
 رنکینگ دانشگاه آخن آلمان

  2017ام در آموزش عایل تایمز در سال  78رتبه 
  در 146رتبه QS  2017در سال 
 ن دانشگاه برتر آلمان  هشتمی 

 دانشکده های دانشگاه آخن آلمان

 دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتر و علوم طبییع 
 دانشکده معماری 
 دانشکده مهندیس عمران 
 دانشکده مهندیس مکانیک 
 دانشکده Georesources و مهندیس مواد 
 دانشکده مهندیس برق و فناوری اطالعات 
  دانشکده هنن و علوم انسانن 
  دانشکده اقتصاد و بازرگانن 
 دانشکده پزشیک 

ایط اخذ پذیرش ا  ز دانشگاه آخن آلمانشر

 کپی گوایه فارغ التحصییل مدرک پیش دانشگایه 
  رزومه ) یک رزومه کاری شامل مداریس ک از دوره ابتدانی تا به حال در آن آموزش دیده اید، اشتغال،کار

 …(داوطلبانه،جوایزو
 ه تحصیالت در دانشگاه آخن ،آینده کاری و ن ه نامه ) انگن  ن  …(انگن 
 کپی گوایه زبان 
 کت کردن در آزمون ورودی  کپی آزمون ورودی دانشگاه در صورت شر
 کپی مدرک دیپلم 
 کپی از ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگایه 

 مورد نیاز برای اخذ پذیرش در دانشگاه آخن آلمان
ی
 مهارت زبان آلمان

 کت در دوره زبان  آخن RWTH در دانشگاه DSH اثبات شر
  ایط بودن برای ورود به  .آخن RWTH دانشگاهاسناد واجد شر

ی الملیل دانشگاه آخن آلمان  هزینه ها و شهریه ی دانشجویان بی 
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هانی برای  دانشگاه اخن در حال حاضن برای تحصیل شهریه دریافت نیم کند . دانشجویان تنها هزینه 
، و استفاده نامحدود از حمل و نقل عمویم ، هزینه مسکن، خوراک و پرداخت یم …خدمات دانشجونی

 .کنند
 350  یورو در ماه، هزینه غذا 252یورو در ماه، هزینه های خدمات دانشجونی  250هزینه خوابگاه ها 

یورو یم باشد. در  80و هزینه های مربوط به سالمپی حدود   یورو 70یورو در ماه،هزینه کتاب حدود 
 8700و   در هر ماهیورو  725هزینه یم شود و حد اقل هزینه در هر ماه   یورو 1000مجموع در هر ماه 
 .یورو در سال است

ی الملیل دانشگاه آخن آلمان  بورسیه ها و کمک هزینه های بی 
این دانشگاه برنامه های خاص بورس تحصییل برای دانشجویان کارشنایس ارشد و کارشنایس به منظور کمک 

 .به دانشجویان با استعداد باال، ارائه یم کند
 

 ه آخن آلمانددالین اپالی در دانشگاه دانشگا

  ،ژوئیه 15مهلت درخواست برای ترم زمستان 
  ،ژانویه 15مهلت درخواست برای ترم تابستان 

 وضعیت مسکن و خوابگاه دانشگاه آخن

 اقامت studierendenwerk )  یورو در هر ماه 250اجاره حدود( 

رزیدنت در شهر آخن و زوری    خ وجود دارد.اتاق های این خوابگاه ها یک نفره، و شامل  23مکان در  4785
ن برای  اپارتمان خوانواده برای دانشجویانن که همراه کودکانشان تحصیل یم کنند یم باشدو همچنی 

ن آپارتمان ارائه یم گردد. اتاق های این خوابگاه ها مبله هست  .نددانشجویان معلول نن 

 خوابگاه های پردیس melaten)  یورو در هر ماه 385تا 355اجاره( 

فضای پارکینگ ارائه شده  149خوابگاه دانشجونی و  285واحد اپارتمان، با  90در این خوابگاه ها حدود 
نت و یورو در  95حدود   …است. در این خوابگاه ها هزینه های مربوط به آب، برق، گاز، شایداری، ایننی

 .ه استهر ما

 خوابگاه WOHNDUA 

هزینه های متفاونی برای هر منی مرب  ع در این خوابگاه ها وجود دارد. اما دانشجویان تنها نییم از قیمت 
 .معمویل برای اجاره در هر منی مرب  ع پرداخت یم کنند

 خارج از شهر آخن 
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دانشجویان یم توانند با توجه به نزدییک شهر آخن به کشور های هلند و بلژیک، یک خانه در آن کشورها 
ند که هزینه های آن کمنی از شهر آخن است و با اتوبوس و قطار یا دوچرخه برای تحصیل به شهر آخن  بگن 

 .مسافرت کنند
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