
 (HU)رنکینگ دانشگاه هومبولت برلی   

  ن دانشگاه برتر آلمان در سال  206سومی 
 49 ن دانشگاه برتر آلمان در سال  2016می 
 41 ن دانشگاه برتر جهان در سال  2015می 
 57 ن دانشگاه برتر جهان در سال  2017می 
  2016جهانن در رشته ی هنن و ,لوم انسانن در سال  27رتبه ی 
  2016جهانن در رشته ی فلسفه در سال  14رتبه ی 

 (HU)دانشکده های دانشگاه هومبولت برلی   

 دانشکده ی حقوق 
   دانشکده ی علوم زیست 
  1دانشکده ی هنن و علوم انسانن 
  2دانشکده ی هنن و علوم انسانن 
  و علوم اجتمایعدانشکده ی علوم انسانن 
 دانشکده ی ریاضیات و علوم طبییع 
  دانشکده ی علوم دیتن 
 دانشکده ی علوم اقتصاد و تجارت 

 (HU) مدارک تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هومبولت برلی   

  ن  مدرک فارق التحصییل رشته ی مربوطه در مقطع پیشی 
  اگر رشته ی مورد نظر شما انگلییس محور است نیاز به تائیدیه ی زبان ( گوایه تائیدیه ی زبان خارجی

ایط در زبان  آلمانن نیست، فقط در رشته های آلمانن نیازمند تائیدیه ی زبان آلمانن دارید و اگر واجد شر
 آلمانن نیستید میتوانید واحد های آموزش آلمانن را انتخاب کنید.(

 (HU)از دانشگاه هومبولت برلی    زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرشنمره 

 
از آنجانی که تدریس در دانشگاه هومبولت عموما به زبان آلمانن است و تنها برجن رشته های کارشنایس 
ایط قبویل در آزمون زبان آلمانن باشند  :ارشد به زبان انگلییس تدریس یم شوند، دانشجویان باید واجد شر

 سطح یش دانشگایه: گوایه قبویل آزموندوره ی پ B2 طبق چارچوب متداول 
 سطح دوره ی دانشگایه)همه ی مقاطع(: گوایه قبویل آزمون C1  طبق چارچوب متداول یا قبویل در

در هر  3با حداقل نمره ی  (Test of German as a foreign language ) یا همان TestDaF آزمون
 .بخش آزمون 4
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  دانشجویان دوره ی کارشنایس ارشد در رشته هانی که به زبان انگلییس تدریس یم شوند، باید مدرک
نت حداقل نمره ی 7آیلتس حداقل نمره ی  چه حداقل نمره  90، تافل مبتتن بر اینن  و تافل مبتتن بر دفن 

 .داشته باشند 560ی 

 (HU)در دانشگاه هومبولت برلی    ددالین اپالی

  :تمایم مقاطع( 2017ژانویه ی  15تا  2016دسامنی  15ترم تابستان( 
  :تمام شده( 2016ژوالی  15ژوئن تا  1ترم زمستان( 

 (HU)هزینه ها و شهریه ی تحصییل دانشجویان بی   الملیل دانشگاه هومبولت برلی   
ن نیست! ت ن الملیل و حت  بویم دانشگاه هومبولت برلی  نها هزینه هزینه و یا شهریه ای متوجه دانشجویان بی 

 .یورو به اضافه ی هزینه های شخیص است 749ای که دانشجویان باید پرداخت کنند مبلیعن حدود 
 

 (HU)بورسیه ها و کمک هزینه های بی   الملیل دانشگاه هومبولت برلی   
ند، اما با  MEMS برنامه ی و دانشگاه هومبولت بورسیه ی به خصویص را برای دانشجویان در نظر نیم گن 
و..  DAAD کمک هزینه ی   شهریه ای از دانشجویان اخذ نیم شود، دانشگاه کمک هزینه هانی مثل این که

ی . کارشنایس ارشد  را برای پوشش هزینه های جانتی پیشنهاد یم کند. این کمک هزینه ها دانشجویان دکن 
ن شامل یم شود  .را نن 

 
 DAAD  (Deutscher Akademischer Austauschdienst) کمک هزینه ی

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

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

 .در حوزه ی اقتصاد دارد
 

 Deutschlandstipendium کمک هزینه ی
دانشگاه هومبولت دانشجویان برتر با هر ملیت  را به وسیله ی این کمک هزینه حمایت یم کند. معیار های 

 .دریافت این کمک هزینه عملکرد آکادمیک، روابط اجتمایع و تعهدات سیایس هستند
 

 (HU)ها و خوابگاه های دانشگاه هومبولت برلی    اقامتگاه
ایط برای پیدا کردن اقامتگاه در شهر  ن کار آسانن نیست.  شر دانشگاه هومبولت تالش یم کند تا حداکنر   برلی 

 تعداد ممکن
یورو در ماه و هزینه  400تا  200از دانشجویان را در خوابگاه ها اسکان دهد. هزینه ی خوابگاه ها حدودا 

ن   .یورو است 500تا  250ی اجاره ی آپارتمان شخیص بی 
 

1. )   Studentendorf Adlersho  خوابگاه)دهکده ی دانشجونی
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ات کامل با ظرفیت های مختلف، سالن ورزیسر و ن مدت زمان اجاره … . اتاق ها و آپارتمان های مبله با تجهن 
ن  5برای ترم زمستان حداقل  یورو بسته به نوع اتاق یا آپارتمان است.)هزینه  430تا  390ماه و مبلغ اجاره بی 

نت را هم شامل یم شود(  ی اینن 
 

(خوابگاه)دهکده ی دان .2   Studentenwerk Berlin  شجونی
 

ن است ق شهر برلی   .شامل دو اقامتگاه دانشجونی واقع در شر
 

  اقامتگاه دانشجونی  Allee der Kosmonauten 
ن  ک بی 

خانه و شویس بهداشت  مشن  ن ات، آشن  ن دانشجو، سالن  4ایل  3اتاق های یک خوابه با تمایم تجهن 
ن … . ورزیسر و نت را شامل یور  265تا  185مبلغ اجاره بی  ات اتاق است. )هزینه ی اینن  ن و بسته به تجهن 

 نیم شود.(

  اقامتگاه دانشجونی  Aristotelessteig  

، یک کافه ی کوچک و ن والیبال، سالن ورزیسر … . اتاق ها و آپارتمان های یک نفره و کامال مجهز، زمی 
ن  ات اتاق است.) هزینه ی ا 300تا  270مبلغ اجاره بی  ن نت را شامل نیم شود.(یورو بسته به تجهن   ینن 

 

www.saednews.com




