
گ آلمانرنکینگ دانشگاه روپرشت ک  ارلز هایدلبر

  ن بار متوایل در سال ن دانشگاه آلمان برای سومی  ک با  2016اولی  بر اساس رتبه بندی شانگهای)مشتر
 دانشگاه مونیخ(

  بر اساس رتبه بندی2017/2016رتبه سوم در آلمان در سال تحصییل ، QS 
  ن دانشگاه های اروپا 12رتبه  در بی 
  ن  دانشگاه برتر دنیا 100در بی 
  ن الملیل 72رتبه  در سطح بی 

گ آلمان دانشکده های  روپرشت کارلز هایدلبر

 دانشکده الهیات 
 دانشکده حقوق 
 گ  دانشکده پزشیک هایدلتر
 دانشکده پزشیک مانهایم 
 دانشکده فلسفه 
 دانشکده زبان های مدرن 
 دانشکده اقتصاد و علوم اجتمایع 
  دانشکده مطالعات رفتاری و تربیتر 
 دانشکده علوم ریاضن و کامپیوتر 
 شنایس یک و اختر ن  دانشکده فت 
  دانشکده علوم زیستر 
 ن شنایس  دانشکده شییم و زمی 

گ آلمان  مدارک تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هایدلبر
 واحد دریس را در دانشگاه های معتتر گذرانده اند، یم 24متقاضیانن که یک سال تحصییل یعتن حداقل 

 وارد دانشگاه شوند
ً
 .توانند مستقیما

  ن مدرک دیپلم )برای کالج، معدل دیپلم باالی ( یا مدرک دانشگایه معتتر )حداقل یک نیمسال 15داشیر
 واحد( به همراه ترجمه رسیم آن 24تحصییل یا 

  و سال( از دانشگایه معتتر  4برای تحصیالت تکمییل در کلیه رشته ها، پایان نامه تحصیالت )حداقل
 .الزم است BA مدرک

 یا انگلییس مورد نیاز
ی
ایط زبان آلمان  شر

گ، زبان آلمانن است. بنابراین، ییک از الزامات   دوره های تحصییل در دانشگاه هایدلتر
زبان آموزیسی در اکتر

، آزمون زبان آلمانن  است. در دانشگاه  (DSH) برای ورود به دانشگاه برای بیش تر دانشجویان خارجر
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گ  در اواخر سپتامتر و اواخر مارس انجام شده و متشکل از دو بخش، کتتر و  DSH ، آزمونهایدلتر
ً
معموال

 .یورو به صندوق پرداخت شود 50شفایه یم باشد. در روز امتحان باید مبلغ 

  570نمره تافل به صورت کتتر 
  230نمره تافل به صورت کامپیوتری 
  نتر  80نمره تافل به صورت اینتر
  5/6نمره آیلتس باالتر از 
 گوایه CAE 
 گوایه زبان انگلییس Zentrales Sprachlabor  خوب“با نمره حداقل “good  
 ن مدرک  2حداقل سطح  DSH داشیر

گ آلمان  ددالین اپالی در دانشگاه هایدلبر

 
 :مویمروش اخذ پذیرش به ملیت دانشجو و رشته ای که قصد اپالی برای آن را دارد وابسته است. ددالین ع

 2017جوالی  15مهلت ددالین برای ترم زمستان: از ابتدای ژوئن تا 
 2017ژانویه  15مهلت ددالین برای ترم تابستان: ابتدای دسامتر تا 

گ ی الملیل دانشگاه هایدلبر  هزینه ها و شهریه دانشجویان بی 

 
 حدود این دانشگاه مبلغن به عنوان شهریه دریافت نیم کند. اما هزینه تحصیل در دانش

ً
گ تقریبا گاه هایدلتر

یورو برای هر نیمسال تحصییل یم باشد. این هزینه در ابتدای هر ترم به عنوان شهریه در زمان  30/142
اروپانی  ، اروپانی و غت 

ثبت نام باید پرداخت شود. هیچ تفاونر در مقدار این هزینه برای دانشجویان آلمانن
 .وجود ندارد

گبورسیه ها و کمک هزینه های  ی الملیل دانشگاه هایدلبر  بی 

 
ایط بورسیه  در آلمان هشت مؤسسه اصیل برای حمایت مایل از دانشجویان خارجر وجود دارد. از جمله شی
کت در کنفرانس ها و چاپ  نمرات خوب در مقطع کارشنایس، اتمام تحصیل در زمان مشخص شده، شی

