا که ترمی 

برای برخی دیگر از دانشگاهها نیز درست است که هزینه پرداخت می کنید ولی این هزینه در مقایسه با امکاناتی  

 .که به شما داده می شود هیچ است

 مزایای تحصیل در خارج از کشور

مثبت بررسی نماییم. می خواهیم  خواهیم از جهت  تحصیل در خارج از کشور چگونه است؟ این سوال را می 

مزایای تحصیل در خارج از کشور را به شما بگوییم. پیشتر، بیان نمودیم که ادامه تحصیل در خارج از کشور به  

صورت رایگان نیز در صورت تمایل برای فراگیران خارجی وجود دارد. حال به شما می گوییم که مزایا و معایب  

شما به عنوان فراگیر خارجی با دانستن مزایا و معایب تحصیل در خارج از   تحصیل در خارج از کشور کدامند؟

کشور راحت تر می توانید تصمیماتی را در باب این که برای تحصیل به خارج از کشور بروید و یا در کشور مبدا  



 

 

ذیل ذکر    خود بمانید، بگیرید. از میان مزایا و معایب تحصیل در خارج از کشور حائز اهمیت ترین ها را در

 .نمودیم

 تبدیل شدن به یک آدم خودکفا و مسئولیت پذیر 

 بهره بردن از مناظر شگفت انگیز موجود در کشور انتخابی  

هم صحبتی با دانشجویانی که هر کدام زبان مادری متفاوتی نسبت به شما دارند. قطعا دانستن زبان و فرهنگ   

 آنان برایتان جذاب خواهد بود

در آمریکا و انگلستان، سیستمی وجود دارد که با پرداختن به آن، قطعاً در پایان ترم به یک فرد بسیار پخته و  

 خواهید گشت  تقویت شده از لحاظ علمی تبدیل

 خدمات موسسه حقوقی ملک پور برای تحصیل در خارج از کشور 

پس از این که دانستید؛ تحصیل در خارج از کشور چگونه است و پس از این که دانستد آیا ادامه تحصیل در  

آماده   توانید برای خارج شدن از کشور مبدا خود ای دارد یاخیر، می  خارج از کشور به صورت رایگان شرایط ویژه 

شوید. برای آماده شدن بایستی ابتدا به گرد هم آوردن یک سری مدارک قابل قبول و حائز اهمیتی که دانشگاه و  

خواهد، بپردازید. از آن جا که مسئله جمع کردن مدارک تحصیلی و سایر مدارک،  سفارت کشور مقصد از شما می

ه ما ارتباط گرفتن با وکیلی است که در کشور برگزیده  نیاز به بیشتر دانستن و همچنین نیاز به دقت دارد، توصی 

شما حضور دارد و برای حضور شما نیز تالش می کند. برای این که در انتخاب وکیل سردرگم نباشید و برای این  

که پروسه مهاجرتیتان را یک موسسه خاص و همیشه برتر بررسی کند، با موسسه مشاوره ای و حقوقی ملک پور  

شما با بهره مندی از خدمات رایگان این موسسه می توانید سواالتی راجع به شرایط تحصیل در   تماس بگیرید.

 .خارج از کشور با مدرک دیپلم و تحصیل در خارج از کشور با کمترین هزینه از کارشناسان بپرسید 

 سواالت متداول در زمینه تحصیل درخارج از کشور 

 شرایط تحصیل در خارج از کشور با مدرک لیسانس برای ایرانیان فراهم است؟

 .بله موسسه حقوقی ملک پور به راحتی امکان تحصیل را برای ایرانیان فراهم نموده است

 آیا داشتن گپ تحصیلی در خارج از کشور مهم است؟ 

کشورها با داشتن ده سال گپ  برخی از کشور ها روی گپ تحصیلی حساس می باشند در صورتی در برخی از  

 .تحصیلی می توانید مشغول به تحصیل شوید 



 

 

 آیا بدون کمک موسسه مهاجرتی می توان برای تحصیل در خارج کشور اقدام کرد؟ 

این امکان نیز وجود دارد اما شما می توانید با داشتن وکیل معتبر کارهای خود را تسریع بخشید و مهاجرتی  

 .آسان داشته باشید 

 توان بدون مدرک زبان به تحصیل در خارج مشغول شد؟  آیا می

 .در برخی از کشورهای می توان قبل از شروع به تحصیل، دوره زبان اخذ نمود

 

 

 سخن پایانی

شور با مدرک  تحصیل در خارج از کشور، بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی و شرایط تحصیل در خارج از ک

دیپلم ، تحصیل در خارج از کشور رایگان و مزایای تحصیل در خارج از کشور، در این مقاله مورد بررسی قرار  

گرفت. همانطور که در مقاله هم ذکر شد گپ تحصیلی در خیلی از کشورها اصال مهم نیست و شما با داشتن  

ا دریافت نمایید. در مقاله به ذکر این نکته  حتی ده سال گپ تحصیلی می توانید ویزای تحصیلی آن کشور ر

پرداخته شد که برخی از دانشگاهها در سطح جهان با موسسه ی حقوقی ملک پور قرارداد انحصاری دارند و  

موسسه ی ملک پور میتواند دانشجویی بدون داشتن مدرک زبان را نیز از طرف دانشگاه، دعوت نماید. امروزه  

میتوان ویزای تحصیل دریافت نمود و این افراد را برای تحصیل به خارج از کشور   سال به باال 2برای کودکان 

فرستاد. تحصیل اگر واقعا برای تحصیل باشد و با هدف و انگیزه همراه باشد، میتواند آینده ی افراد را تغییر دهد.  

اجرت، گام به گام در  سال سابقه درخشان در امر حقوق بین الملل و مه 15موسسه ملک پور با داشتن بیش از 

مسیر مهاجرت در خدمت شما عزیزان خواهد بود. در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با بهترین کشور  

برای تحصیل ایرانیان و شرایط تحصیل در خارج از کشور با مدرک دیپلم می توانید با موسسه تماس بگیرید تا  

همچنین می توانید در قسمت دیدگاه نظرات خود را بیان   مشاورین ما به صورت رایگان، راهنمای شما باشند.

 .نموده تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشیم

 

 


