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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 بسمه تعالی 

 انگلیسی یا آلمانی در مجارستان  کالج زبان شرایط کلی ثبت نام در 

 هزینه ها: 

 میلیون تومان به مدت یک هفته جهت ارائه به سفارت مجارستان 150تمکن مالی  

 یورو( 5100یورو جهت پیش ثبت نام )کل شهریه :  2500پیش پرداخت 

 سال( 38سال و فوق لیسانس  32سال، لیسانس   30) دیپلم  سال 38حداکثر سن: 

 ویزای همراه:

 .نمی گیردبا تحصیل فرد در کالج زبان، به همسر و فرزند ویزای همراه تعلق 

   مدت دوره :

 سال که پس از یک ماه کارت اقامت موقت دریافت می نمایید. برای آموزش زبان آلمانی یا انگلیسی به مدت یک

 

 مجارستان هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر برای پرونده های 

 

 :وپرونده دانشج -

 دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا 1500مبلغ 

 

 

 :دشرایط پرداخت هزینه قراردا

 .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 آریا ماندگار مهر

 مجارستان لیسانس شرایط کلی ثبت نام در مقطع 

 هزینه ها: 

 میلیون تومان( جهت ارائه به سفارت مجارستان 150تمکن مالی ) 

 یورو اپلیکیشن فی  900بعالوه  IBSیورو جهت ثبت نام در دانشگاه   3700پیش پرداخت هزینه 

 یورو اپلیکیشن فی 900بعالوه   metropolitanو   Dunaújvárosهای  یورو جهت ثبت نام سال اول دانشگاه 2000پیش پرداخت 

 تحصیل فرد در دانشگاه، به همسر و فرزند ویزای همراه تعلق می گیرد. با ویزای همراه: 

، شما می بایست آزمون آنالین 6زبان بدون شرایط و پیش نیاز، همچنین در صورت ارائه آیلتس زیر    6در صورت ارائه مدرک آیلتس  مدرک زبان:

 ( وارد دانشگاه شوید. nalunconditioرا با موفقیت پشت سر گذاشته تا بدون پیش شرط)   IBSدانشگاه 

از طریق واتساپ و یا اسکایپ با هماهنگی موسسه با شما تماس گرفته شده و سطح زبان انگلیسی   مصاحبه در صورت عدم ارائه مدرک آیلتس:

 شما با یک مکالمه کوتاه بررسی خواهد شد. 

 دوم می توان گرفت.در صورت معدل باال در ترم اول، تا هفتاد درصد اسکالر شیپ از ترم  :1نکته

 )کار دانشجویی( در آمریکا وجود خواهد داشت. internship، امکان metropolitanدر صورت تحصیل در رشته مدیریت توریست دانشگاه  :2نکته

 مجارستان هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر برای پرونده های 

 :وپرونده دانشج -

 دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا 1000مبلغ 

 

 :همسر دانشجو-

 ویزای همراه انجام پروسهدالر امریکا برای  800مبلغ 

 :فرزند دانشجو-

 ویزای همراه انجام پروسهدالر امریکا برای  800مبلغ 

 

 :دشرایط پرداخت هزینه قراردا

 .ااز اخذ اصل نامه پذیرش و قبل از شروع پروسه ویز پس   درصد پنجاهمابقی در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرش و  درصدپنجاه 
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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 فوق لیسانس مجارستان شرایط کلی ثبت نام در مقطع 

 هزینه ها: 

 میلیون تومان( جهت ارائه به سفارت مجارستان 150تمکن مالی ) 

 یورو اپلیکیشن فی  900بعالوه  IBSاه یورو جهت یک ترم ثبت نام در دانشگ  4700پیش پرداخت 

 یورو اپلیکیشن فی 900بعالوه   metropolitan و   Dunaújvárosیورو جهت یک ترم ثبت نام در دانشگاه های  2200پیش پرداخت 

 سال   45 حداکثر سن :

 فرزند ویزای همراه تعلق می گیرد. با تحصیل فرد در دانشگاه، به همسر و  ویزای همراه:

، شما می بایست آزمون آنالین 6زبان بدون شرایط و پیش نیاز، همچنین در صورت ارائه آیلتس زیر    6در صورت ارائه مدرک آیلتس  مدرک زبان:

 ( وارد دانشگاه شوید. unconditionalرا با موفقیت پشت سر گذاشته تا بدون پیش شرط)   IBSدانشگاه 

از طریق واتساپ و یا اسکایپ با هماهنگی موسسه با شما تماس گرفته شده و سطح زبان انگلیسی   ر صورت عدم ارائه مدرک آیلتس:مصاحبه د

 شما با یک مکالمه کوتاه بررسی خواهد شد. 

