
 رنکینگ دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان

  ن دانشگاه برتر آلمان در سالهای  2016،2017رتبه ی دهمی 
  2017ام جهانن در سال  89رتبه ی 
  2016ام جهانن در سال  78رتبه ی 
  دانشگاه برتر دنیا در زمینه ی علوم انسانن  20ییک از 

 دانشکده های دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان

 دانشکده ی علوم دینن پروتستان 
 دانشکده ی علوم دینن کاتولیک 
 دانشکده ی حقوق 
 دانشکده ی پزشیک و بیمارستان های دانشگایه 
  دانشکده ی علوم انسانن 
 دانشکده ی علوم اقتصاد و علوم اجتمایع 
 دانشکده ی علوم 
 مرکز علوم دینن دین اسالم 

ایط اخذ پذیرش از دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان  شر

 نیازمندی های تحصییل دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان 
 نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان 

  

 ن آلمانمدارک تحصییل مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگ
 :دوره کارشنایس

  بر اساس سیستم آموزیسی آلمان( 2.5مدرک تحصییل آخرین مقطع تحصییل با معدل باالی( 
   گوایه تائیدیه ی زبان خارج 

 :دوره ی کارشنایس ارشد

 مدرک لیسانس به همراه مدرک قبویل سال آخر تحصییل 
 مدارک ارائه شده حداقل نمره ی موردنیاز دوره ی کارشنایس ارشد را دارا باشند 
   گوایه تائیدیه ی زبان خارج 

 از دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش
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 آیلتس دوره ها
تافل مبتنی بر 

نت  اینتر
تافل مبتنی بر 

چه  دفتر

 کارشنایس
 5.5نمره ی کل : 

حداقل نمره ی هر 
 5بخش: 

 

 75نمره ی کل: 
 

 

نمره ی کل: 
500 

 کارشنایس ارشد
 6نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 5.5بخش: 

 

 80نمره ی کل: 
 

 

نمره ی کل: 
550 

دوره های 
ا  تحقیقانی و دکتی

 6.5نمره ی کل: 

حداقل نمره ی هر 
 6بخش: 

 

 90نمره ی کل: 

 

نمره ی کل: 
580 

  
  

دانشجویانن که مدرک تحصییل از کشورهای خارج  دارند باید برای اکتر رشته های کارشنایس و کارشنایس 
 :ارشد آزمون زبان آلمانن را پشت رس بگذارند

 آزمون: Daf deutsch as a foreign language  بخش 4در هر  4حداقل نمره ی 

 یا

 کسب نمره ی قبویل در آزمون DHS-2 

کت کنند ایط قبویل در آزمون ها را ندارند میتوانند در کالس های آموزش آلمانن رسی  .و اگر واجد رسی

 

 ابرهارد کارلس توبینگن آلمان در دانشگاه در مقاطع مختلف  ددالین اپالی

  :تمایم مقاطع( 2017مارس  31ترم تابستان( 
  :تمایم مقاطع( 30ترم زمستان(  سپتامت 
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 :شنایس ارشدپذیرش محدود دوره ی کار 

  :2017ژانویه  15ترم تابستان 
  :2017جوالی  15ترم تابستان 

ی الملیل دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان  هزینه ها و شهریه ی تحصییل دانشجویان بی 
دانشگاه توبینگن هزینه ای بجز شهریه ی هر ترم را به دانشجویان تحمیل نیم کند. شهریه ی هر ترم تحصیل 

یوروی آن متعلق به رسویس های اجتمایع است. هزینه  77یورو است که  143در دانشگاه توبینگن حدودا 
ن وجود دارند که مبلغ زیادی را شامل نیم شوند. تنها برجن رش ی های جانن  نت  ته های کارشنایس ارشد و دکتی

 .یورو به ازای هر ترم است 84 (semester tickets) هزینه ها را شامل یم شوند. هزینه ی بن تحصییل
 

ی الملیل دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان  بورسیه ها و کمک هزینه های بی 
 .کنیدبورسیه دارید هنگام ثبت نام ذکر   DAAD اگر از سازمان های رسیم مثل

 DAAD  :(Deutscher Akademischer Austauschdienst) کمک هزینه ی
DAAD  کت بورسیه های مختلفن را به طیف توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت یم شود. این رسی

 وسییع از کشورهای
 .رسارس جهان، شامل اکتر کشورهای انگلییس زبان ارائه یم کند

 :کمک هزینه ی تحصییل ترمیک
ن بر  هزار فرانک را برای پوشش هزینه  80تا  25اساس کشور محل تحصیل دانشجویان، دانشگاه مبلیعن بی 

د  .های تحصییل در نظر یم گت 
 :کمک هزینه های کوتاه مدت برای فارغ التحصییل

د. دانشجویانن که قصد انجام پایان نامه در خارج از کشور را دارند مجاز به استفاده از این کمک هزینه هستن
 .هدف اقامت در خارج از کشور تحقیق روی پایان نامه است

 :StipendiumPlus  کمک هزینه ی
د. این بورسیه مختص به  ن بویم تعلق بگت  ن الملیل و همچنی  این کمک هزینه ممکن است به دانشجویان بی 

استعدادی  دانشجویان برتر و نخبگان است. هدف این کمک هزینه ی تحصییل ارتقاء دانشجویان جوان با 
است که تحت نظارت وزارت آموزش و تحقیقات تحصیل یم کنند و استعداد خایص را به اثبات رسانده 
اند. دانشجویان شانس دستیان  به عالیق و اولویت های تحصییل خود را خواهند یافت. دانشجویان مقطع 

ا که استعدادهای خاص دارند یا روی پایان نامه ای با موضوع جدید و  ن صالحیت دکتی مناسب کار یم کنند نت 
 .دریافت این کمک هزینه را دارند

 

 ها و خوابگاه های دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن آلمان اقامتگاه
بسته به مدت زمان اقامت در دانشگاه، اقامت گاه های کوتاه و بلند مدت برای دانشجویان تعبیه شده 
است. اقامتگاه های کوتاه مدت شامل هتل ها و مهمان خانه ی دانشگاه توبینگن یم شوند که کارت 

یم توانید خوابگاه یا دانشجونی دانشگاه را به عنوان تخفیف در هزینه ها یم پذیرند. برای اقامت بلند مدت 
 .آپارتمان خصویص را انتخاب کنید
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خوابگاه ها برای اسکان زوج ها و خانواده ها هم تعبیه شده اند. هزینه ها با توجه به نوع اتاق متنوع است. 
ین خوابگاه این دانشگاه خوابگاه در روستای  .در نزدییک شهر است Waldhäuser Ost (WHO)  بزرگتی

ات و وسایل ندارند. آپارتمان های شخیص ن ن دلیل    مناسب افراد مجرد و خانواده ها است اما تجهت  به همی 
ی رصف کنید. هزینه ها با توجه به نوع آپارتمان متنوع است  .باید هزینه ی بیشتی

 
ک خانه وسایل کامل دارند. اتاق  آپارتمان های مشتی ن ک مثل آشت 

ات ندارند، اما بخش مشتی ن وسایل و تجهت 
ک در اختیار دانشجویان است. هزینه ی ماهانه حدود  های دو نفره  500ایل  200و بیشتی با سالن مشتی
 .یورو است

 

www.saednews.com




