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 مقطع فوق لیسانس ترکیه
هزینه ها:
شهریه  2,500دالر سالیانه )پیش پرداخت  1250دالر جهت یک ترم)
برای رشته های پزشکی و دندان پزشکی آزمون ورودی بایدگذرانده شود.

هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریامهر برای پرونده های ترکیه
پرونده دانشجو:مبلغ  800دالر 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.

مدارک مورد نیاز جهت ویزای دانشجویی دانشگاه های ترکیه 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 لیسانس
 .4اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی لیسانس
 .5اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه
 .6اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات لیسانس با مهر دادگستری و امور خارجه

لطفاً اسکن ها همگی با کیفیت باال و بدون خط و خش و در  PDFباشند! ( کم حجم و مجزا)

خیابان پیروزی ،بین خیابان سوم و چهارم نیروهوایی ،پ  ،121موسسه مهاجرتی آریامهر
تلفن مستقیم موسسه:
وبسایتfreevisaa.com :

021-91302424
ایمیلinfo@freevisaa.com :

پروسه ویزای دانشجویی ترکیه در موسسه مهاجرتی آریامهر

.1
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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
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ی
متقاض جهت انتخاب ییک از کورس های ارائه شده
گیی
انتخاب کورس تحصییل :تصمیم ر
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مهاجرب آریامهر
متقاض به موسسه
عقد قرارداد :امضا توافق نامه و ارسال آن توسط
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ی
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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
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ی
مهاجرب آریامهر
پیگیی پروسه پذیرش توسط موسسه
اخذ پذیرش :اقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و ر
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ی
ی
مهاجرب آریامهر
متقاض توسط موسسه
نامه پذیرش :ارسال نسخه نرم افزاری نامه پذیرش ( )offer letterبه
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پرداخت قسط دوم :پرداخت  %50ی
ی
متقاض
توافق توسط
مابق هزینه

ی
متقاض
 .10پرداخت شهریه :پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط
ی
متقاض
 .11سفر به ترکیه :آماده سازی ملزومات جهت سفر به ترکیه توسط

دانشگاه ها و کالج های طرف قرارداد موسسه آریامهر
*Istanbul Aydin University

