
 رنکینگ دانشگاه فرایبورگ آلمان

  تبه بندیجهان در سیستم ر 163رتبه ی QS 2016 
  ام جهان در سیستم رتبه بندی آموزش عایل تایمز 95رتبه ی THE 2017 
 ن دانشگاه برتر کشور آلمان  هفتمی 
 ام جهان در رشته های مهندیس و تکنولوژی در سیستم رتبه بندی آموزش عایل تایمز 89رتبه ی THE 

2017 
  ام در سیستم رتبه بندی شانگهای 100-200رتبه ی ARWU  2016سال در 

 دانشکده های دانشگاه فرایبورگ آلمان

 دانشکده الهیات 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده اقتصاد و رفتار شنایس 
 دانشکده پزشیک 
 دانشکده زبان شنایس 
  دانشکده علوم انسانن 
 یک ن  دانشکده ریاضن و فی 
 دانشکده شییم و داروسازی 
 دانشکده زیست شنایس 
 دانشکده محیط زیست و منابع طبییع 
 دانشکده فنن و مهندیس 

ایط تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه فرایبورگ آلمان  شر

 مدرک ابیتور Abitur ن الملیل   Diplôme du Baccalauréat آلمان و یا مدرک بی 
 مدارک دوره متوسطه 

 ر آزموندانشجویانن که مدارک دوره متوسطه آنها معادل مدرک مورد پذیرش کشور آلمان نباشد باید د*
Feststellungsprüfung دوره یک ساله  Studienkolleg  کت نمایند و یا مدارک تحقیقانی در ییک از شر

 .کشور های معتیر آلمان ارائه دهند
 

 مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه فرایبورگ آلمان
ی
ایط زبان آلمان  شر

ال و ع  لییر
لوم به زبان آلمانن تدریس یم شود. دانشجویان تمام رشته های کارشنایس این دانشگاه به جز هین

 :برای پذیرش در این دانشگاه باید ییک از مدارک زیر را ارائه نمایند

 TestDaf  5یا  4با نمره ی 
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 آزمون DSH )  3یا  2سطح( 
 DSD  2با سطح 
 آزمون GDS  با سطح C2از موسسه ی گوته 
 گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule 
 مدرک Abitur 
  زبان مادری آلمانن 

 ددالین اپالی در دانشگاه فرایبورگ آلمان
 2017جوالی  15آخرین مهلت اپالی در ترم زمستان دانشگاه فرایبورگ : 
 2017ژانویه  15آخرین مهلت اپالی در ترم تابستان دانشگاه فرایبورگ : 

 

ی الملیل دانشگاه فرایبورگ آلمان  هزینه ها و شهریه ی دانشجویان بی 
وع  125ه فرایبورگ هزینه ای بابت شهریه دریافت نیم کند. فقط یک هزینه به مبلغ دانشگا یورو قبل از شر

 .هر ترم برای خدمات دانشجونی باید پرداخت شود
 

ی الملیل دانشگاه فرایبورگ آلمان  بورسیه ها و کمک هزینه های بی 
 : این دانشگاه برنامه های مختلفن برای بورس تحصییل ارائه یم کند

 ورس تحصییلب Deutschlandstipendium :  این بورس تحصییل به دانشجویان همه مقاطع، به
یورو در ماه است.این بورسیه بدون در  300مدت یک سال ارائه یم گردد. مبلغ کمک هزینه این بورس 

ایط مایل و به دانشجویان با استعداد، و حنی دانشجویانن که مرخیص گرفته اند،و یا  ن شر همزمان نظر گرفیی
د  .بورسیه سازمان دیگری هستند ، تعلق یم گی 

  بورسیه تحصییل برای مطالعات خارج از کشور: این نوع از بورس ها به دانشجویانن که مایل به ادامه
تحصیل در ییک از دانشگاه های خارج از کشور مانند ایالت متحده امریکا باشند، و یا برای اتمام و تکمیل 

د.این پایان نامه خود، برا  چند ماهه به خارج از کشور سفر کرده باشند ،تعلق یم گی 
ی یک دوره تحقیقانی

بورس ها شامل کمک هزینه تحصیل، کمک هزینه سفرو.. یم باشند. مانند بورس تحصییل دولت فدرال 
ایت،   BW-Stipendium وDAAD ،ERASMUSآلمان،فولیر

 وضعیت مسکن و خوابگاه های دانشگاه فرایبورگ آلمان
 :خوابگاه دانشجونی دانشگاه فرایبورگ* 

اتاق برای دانشجویان است که در شهر فرایبورگ و مناطق اطراف  4200این خوابگاه های دانشجونی حدود 
اشونینگن واقع شده است.این خوابگاه های -، کهل و فیلینگن Furtwangenآن مانند اوفنبورگ، 

 40تا  10ای جداگانه است . که فاصله آنها از محل دانشگاه دانشجونی شامل آپارتمان تک اتاقه و یا اتاق ه
نفر در  7دقیقه با پای پیاده است.این خوابگاه ها وعده های غذانی ارائه نیم دهد و دانشجویان از یک تا 

یک هستند خانه،و حمام شر ن  .آشی 
 
 :خوابگاه های بخش خصویص*
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 WG-Gesucht    یورو در ماه 140حداقل نرخ اجاره ماهیانه 

 .خوابه است 4این اقامت گاه ، شامل آپارتمان های تک خوابه ،دو خوابه و سه خوابه و 

 Studenten-Wohnung   یورو900تا  260متوسط نرخ اجاره ماهیانه 

  
اژ قیمت  این اقامت گاه شامل آپارتمان های تک خوابه ،دو خوبه ، و سه خوابه یم باشد. و با توجه به میی

 .اجاره در آنها متفاوت یم باشد

 WG-Zimmer  ،یورو در ماه 890تا  210متوسط نرخ اجاره ماهیانه 

اژهای متفاوت ب رای دانشجویان در نظر گرفته این اقامت گاه ، شمال آپارتمان های مختلف، با امکانات و میی
 .شده است

 Studentenwohnungsmarkt  ،یورو در ماه 440تا  190متوسط نرخ اجاره ماهیانه 

 .ایستگاه دانشگاه یم باشد  آپارتمان در نزدییک 200شامل  

 Die Immobilien Suchmaschine  ،یورو در ماه 650تا  250متوسط نرخ اجاره ماهیانه 

 .بعیصن از آپارتمان های این اقامتگاه مبله هستند.و در نزدییک شهر فرایبورگ قرار دارند

 WG-Spion،یورو در ماه 350تا  260متوسط نرخ اجاره ماهیانه 

 .آپارتمان های مختلف و با امکانات متفاوت یم باشد و در شهر فرایبورگ قرار دارند  این اقامت گاه شامل
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