
 (TUM) دانشگاه صنعتی مونیخرنکینگ 

  2017جهانی در سال  46رتبه ی 
  ترین دانشگاه دنیا 60رتبه ی  در میان معتبر

 جهانی
  جهانی در علوم کامپیوتر 9رتبه ی 
  دانشگاه برتر آلمان 3ییک از 
  2016برترین دانشگاه آلمان در سال 

 (TUM) دانشکده های دانشگاه صنعتی مونیخ

 دانشکده ی معماری 
 دانشکده ی مدیریت 
 دانشکده ی شییم 
 دانشکده ی مهندیس راه و ساختمان 
 دانشکده ی مهندیس برق و کامپیوتر 
 دانشکده ی انفورماتیک 
 دانشکده ی ریاضیات 
 دانشکده ی مهندیس مکانیک 
 دانشکده ی علوم پزشیک 
 یک ی  دانشکده ی فب 
 دانشکده ی تربیت بدنی و علوم سالمت 
 دانشکده ی علوم طبییع 
 دانشکده ی آموزش و پرورش 

 (TUM) مدارک تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه صنعتی مونیخ

 مدرک تحصییل آخرین مقطع تحصییل 
  گوایه تائیدیه ی زبان خارجر 

 (TUM) مونیخ   نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه صنعتی 

 آیلتس دوره ها
تافل مبتتی بر 

نت  اینتی
بتتی بر تافل م
چه  دفتی

     6،5نمره ی کل :  کارشنایس
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حداقل نمره ی هر 
 6بخش: 

 88نمره ی کل: 
  

نمره ی کل: 
605 

 کارشنایس ارشد
 6،5نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 6بخش: 

  

 88نمره ی کل: 
  

  

نمره ی کل: 
605 

دوره های 
ا  تحقیقانی و دکبی

 7نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 6،5بخش: 

  

 90نمره ی کل: 

  

نمره ی کل: 
620 

  

 مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه صنعتی مونیخ
ی
 (TUM)نمره ی آلمان

 آزمون DaF deutsch as a foreign language:  بخش 4در هر  4حداقل نمره ی 

 یا

 کسب نمره ی قبویل در آزمون  DHS-2 
 مدرک قبویل آزمون گوته 
 کسب level B 2 در آزمون  DSD II 

کت کنند ایط قبویل در آزمون ها نیستند میتوانند در کالس های آموزش آلمانی شر  .و اگر واجد شر
 

 (TUM)در دانشگاه صنعتی مونیخ در مقاطع مختلف  ددالین اپالی

  :2017مارس  31تا  2016اکتبر  1ترم زمستان 
  :2017سپتامبر  30تا  2017آپریل  1ترم تابستان 

ی الملیل دانشگاه  (TUM)مونیخ  صنعتی    هزینه ها و شهریه ی تحصییل دانشجویان بی 

 
یورو را به عنوان شهریه ی  118،50برای تحصیل در دانشگاه صنعتی مونیخ دانشجویان یم بایست مبلغ 

ی پوشش یم دهد دازند. این مبلغ بخش اعظیم از هزینه های جانتر را نب   .هر ترم ببر

ی الملیل دانشگاه صنعتی مونیخبورسیه ها و    (TUM)کمک هزینه های بی 
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اگر مایل به دریافت بورسیه ی تحصییل هستید، تعدادی بورسیه ی تحصییل برای تمایم مقاطع تحصییل 
توسط دانشگاه مونیخ فراهم شده است، شامل هزینه های حمل و نقل، بورسیه های استاندارد و کمک 

 .هزینه های پایان نامه
 .یورو در ماه هستند، رصف نظر از درآمد و مساعدت های مایل 300ه ها شامل کمک هزین

ی الملیل کشور آلمان مانند ی دانشجوها یم توانند از بورسیه های بی  ی استفاده کنند DAAD همچنی   .نب 
 DAAD  (Deutscher Akademischer Austauschdienst) کمک هزینه ی

ین آنها ی هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمبی است.  DAAD برای تامی 
ین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است  DAADاستفاده از توسط وزارت آموزش  DAAD .ییک از بهبی

کت بورسیه های مختلفی را به طیف وسییع از  کشورهای شاش   و پرورش آلمان حمایت یم شود. این شر
کمک هزینه برای تحصیل   80جهان، شامل اکبر کشورهای انگلییس زبان ارائه یم کند. این سازمان بیش از 

 .در حوزه ی اقتصاد دارد
 

 (TUM)مونیخ اقامت گاه ها و خوابگاه های دانشگاه صنعتی 
اقامتگاه هانی را برای پیدا کردن اقامتگاه در شهر مونیخ کار آسانی نیست، اما دانشگاه صنعتی مونیخ 

دانشجویان در نظر گرفته است، خوابگاه های عمویم با اتاق های یک و چند نفره، آپارتمان های شخیص 
ی خوابگاه های مخصوص بانوان و دانشجویان کم توان  و هتل ها برای اقامت کوتاه مدت، همچنی 

 خوابگاه ها توسط سازمان دانشجونی آلمان اداره یم شو 
 ند و از امکانات کامل برخوردار هستند.(جسیم.)اکبر

ی   .یورو در ماه متغب  است 1000تا  400هزینه ی اجاره ی خوابگاه ها و آپارتمان ها بی 
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