ه است  .مقاالت و غت 
بورسیه توسط دانشجو، بیش از یک سال از زمان اقامت ایشان  نکته مهم این است که در زمان درخواست

 :در آلمان نگذشته باشد. برجن از کمک هزینه های رایج در زیر اشاره شده است

 Deutschlandstipendium  برای دانشجویان ترم های اول از تمام ملیت ها 
 Katharina Eleonore   برای دانشجویان خانم آلمانن 
 گ: برای دانشجویانن که در مرحله پایانن تحصیل خود نیاز مایل دارندانجمن دوستداران د  .انشگاه هایدلتر
 Ameriana  اروپانی و غت  صنعتر شیک دانشگاه از کشورهای غت 

ن  برای دانشجویان پزشیک یا دندانت 
 ERASMUS Mundus  برای دانشجویان کشورهای آسیانی )که عالوه بر کمک هزینه تحصییل برای

ن کمک های مایل در نظر گرفته است(  .محل سکونت دانشجویان نت 
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گ آلمان  وضعیت مسکن و خوابگاه های دانشگاه هایدلبر

 
دی های جدید، که حدود دانشجو وجود دارند که نیازمند خوابگاه یم باشند. با احتساب ورو  36000حدود 
ن یم باشد. در ابتدای ترم زمستان فقط حدود  7000 ن خوابگاه مبحتر بسیار چالش برانگت  نفر هستند، داشیر
نفر است. این بدین  700تا  500اتاق خایل یم شوند، که در ترم تابستان این تعداد حدود  1500تا  1000

 .یم توانند در خوابگاه ها سکونت کنند% از دانشجویان 13معتن است که متأسفانه فقط حدود 
ون: تعداد  ون برای دانشجویان وجود دارد. این بدین معتن  445خوابگاه هایلتر اتاق و آپارتمان در هایلتر

اتاق داشته باشند. در ابتدای هر ترم   Hall of residence % از دانشجویان یم توانند در11است که تنها 
 Hall of شوند، اما تعداد درخواست ها دوبرابر است. اقامت در اتاق خایل یم 150تا  100حدود 

residence  یورو در ماه هزینه دربردارد جزئیات دو  315تا  193بسته به نوع اتاق و امکانات مبلغن حدود
ون  :نمونه از خوابگاه های هایلتر

  .18ق هانی حدود واحد اجاره ای، با اتا 225ماکس پالنک: محل سکونت نزدیک به دانشگاه است 
ن  مرب  ع با نرخ اجاره ماهیانه بی 

یورو یم باشد. دارای امکانانر همچون تلویزیون، تلفن،  315تا  297متر
ن است نت و دارای امکانات برای معلولی   .اینتر

  .نفره با  5و  4، 3واحد اجاره ای دارای اتاق های  72جاده کندی: محل سکونت نزدیک دانشگاه است
مرب  ع و نرخ اجاره ماهیانه  3/19تا  4/9اندازه  یورو یم باشد. دارای امکانانر چون  50/252تا  50/172متر

نت فضای پارکینگ است  .تلویزیون، تلفن، اینتر

 .هر دو از امکانات حمل و نقل برخوردار هستند

 Hall of residence در Bad Mergentheim:  اتاق درمجموع، که تمام اتاق ها دارای  35دارای
ن تلویزی نت هستند. هزینه اجاره ماهیانه بی   .یورو است 250تا  150ون و اتصال اینتر

 Hall of residence در Neckarstadt quarter:  اتاق  129مخصوص دانشجویان پزشیک، دارای
ن  نت، با اجاره ماهیانه بی   .یورو است 363تا  315مجهز به تلفن، تلویزیون و اینتر

 )از ابتدای سپتامتر تا اواسط عالوه بر این انجمن دانشجونی خ
وری را در آغاز ترم زمستانن وابگاه های ضن

( فراهم یم کند  .نوامتر

  گ حدود یورو در ماه برآورد شده  450هزینه آپارتمان خصوض برای یک آپارتمان تک اتاقه در هایدلتر
 در حومه شهر و استفاده از بلیط حمل و نقل مقرون به ضفه ت

ی
 .ر استاست. در نتیجه زندگ

ن الملیل و آپارتمان برای مهمانان  عالوه بر خوابگاه ها، دانشگاه دارای مهمان شا، اقامت گاه برای محققان بی 
 .یم باشد
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