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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 بسمه تعالی 

 هزینه و شرایط کلی ثبت نام در کالج های مالزی و ادامه تحصیل در ایرلند

 شرایط کلی:

 .سال و مدرک دیپلم  45تا  18سن 

 هزینه ها: 

 دالر( ( 5000تحصیل )پرداخت مبلغ اولیه از هزینه ثبت نام جهت شروع پروسه ویزا و یک سال دالر )  10000سال و نیم در مالزی   2شهریه  

 یورو  17000هزینه تحصیل و کار در ایرلند پس از اتمام تحصیل در مالزی 

 ویزای همراه:

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

 مدرک زبان:

 برای تحصیل در کالج های مالزی نیازی به ارائه مدرک زبان نمی باشد.

 

 :و دانشجهزینه موسسه جهت انجام پروسه 

 . دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا 005مبلغ 

 

 :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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 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجرتی در  دانشجویی کالج های مالزی ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 

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

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

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی دیپلم  .3

 اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی دیپلم  .4

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک دیپلم  .5

 اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات دیپلم  .6

 پر کردن فرم پزشکی ارسالی توسط کارشناسان موسسه و امضای آن.  .7

 کامال سفیدیک قطعه عکس با پشت زمینه  .8

 

 باشند! ) کم حجم و مجزا(  PDFلطفاً اسکن ها همگی با کیفیت باال و بدون خط و خش و در 
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 آریا ماندگار مهر از طریق کالج توسط موسسه مهاجرتی  و سپس ادامه تحصیل در ایرلند  مالزیتحصیل در ی زا یپروسه و

 

1.  :  موسسه توسط مشاور  هیو ناح  کالجانتخاب   یبرا هیمشاوره اول 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 امضا توافق نامه و ارسال آن توسط متقاضی به  عقد قرارداد:  .4

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

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

ی پروسه پذیرش توسط اقدام جهت پذیرش در کورس  اخذ پذیرش:  .7  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسهانتخاب شده و پیگیر

 2)پس از  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسه( به متقاضی توسط offer letterارسال نسخه نرم افزاری نامه پذیرش ) نامه پذیرش:  .8

 (روز

 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 ارزیایی به وکیل  آماده سازی مدارک ویزا:  .13

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

 دریافت نتیجه ویزا از طریق ایمیل توسط متقاضی  نتیجه ویزا:  .15

 توسط متقاضی  مالزیآماده سازی ملزومات جهت سفر به  : مالزیسفر به  .16

 سال در کشور ایرلند همراه با کار 2ادامه تحصیل پس از  ادامه تحصیل و کار در ایرلند:  .17

 

  

 

 


