خیابان پیروزی ،بین خیابان سوم و چهارم نیروهوایی ،پ  ،121موسسه مهاجرتی آریامهر
021-91302424

تلفن مستقیم موسسه:

ایمیلinfo@freevisaa.com :

وبسایتfreevisaa.com :

شرایط کلی ثبت نام در کالج زبان سوئد
هزینه ها:
پیش پرداخت  900کرون جهت پیش ثبت نام (کل شهریه  42,500کرون)
تمکن مالی برای یک نفر  50,000کرون ،برای زوجین  75,000کرون وبرای خانواده سه نفره  90,000کرون برای کورس  6ماهه و به مدت 3
ماه درحساب (به نرخ ارزآزاد)
شرایط:
حداقل مدرک :دیپلم
مدرک زبان :آیلتس  5.5باحداقل نمره  5برای هراسکیل یا تافل  72باحداقل نمره  17رایتینگ یا 47 PTE
شرایط سنی :ندارد
ویزای همراه:
با تحصیل فرد در دانشگاه ،به همسر و فرزند ویزای همراه تعلق می گیرد وامکان تحصیل وبیمه رایگان برای فرزندان زیر 18سال متقاضی
وجوددارد.
مدت دوره :
برای آموزش زبان انگلیسی  30واحددرسی وبه مدت شش ماه که پس ازاین مدت امکان تغییر ویزا به ویزای کاری وجود دارد.

هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریامهر برای پرونده های سوئد

پرونده دانشجو:مبلغ  1250دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا

شرایط پرداخت هزینه قرارداد:
پنجاه درصد در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرش و مابقی پنجاه درصد پس از اخذ اصل نامه پذیرش و قبل از شروع پروسه ویزا.
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تلفن مستقیم موسسه:
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مدارک مورد نیاز جهت ویزای دانشجویی کالج زبان در موسسه مهاجرتی آریامهر

 .1پر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی www.freevisaa.com/contact-us
 .2اسکن رنگی پاسپورت از تمامی صفحات ( حتی صفحات خالی ،با اعتبار حداقل یکسال)
 .3اسکن رنگی اصل مدرک فارسی دیپلم
 .4اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی دیپلم
 .5اسکن رنگی اصل مدرک فارسی پیش دانشگاهی
 .6اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی
 .7اسکن رنگی اصل مدرک فارسی لیسانس
 .8اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی لیسانس
 .9اسکن رنگی اصل مدرک فارسی فوق لیسانس
 .10اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی فوق لیسانس
 .11اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک دیپلم
 .12اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات دیپلم
 .13اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی
 .14اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی
 .15اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه
 .16اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه
 .17اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک فوق لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه
 .18اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات فوق لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه
 .19اسکن رنگی مدرک زبان (تافل یا آیلتس)
 .20ارسال رزومه به زبان انگلیسی

لطفاً اسکن ها همگی با کیفیت باال و بدون خط و خش و در  PDFباشند! ( کم حجم و مجزا)
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پروسه ویزای دانشجویی سوئد در موسسه مهاجرتی آریامهر

.1

ی
ی
ارزیاب
متقاض جهت
درخواست توسط
ارزیاب :ارسال مدارک اولیه
ی
ی

.2

ی
مهاجرب آریامهر
پیشنهاد کورس تحصییل :پیشنهاد دو ایل سه کورس تحصییل و دانشگاه توسط موسسه

.3

ی
متقاض جهت انتخاب ییک از کورس های ارائه شده
گیی
انتخاب کورس تحصییل :تصمیم ر

.4

ی
ی
مهاجرب آریامهر
متقاض به موسسه
عقد قرارداد :امضا توافق نامه و ارسال آن توسط

.5

ی
ی
متقاض
توافق توسط
پرداخت قسط اول :پیش پرداخت  ٪50از هزینه

.6

ی
متقاض توسط مشاور موسسه جهت آماده سازی مدارک برای اخذ پذیرش
اهنماب
آماده سازی مدارک :ر
ی

.7

ی
مهاجرب آریامهر
پیگیی پروسه پذیرش توسط موسسه
اخذ پذیرش :اقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و ر

.8

ی
ی
مهاجرب آریامهر
متقاض توسط موسسه
نامه پذیرش :ارسال نسخه نرم افزاری نامه پذیرش ( )offer letterبه

.9

ی
پرداخت قسط دوم :پرداخت  %50ی
ی
متقاض
توافق توسط
مابق هزینه

ی
متقاض
 .10پرداخت شهریه :پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط
ی
مهاجرب آریامهر جهت پروسه ویزا
 .11مشاوره ویزا :دریافت مشاوره رایگان از وكیل موسسه
ی
ی
متقاض
مهاجرب آریامهر و ارسال آن به
 .12نامه پذیرش :دریافت ( LOA)Letter Of Admissionاز دانشگاه توسط موسسه
ی
ی
ی
متقاض
مهاجرب آریامهر توسط
یاب به وکیل موسسه
 .13آماده سازی مدارک ویزا :ارسال مدارک درخواست جهت ارز ی
ی
مهاجرب آریامهر
 .14درخواست ویزا :آماده سازی مدارک و فرم های اخذ ویزا توسط وكیل موسسه
 .15ارسال درخواست ویزا :ارسال درخواست ویزا توسط دانشجو در سفارت سوئد در تهران
ی
متقاض
 .16پرداخت هزینه ویزا :پرداخت هزینه ارسال ویزا توسط
ی
 .17نتیجه ویزا :دریافت نتیجه ویزا از طریق تماس ی
متقاض
تلفت توسط
ی
متقاض
 .18ویزا استیکر :دریافت گذرنامه با ویزا استیکر سفارت سوئد توسط
ی
متقاض
 .19سفر به سوئد :آماده سازی ملزومات جهت سفر به سوئد توسط

 موسسه مهاجرتی آریامهر،121  پ، بین خیابان سوم و چهارم نیروهوایی،خیابان پیروزی
021-91302424
info@freevisaa.com :ایمیل

دانشگاه های طرف قرارداد موسسه آریامهر

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stockholm University
Linnaeus University (Kalmar Växjö)
University of Gothenburg
Linköping University
Malmö University
Dalarna University
Karlstad University
Södertörn University
University West
Uppsala University

:تلفن مستقیم موسسه
freevisaa.com :وبسایت

