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 آلمان لیسانس فوق  عط شرایط کلی ثبت نام در مق

 هزینه ها: 

 )بلوکه(  یورو  00001,  :تمکن مالی 

 نرایگا   :شهریه

 

 شرایط :

   6ارائه مدرک آیلتس  .1

 نداشتن گپ تحصیلی  .2

 . معدل بال  .3

 یورو پذیرش گرفته می شود. 12,000 تا 7,000درصورت نداشتن شرایط بال از دانشگاه های خصوصی باشهریه حدودی 

 

 آلمان هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریامهر برای پرونده های 

 :وپرونده دانشج -

 دلر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا 2,000مبلغ 

  

 

 

 

 :دپرداخت هزینه قرارداشرایط 

 .ااز اخذ اصل نامه پذیرش و قبل از شروع پروسه ویز پس   درصد پنجاهمابقی در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرش و  درصد پنجاه 
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 موسسه مهاجرتی آریامهر در  آلمان های   جویی دانشگاهدانش ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 

 us-www.freevisaa.com/contactپر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی   .1

 اسکن رنگی پاسپورت از تمامی صفحات ) حتی صفحات خالی، با اعتبار حداقل یکسال(  .2

 لیسانساسکن رنگی اصل مدرک فارسی  .3

 لیسانس اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی  .4

 با مهر دادگستری و امور خارجه  لیسانساسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک  .5

 با مهر دادگستری و امور خارجه  لیسانساسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات  .6

 اسکن رنگی مدرک زبان )تافل یا آیلتس(  .7

 الزامی نیست(اسکن رنگی گواهینامه ها و مهارت های فنی حرفه ای )   .8

 ارسال رزومه به زبان انگلیسی  .9

 ) الزامی نیست(سه توصیه نامه از استاد یا شرکت مشغول به کار .10

 

 باشند! ) کم حجم و مجزا( PDFلطفاً اسکن ها همگی با کیفیت بال و بدون خط و خش و در 
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 موسسه مهاجرتی آریامهر در   آلمان  ییدانشجو یزا یپروسه و

 

1.  :  ارسال مدارک اولیه درخواستی توسط متقاضی جهت ارزیابی  ارزیابی

 موسسه مهاجربی آریامهرپیشنهاد دو ایل سه کورس تحصییل و دانشگاه توسط  پیشنهاد کورس تحصییل:  .2

ی متقاضی جهت انتخاب ییک از کورس های ارائه شده  انتخاب کورس تحصییل:  .3  تصمیم گیر

  موسسه مهاجربی آریامهرارسال آن توسط متقاضی به امضا توافق نامه و  عقد قرارداد:  .4

 ٪ از هزینه توافقی توسط متقاضی 50پیش پرداخت  پرداخت قسط اول:  .5

 راهنمابی متقاضی توسط مشاور موسسه جهت آماده سازی مدارک برای اخذ پذیرش آماده سازی مدارک:  .6

ی پروسه پذ اخذ پذیرش:  .7  مهاجربی آریامهر موسسهیرش توسط اقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و پیگیر

  مهاجربی آریامهر موسسه( به متقاضی توسط offer letterارسال نسخه نرم افزاری نامه پذیرش ) نامه پذیرش:  .8

 % مابقی هزینه توافقی توسط متقاضی 50پرداخت  پرداخت قسط دوم:  .9

 پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط متقاضی  پرداخت شهریه:  .10

 جهت پروسه ویزاموسسه مهاجربی آریامهر ریافت مشاوره رایگان از وكیل د مشاوره ویزا:  .11

 و ارسال آن به متقاضی  موسسه مهاجربی آریامهراز دانشگاه توسط  LOA(Letter Of Admissionدریافت ) نامه پذیرش:  .12

 توسط متقاضی  آریامهرموسسه مهاجربی ارسال مدارک درخواستی جهت ارزیابی به وکیل  آماده سازی مدارک ویزا:  .13

 موسسه مهاجربی آریامهرآماده سازی مدارک و فرم های اخذ ویزا توسط وكیل  درخواست ویزا:  .14

 در تهران آلمانارسال درخواست ویزا توسط دانشجو در سفارت  ارسال درخواست ویزا:  .15

 پرداخت هزینه ارسال ویزا توسط متقاضی  پرداخت هزینه ویزا:  .16

 توسط متقاضی  تماس تلفتی دریافت نتیجه ویزا از طریق  نتیجه ویزا:  .17

 توسط متقاضی  آلمانسفارت دریافت گذرنامه با ویزا استیکر  ویزا استیکر:  .18

 توسط متقاضی  آلمانآماده سازی ملزومات جهت سفر به  : آلمانسفر به  .19
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 موسسه آریامهر طرف قرارداددانشگاه ها و کالج های  

 
1. EU Business School 
2. SRH Berlin 
3. IUBH 

 