 در صورت معدل باال در ترم اول، تا هفتاد درصد اسکالر شیپ از ترم دوم می توان گرفت.: 1نکته

 )کار دانشجویی( در آمریکا وجود خواهد داشت. internship، امکان metropolitanدر صورت تحصیل در رشته مدیریت توریست دانشگاه  :2نکته

 مجارستان هزینه خدمات موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر برای پرونده های 

 :وپرونده دانشج -

 دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا 1000مبلغ 

 

 :همسر دانشجو-

 ویزای همراهانجام پروسه دالر امریکا برای  800مبلغ 

 :فرزند دانشجو-

 ویزای همراه انجام پروسهدالر امریکا برای  800مبلغ 

 

 :دشرایط پرداخت هزینه قراردا

 .ااز اخذ اصل نامه پذیرش و قبل از شروع پروسه ویز پس   درصد پنجاهمابقی ت پروسه پذیرش و در زمان امضای قرارداد و استار درصدپنجاه 
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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 مقطع لیسانس در  مجارستان دانشجویی دانشگاه های  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

 فارسی دیپلمو ریز نمرات اسکن رنگی اصل مدرک  .3

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی پیش دانشگاهی  .4

 یز نمرات پیش دانشگاهی اسکن رنگی اصل مدرک ر .5

 با مهر دادگستری و امور خارجه و ریز نمرات اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک دیپلم .6

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی با مهر دادگستری و امور خارجه .7

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی با مهر دادگستری و امورخارجه .8

 مدرک زبان )تافل یا آیلتس(اسکن رنگی  .9

 اسکن رنگی گواهینامه ها و مهارت های فنی حرفه ای ) الزامی نیست( .10

 مقطع فوق لیسانس در  جارستان مدانشجویی دانشگاه های  ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 us-saa.com/contactwww.freeviپر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی  .1

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

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی لیسانس .3

 اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی لیسانس .4

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

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

 اسکن رنگی مدرک زبان )تافل یا آیلتس( .7

 اسکن رنگی گواهینامه ها و مهارت های فنی حرفه ای ) الزامی نیست( .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 باال و بدون خط و خش و در 
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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 آریا ماندگار مهر موسسه مهاجرتی در  مجارستان  ییدانشجو یزا یپروسه و

 

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

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی پیشنهاد 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

  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی ارسال 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 پذیرش توسط  اخذ پذیرش:  .7  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسهاقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و پیگیر

  آریا ماندگار مهرمهاجربی  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 ویزا آریا ماندگار مهر موسسه مهاجربی دریافت مشاوره رایگان از وكیل  مشاوره ویزا:  .11

 و ارسال آن به متقاضی  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی از دانشگاه توسط  LOA(Letter Of Admissionدریافت ) نامه پذیرش:  .12

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

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی آماده سازی مدارک و فرم های اخذ ویزا توسط وكیل  درخواست ویزا:  .14

 سفارت مجارستان در تهرانارسال درخواست ویزا توسط دانشجو در  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  سفارت مجارستاندریافت گذرنامه با ویزا استیکر  ویزا استیکر:  .18

 توسط متقاضی  مجارستانآماده سازی ملزومات جهت سفر به  : مجارستانسفر به  .19

 

 

 

 



  

 

 

   تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه دهم، برج امیر، ط پنجم

88225696, 88225697, 88225698 

Info@freevisaa.com 

www.freevisaa.com 

 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 دانشگاه ها و کالج های طرف قرارداد:

 

1. IBS (international business school) 

2. Budapest Metropolitan University 

3. University of Dunaújváros  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

*IBS’s fields for BA and Master: 

4. International management, human management 

5. Financial management, marketing management 

6. MBA in Data-driven management 

*Metropolitan’s fields for BA: 

7. INTERNATIONAL RELATIONS BA 

8. COMMUNICATION AND MEDIA SCIENCE BA 

9. BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT BSC 

10. Commerce and Marketing BSc 

11. COMMERCE AND MARKETING BSC 

12. Finance and Accounting BSc 

13. INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS BSC 

14. TOURISM AND CATERING BSC 

15. ANIMATION BA 

16. Environmental Design BA 

17. GRAPHIC DESIGN BA 

18. Media Design BA 

19. Motion Picture BA, Cameraman Specialization 

20. Photography BA 

21. VISUAL REPRESENTATION BA 

*Metropolitan’s fields for Master: 

22. Communication and Media Studies MA 

23. COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES MA 

24. Management and Leadership MSc 

25. MARKETING MSC 

26. Master of Business Administration 

27. Tourism Management MSc 

28. Art and Design Management MA 

29. DESIGN MA 

30. Fashion and Textile Design MA 

31. GRAPHIC DESIGN MA 

 


