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شرکت راهنمای مجارستان
با مدیریت پیام عابدسلیمی

۱۳ازبیشباعابدسلیمى،پیاممدیریتبامجارستانراهنماىشرکت
.تاسکردهفعالیتبهشروعکشورایندرکارىدرخشانسابقهسال

مجارستانی،مجربوکالیازشدهتشکیلایحرفهایمجموعه
هکاستگذاریسرمایهوامالکمشاوریندانشجویی،امورمتخصصان

ودانشجوپذیرشخدماتارائهزمینهدر۲۰۱۲سالازراخودفعالیت
خدماتهاسال.استنمودهآغازبوداپستشهردرملکییمشاوره

ایندانشجویان،تحصیلوعلمراهدرمستمرهایتالشوصادقانه
رسمینمایندهبرعالوهامروز،کهکردهعطامجموعهاینبهراافتخار

عنوانهبسملوایز،پزشکیعلومدانشگاهودنیلمککالجشدهشناخته
المللیبینکالجشاملمجارستاندیگربرترعلمیمراکزرسمینماینده
پچ،متروپولیتن،بوداپست،دامپزشکیهایدانشگاهاوسینا،
.شودانتخابنیزIBSو BMEسگد،
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رنظیاهدافیباکهاستافرادیبرایآنمخاطراتکاستنومهاجرتمسیرکردنهموارمجموعهاینهدفکلیبطور
مجارستانکشوربهمهاجرتقصدغیره،ودائمموقت،اقامتانگلیسی،زباندرکافیدانشداشتنبدونحتیتحصیل

Budapestشرکتدرتجربهسالسیزدهازبیشباهدفمندودقیقریزیبرنامهبامامشاورینومسئولین.دارندرا
Real-estate OrganizationوامالکشرکتStudent Guide Hungaryاخذزمینهدرمجارستان،راهنمایشرکت

قدماولینازوامالکاموردرگذاریسرمایهوفروشاجاره،اقامت،وویزااخذمعتبر،هایدانشگاهازتحصیلیپذیرش
وخودویپیشر مسائلبینیپیشباتابودخواهندعزیزانشماکناردرآنآخرینتامیداریدبرخودمهاجرتبرایکه

.بزنیمرقمعزیزانشمابرایراترمطمئنایآیندهوکاملامنیتتمام،صداقت
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اقامتیاوویزاداشتنباوباشدمیشنگنیحوزهعضومجارستان
.کردسفرحوزهاینهایکشوردیگربهتوانمیمجارستان

ی،کرواسوصربستانرومانی،اوکراین،اسلواکی،بامرکزیاروپایدر
.استمرزهماتریشواسلوونی
.باشندمیگیوروپچمیشکولتس،سگد،دبرسن،:مهمشهرهای
.داردنامبوداپستکشوراینپایتخت
.هستندساکنمجارستاندرنفرمیلیون10حدودجمعیتی

وکاتولیکفرقهدوپیرومردمواستمسیحیمجارستانرسمیدین
.هستندپروتستان

درهمیوروازالبتهکهباشدمی(HUF)فورینتشانپولیواحد
.شودمیاستفادهمعامالت

.استمجاریزبانکشور،اینمردمرایجزبان

درباره ی کشور مجارستان



دویاکیتوانندمیدانشگاهبهورودازقبلدارند،رامجارستانکشوردرتحصیلادامهقصدکهدانشجویانی
مکمللیالبینکالج.شوندآمادهدانشگاهبهورودبرایتاکنندتحصیلکشوراینهایکالجازیکیدرترم

.استمجارستانکشوردرکالجترینقدیمیوترینمعتبردنیل
نزباوپزشکیپیشهایدوره.استمجارستاندرآمریکامریلنددانشگاههایشعبهازیکیکالجاین

بهدامهادر.استمجارستاندرتحصیلادامهمتقاضیاناکثراصلیمقصدکالج،ایندرفشردهانگلیسی
.پردازیممیآنهایهزینهوورودشرایطوکالجایندرمختلفهایدورهدربارهبیشترجزئیات
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کالج بین المللی مک دنیل
Mc Daniel International College

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/mcdaniel-college/
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دوره پیش پزشکی در کالج مک دنیل
انامتحدرشرکتنیازمندمجارستاندرپزشکیهایدانشگاهازیکهربهورود

درمیمهبسیارنقشکالجدرپزشکیپیشدوره.باشدمیآندرقبولیوورودی
کهاستذکربهالزم.داردراهاامتحانایندرشرکتبرایمتقاضیانسازیآماده

کالجخوددرمجارستانپزشکیهایدانشگاهتمامیبرایورودیهایامتحــان
پزشکیهایدانشگاهنظرزیردورهایندروس.شودمیبرگزاردنیلمک

