
 رنکینگ دانشگاه آزاد برلی   

  دانشگاه برتر آلمان 5ییک از 
  2016جهانی در سال  123رتبه ی 
  2017جهانی در سال  75رتبه ی 
  2015در اروپا در سال  18رتبه ی 
  برترین دانشگاه های قدییم آلمان“دانشگاه برتر در لیست  11ییک از” 

 دانشکده های دانشگاه آزاد برلی   

 دانشکده ی زیست شنایس، شییم و داروسازی 
 ی شنایس  دانشکده ی زمی 
 دانشکده ی آموزش و روانشنایس 
  

 
 دانشکده ی تاری    خ و مطالعات فرهنیک

 دانشکده ی حقوق 
 دانشکده ی ریاضیات و کامپیوتر 
  دانشکده ی فلسفه و علوم انسانی 
 یک ی  دانشکده ی فی 
  سیایس و اجتمایعدانشکده ی علوم 
 شیک ی  دانشکده ی دامی 
 دانشکده ی تجارت و علوم اقتصاد 
 دانشکده ی پزشیک: Charite-  ی  دانشکده ی پزشیک برلی 

ایط اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد برلی   آلمان  شر

  ی  نیازمندی های تحصییل دانشگاه آزاد برلی 
  ی  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد برلی 

 مدارک تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد برلی   آلمان

  ی  مدرک فارغ التحصییل مقطع پیشی 
 مدرک رشته ی تحصییل 
  اگر رشته ی مورد نظر شما انگلییس محور است نیاز به تائیدیه ی زبان ( گوایه تائیدیه ی زبان خارجی

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

 نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد برلی   
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 آیلتس دوره ها
تافل مبتن  بر 

نت  اینتر
تافل مبتن  بر 

چه  دفتر

 کارشنایس
 4.5نمره ی کل : 

حداقل نمره ی هر 
 4بخش: 

نمره ی کل: 
60 

 

نمره ی کل: 
450 

 کارشنایس ارشد
 5نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 4.5بخش: 

نمره ی کل: 
80 

 

نمره ی کل: 
500 

دوره های 
تحقیقانی و 

ا  دکیی

 6نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 5.5بخش: 

نمره ی کل: 
90 

نمره ی کل: 
550 

 
دانشجویانی که مدرک تحصییل از کشورهای خارجی دارند باید برای اکیر رشته های کارشنایس ارشد آزمون 

 :زبان آلمانی را پشت ش بگذارند

 آزمون (DaF deutsch as a foreign language):  بخش 4در هر  3حداقل نمره ی 

 :یا

 ی آزمون  با نمره ی قبویل 2یا  B2 پشت ش گذاشیی

 در مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد برلی    ددالین اپالی 

  :)2017آگوست  22ددالین ثبت نام ترم زمستان)برای تمایم رشته ها 
  :)ژانویه 15ددالین ثبت نام ترم تابستان) برای تمایم رشته ها 

 هزینه ها و شهریه ی تحصییل دانشجویان بی   الملیل دانشگاه آزاد برلی   
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ی  هزینه ای بجز هزینه ی ادامه تحصیل را به دانشجویان تحمیل نیم کند. بجز برجی فارغ دانشگاه آزاد برلی 
التحصیالن و برنامه های کارشنایس ارشد، دانشجویان مجبور به پرداخت هزینه و شهریه ی تحصییل 

 .نیستند
 .یورو است 311،59مبلغ  2017شهریه ی ترم تابستان 

ی جهت سازمان   دیگری نی 
ی وجود دارند که حدودا … های دانشجونی وهزینه های جزنی یورو در هر  100نی 

 .ترم است
 

 بورسیه ها و کمک هزینه های بی   الملیل دانشگاه آزاد برلی   آلمان

 
 هزینه ی جا به جانی به  : (Ernst Reuter)کمک هزینه ی ارنست رویتر 

ی این کمک هزینه با تامی 
ی همکاری کنند به دانشجویان اجازه یم دهد که یکسال را در ییک از  دانشگاه های معروف که با دانشگاه برلی 

دازند. )تمایم هزینه های تحصییل در مدت یکسال بر عهده ی دانشگاه مقصد است.  این  ادامه تحصیل بی 
کمک هزینه شامل نظارت و حمایت مایل است. دانشجویان فارق التحصییل که در حال آماده شدن برای 

ا هستند  ی مشمول این کمک هزینه هستندپایان نامه دکیی  .نی 
ی یم کنند ی را تامی   در برلی 

 
ی وجود دارد که بخیسر از هزینه های زندگ  .کمک هزینه های دیگری نی 

 

 اقامتگاه ها و خوابگاه های دانشگاه آزاد برلی   آلمان

 
 البته بر اساس نیازهای شخیص دانشجو متغی  است. شما باید حدودا 

 
یورو  700تا  600هزینه های زندگ
دازید  .در هفته بی 

1. Studentenwerk:  ی با استفاده از یک سازمان     the studentenwerk) مستقلدانشجویان در برلی 
Berlin) به جای خود دانشگاه اقامت یم گزینند. 

 خوابگاه Goerzalle:  ،ماه 1یورو به ازای  240اتاق های تک خوابه 
 خوابگاه Halbauer Weg:  ،ماه 1یورو به ازای  210اتاق های تک خوابه 

2. Studentendorf Schlachtensee:  ی واقع شده است. فروشگاه مواد غذانی و در جنوب غرنی برلی 
 .رستوران در نزدییک این مرکز وجود دارند

  ک: اتاق های مبله با تمایم وسایل مورد  5نیاز، در هر آپارتمان اتاق های تک نفره در آپارتمان مشیی
ک به  …همراه تلویزیون، شویس بهداشتی و دانشجو در اتاق های مجزا با سالن عمویم مشیی

 اتاق های تک نفره(Classic, Comfort) :   ک خانه مشیی ی اتاق های مبله با تمایم وسایل مورد نیاز ، آشی 
 .دانشجوی دیگر 7با حداکیر 

Classic   : ک با حداک  دانشجوی دیگر 2یر شویس بهداشتی مشیی
Comfort   :شویس بهداشتی شخیص 
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 470یورو هزینه ی شویس از مبلغ اصیل کم شده و  30یورو است،  500هزینه ی رزرو: هزینه ی رزرو 
 یم ماند و پس از 

ی
 مانده تا زمان تخلیه ی خوابگاه به عنوان وثیقه در اختیار اداره ی خوابگاه باق

ی
یوروی باق

 .ماهه بازگردانده خواهد شد، در صورنی که دانشجو بدیه نداشته باشد 6هفته و یا  6تخلیه در مدت زمان 
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