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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 بسمه تعالی 

 روسیه ررشته های پزشکی، دندانپزشکی وداروسازیشرایط کلی ثبت نام د

 

 هزینه ها: 

 دالرآمریکا 6000:   ( ترجمه مدارک -ترانسفر –بیمه مسافرتی   –بلیط هواپیما  ) مراه پکیج کامله  شهریه سال اول دانشگاه به

 دالر  5500: ساالنه   ششم برای رشته های داروسازی و دندان پزشکی شهریه سال دوم تا  

 دالر   5500شهریه سال دوم تا هفتم برای رشته پزشکی : ساالنه 

 

 ویزای همراه:

 .تعلق می گیرد ویزای همراه به همسر و فرزند، روسیه دانشگاه هایدر  فردبا تحصیل 

 

 مدرک زبان:

که دراین دوره عالوه برزبان روسی دوره زبان یک ساله روسی )پادفک( برگزارخواهد شد  برای تمامی دانشجویان بین المللی، قبل از شروع تحصیل 

 زبان تخصصی جهت تحصیل در رشته های مربوطه آموزش داده خواهد شد. 

 

 مقطع  لیسانس:برای  هرشته های دانشگا 

• Doctor of Medicine 

• Dentistry 

• Pharmacy  
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 روسیهبرای پرونده های  آریا ماندگار مهرهزینه خدمات موسسه مهاجرتی 

 

 :وپرونده دانشج -

 نامه و ویزا دعوت دالر امریکا برای انجام کارهای پذیرش و  1000مبلغ 

 

 :همسر دانشجو-

 ویزای همراه انجام پروسهدالر امریکا برای  500مبلغ 

 

 :فرزند دانشجو -

 ویزای همراه انجام پروسهدالر امریکا برای  500مبلغ 

 

 

 :دداشرایط پرداخت هزینه قرار

 .ااز اخذ اصل نامه پذیرش و شروع پروسه ویز پس   درصد پنجاهمابقی در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرش و  درصد پنجاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

88225696, 88225697, 88225698 

Info@freevisaa.com 

www.freevisaa.com 
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 آریا ماندگار مهر موسسه مهاجرتی در  روسیهجویی دانشگاه های دانش 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

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی دیپلم  .3

 اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فارسی دیپلم  .4

 دانشگاهی اسکن رنگی اصل مدرک فارسی پیش  .5

 اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی  .6

 

 

 

 

 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 موسسه مهاجرتی در   روسیه 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 توسط متقاضی به  امضا توافق نامه و ارسال آن 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

 پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط متقاضی  پرداخت شهریه:  .8

  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسه( به متقاضی توسط offer letterارسال نسخه نرم افزاری نامه پذیرش ) نامه پذیرش:  .9

 مابقی هزینه توافقی توسط متقاضی  ٪50اخت پرد پرداخت قسط دوم:  .10

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی توسط قدام برای دعوت نامه و ویزا ا ویزا:  دعوت نامه و  .11

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی توسط دریافت نتیجه ویزا  تیجه ویزا: ن .12

 دریافت گذرنامه با ویزا استیکر  ویزا استیکر:  .13

 توسط متقاضی  روسیهآماده سازی ملزومات جهت سفر به  : روسیهسفر به  .14
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 آریا ماندگار مهر طرف قرارداد موسسه مهاجرتی   دانشگاه های

 

 

1- Lomonosov Moscow State University 

2- Novosibirsk State University 

3- Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

4- A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry 

5- Sechenov First Moscow State Medical University 


