
ایط اخذ بورسیه تحصییل دانمارک ن و شر  قوانی 

ا یا و اخذ بورسیه مقطع فوق لیسانس یا کارشنایس ارشد دانمارک  Phd معموال بورسیه تحصییل مقطع دکتر

راحت تر از بورسیه های تحصییل دوران کارشنایس به دست یم آیند. بورسیه تحصیل رایگان دانمارک 

د  .معموال به افرادی با رزومه های باال در مقاطع تحصییل قبیل تعلق یم گتر

 برای تبادل دانشجویان مجرب و پژوهشگران بورس 
ی

های تحصییل دولتر دانمارک بر اساس توافقنامه فرهنگ

جوان که مایل به تحصیالت به زبان دانماریک و آشنایی با فرهنگ یا زمینه های دیگر مطالعایر مربوط به 

رائه یم شود. بورسیه دانمارک، مانند طرایح، معماری، مطالعات زیست محییط و سایر زمینه های مرتبط ا

ی( در موسسات آموزش عایل در کشورهای زیر  تنها به دانشجویان دارای مدرک )کارشنایس ارشد یا دکتر

، ژاپن، ارسائیل و مرص ن  . ارائه یم شود: روسیه، چیر

با رزومه تحصییل عایل و عالقه مند به تحصیل در رشته پزشگ یم توانند بورسیه تحصییل پزشگ افراد  

ایط  دانمارک را دریافت کنند. برای اطالعات بیشتر بایستر به سایت دانشگاه مربوطه مراجعه کنید زیرا رسر

 .اخذ بورسیه پذیرش از دانشکاه های دانمارک متفاوت یم باشد

 ارک اراسموس موندوسبورسیه تحصییل دانم

از طریق طرح اراسموس موندوس، هر دو نوع دانشجویان اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا و 

یم توانند برای دریافت کمک هزینه تحصییل جهت  EAA دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا / دانشجویان

یگر اروپایی ارائه میشود درخواست دوره های کارشنایس ارشد که توسط یک موسسه دانماریک و دانشگاه د

 .خود را ارسال کنند

 بورسیه های دولتی دانماریک برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا مجرب

موسسات آموزش عایل دانمارک تعداد محدودی بورسیه دولتر را هر سال به صندوق دانشجویان واریز یم 

کند این بورسیه برای تمام رشته جهت دانشجویان از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی 
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ان اعطا یم شود، این اروپا و سوئیس یم باشد. بورسیه توسط نهادهای آموزش عایل دانماریک به دانشجوی

ند که کدام یک از دانشجویان بورس تحصییل را دریافت کنند  .موسسات تصمیم یم گتر

ن مقدور  زبان تحصیل در دانمارک در این کشور دانماریک یم باشد. و تحصیل در دانمارک به زبان انگلییس نتر

 .ن استیم باشد. در این کشور اخذ بورسیه تحصییل بدون مدرک زبان دانمارک ممک

صورت چشم پویسر کامل یا نییم از شهریه  بورس تحصییل دولتر شامل دو بخش است و یم تواند به

ن پوشش دهد و این   دانشجو را نتر
ی

دانشجویی باشد، یا حتر ممکن است کمک های مایل هزینه های زندیک

 ارائه شده توسط بسته به نوع موسسه دانماریک متفاوت است. نمونه هایی از بورسیه های دولتر دانماریک

ح زیر است  :موسسات دانماریک به رسر

 Roskilde بورس های تحصییل دولتی دانمارک برای تحصیل در دانشگاه

تعداد محدودی بورسیه دولتر جهت چشم پویسر شهریه دانشگاه در دانمارک و کمک هزینه تحصییل به 

ج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی دانشجویان بسیار با استعداد در سطح فوق لیسانس، از کشورهای خار 

ارائه  Roskilde دانشگاه اروپا وجود دارد و این بورسیه یک محل اقامت را به دانشجویان برای تحصیل در

پوشش در هر ماه برای  DKK 7800 یم کنند. بورسیه تحصییل در قالب یک چشم پویسر شهریه و حدود

 در دانمارک است
ی

 .هزینه های زندیک

 
 کپنهاگ IT بورسیه تحصییل دانمارک دانشگاه

کپنهاگ کمک هزینه تحصییل دولتر به سه یا چهار متقاضن فوق العاده با استعداد جهت  IT دانشگاه

یم  کارشنایس ارشد، از خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا هر سال ارائه  تحصیل در دوره های

 یم باشد
ی

 .دهد. بورس های تحصییل شامل آموزش رایگان و تا حدودی پوشش هزینه های زندیک

 بورسیه های دولتی در دانشگاه و کالج دانمارک
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هر سال، کالج دانشگاه شمال دانمارک چند کمک هزینه تحصییل را برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا 

ن  UCN ام کردند را ارائه یم کند. برنامه بورس تحصییلثبت ن UCN که در یک برنامه تحصییل در -30بیر

٪ از هزینه های تحصییل را پوشش یم دهد به این معتن است که بقیه هزینه ها باید توسط دانشجو 50

ن در هر ماه  UCN پرداخت شود. افرادی که یک بورس تحصییل د نتر ایط خاض به آنها تعلق یم گتر تحت رسر

 خود دریافت خواهند کرد هزینه اندیک به عنوان
ی

 .هزینه ای برای پوشش بخش هایی از هزینه های زندیک

 بورسیه دولتی دانمارک برای تحصیل در دانشگاه آرهوس

 برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا

ن  مایل هزینه های  دانشگاه آرهوس تعداد محدودی کمک هزینه تحصییل را با کمک دولت دانمارک برای تامیر

تحصیل دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / سوئیس را برای متقاضیان مجرب 

برای تحصیل در دوره های دو ساله کارشنایس ارشد اعطا یم کند. بورس های تحصییل به طور کیل شامل 

ماه به دانشجوی  23برای حداکتر  چشم پویسر کامل هزینه تحصیل یم باشد، کمک هزینه تحصییل ماهانه و 

د  .پذیرفته شده تعلق میگتر

 بورسیه های دولتی دانمارک برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا

 :توضیح مخترص

ن الملیل از رسارس جهان برای تحصیل در دانمارک بورسیه  ه بیر ن دولت دانمارک به دانشجویان مجرب و با انگتر

دادی از بورس های تحصییل هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش های تحصییل را اعطا میکند. تع

دانمارک به صندوق دانشجویان از کشورهای خارج از اتحادیه / منطقه اقتصادی اروپا ارائه یم شود. بورس 

 .های تحصییل برای تحصیل در یک دوره آموزش عایل یم باشد

تخایی شما متفاوت یم باشد. و بسته به مقدار مبلغ بورسیه و فاند تحصییل دانمارک بسته به دانشگاه ان

کمک هزینه تحصییل شهریه دانشجویان بورسیه دانمارک به طور کامل چشم پویسر میگردد یا مقداری از 

 .آن کرس میگردد
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بان ن  :موسسه های می 

 موسسات آموزش عایل در دانمارک

 : رشته های تحصییل جهت بورسیه تحصییل دانمارک

ایط آموزش عایل ارائه شده در  دانمارک HEIs تمام رشته های واجد رسر

 :تحصییل های بورس تعداد 

 محدود

 :هدف گروه

ن الملیل خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا  .دانشجویان بیر

 : ارزش بورسیه تحصییل دانمارک

امل و یا جزیی شهریه و یا کمک بورس تحصییل دولتر شامل دو بخش است و یم تواند شامل چشم پویسر ک

 دانشجو باشد
ی

 .های مایل جهت پوشش هزینه های زندیک

با این حال، اعطای کمک هزینه تحصییل توسط موسسه آموزش عایل اداره یم شود، شما باید برای اطالعات 

 .بیشتر در این زمینه به سایت موسسه انتخایی خود مراجعه کنید

 : یل دانمارکالزامات جهت پذیرش بورسیه تحصی

ایط زیر باشید ایط برای یک بورس تحصییل شما بایستر دارای رسر  :به منظور واجد رسر

 شهروند یک کشور خارج از اتحادیه اروپا (EU) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا سوئیس. 

 ثبت نام در برنامه آموزیسر برای دریافت مدرک تحصییل باالتر. 

 ییل مورد نظردریافت اجازه اقامت برای دوره تحص 
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 :دستورالعمل درخواست و پذیرش

ند  بورسیه ای که توسط موسسه های آموزش عایل دانمارک، در هر موسسه ای مسئوالن آن تصمیم میگتر

 که به یک دانشجو یک بورس تحصییل ارائه کنند. 

آخرین مهلت ارسال درخواست بسته به دانشگاه دوره تحصییل انتخایی متفاوت است. به طور کیل، مهلت 

-آخر ارسال درخواست در حدود ماه های مارس و آوریل یا ماه سپتامتی همان سال و یا در حدود سپتامتی 

 .اکتتی برای ورود به دانشگاه در فوریه سال بعد یم باشد

در حال توسعه که دارای مشکالت مایل هستند یم توانند بورسیه مدارس شبانه  دانش آموزاین کشورهای

ن دریافت کنند  .روزی دانمارک را نتر
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