بــاالیاربسکیفیتباورودیامتحاندرموجودمباحثتمامیوباشدمیمجارستان
شانسازدنیلمککالجدانشجویانرو،ایناز.شوندمیتدریسکالجایندر

هایرسد.برخوردارندمجارستانپزشکیهایدانشگاهبهورودبرایباالییبسیار
میبانزوپایه،آناتومیپایه،فیزیولوژیشیمی،شناسی،زیست:شاملدورهاین

.باشدمیفشردهصورتبهترم1یاوعادیصورتبهترم2دورهاینطول.باشد
.شوندمیشروعژانویهماهدرفشردهترموسالهراکتبرماهدرعادیترم

.باشدمییورو۶۶۳۰:(ترم۱)فشردهدورهویورو۶۸۳۰:(ترم۲)عادیدورههزینه



سال250ازبیشباسملوایز.استشدهواقعمجـارستانپایتختبوداپست،شهردرسملوایز،دانشگاه
گاهدانشاولینهمچنین،.باشدمیمرکزیاروپایدرپزشکیعلومهایدانشگاهترینبزرگازیکیقدمت،

.کردآغازراالمللیبینهایدانشجوبرایآلمانیوانگلیسیهایزبانبهتدریسکهبودمجارستان
سملوایزنالتحصیالفارغحتی.باشدمیقبولقابلکاراجازهبرایهاکشورتمامیدرسملوایزدانشگاهمدرک

بقطهمچنین،.باشندنمیامتحانییاودورههیچگزراندنبهنیازیاروپاییهایکشوردیگردرکاربرای
بهیازنکهاسترالیاوآمریکاچونهاییکشوردرکاراجازهدریافتدرسملوایزدانشجویاناکثرما،تجربیات
.اندبودهموفقبسیارنیزدارندعلمیسطحتعیینامتحان
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دانشگاه سملوایز
Semmelweis University

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/semmelweis-university/
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پزشکی
ترم12–سال6:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
آمریکادالر9100:ترمهرشهریه

داروسازی
ترم10–سال5:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
آمریکادالر6000:ترمهرشهریه

دندان پزشکی
ترم10–سال5:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
دالر9100:ترمهرشهریه

هرشهریهبهدالر1800سومسالاز
افهاضدندانپزشکیموادهزینهجهتترم

.می شود

پیراپزشکی
ترم8–سال4:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع

ترم/یورو3300:پرستاری
ترم/یورو3600:مامایی
ترم/یورو3400:تغذیه

ترم/یورو3300:سنجیبینایی
ترم/یورو3400:عمومیبهداشتناظرکارشناس
ترم/یورو3400:سالمتگردشمدیریت



مجبوبسملوایز،دانشگاهازبعدسگددانشگاه
میمجارستاندرپزشکیعلومدانشگاهترین
زوجسگدجهانی،رنکینگبهتوجهبا.باشد
ایهرشتهتمامی!دنیاستبرتردانشگاه300
یسیانگلزبانبهدانشگاهایندرپزشکیعلوم

ازکهدانشجوهایی.شودمیتدریسنیز
میشوند،میالتحصیلفارقسگددانشگاه

راحتیبهاروپــاییهایکشورتمامیدرتوانند
هرشتبهورودبرایمتقاضیان.کنندکاربهشروع

وداروسازی،دندانپزشکی،پزشکی،های
امتحاندرابتدابایددانشگاه،ایندرفیزیوتراپی

.کنندشرکتورودی
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دانشگاه سگد
University of Szeged

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/szeged-university/
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پزشکی
ترم12–سال6:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو7900:پزشکیاولترمشهریه
یورو7300:آخرتادومترمشهریه

داروسازی
ترم12–سال6:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو6270:اولترمشهریه
یورو4150:دومترمهزینه
یورو5000:ششمتاسومترمهزینه
یورو5150:هشتموهفتمترمهزینه

دندان پزشکی
ترم10–سال5:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
دالر8500:اولترمشهریه



اهدانشگتنهاوجهاندردامپزشکیآموزشمراکزترینقدیمیازیکیبوداپست،دامپزشکیدانشگاه
بوداپستدردامپزشکیدانشکدهعنوانتحتراخودفعالیت۱۸۱۱ سال،درکهاستمجارستاندردامپزشکی

یزندگوتحصیلبرایآلایدهمحیطیکواستشدهواقعمجارستانپایتختدردانشگاهاین.کردآغاز
صدذیرایپساالنهکهاستدولتیدانشگاهیکبوداپستدامپزشکیدانشگاه.استکردهفراهمدانشجویان

بهآنه هایرشتازبعضیومی باشدانگلیسیزبانبهدانشگاهایندرتحصیل.استالمللیبیندانشجوها
.می شودارائهنیزمجاریزبان
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دانشگاه دامپزشکی 
University of Veterinary Medicine

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/university-of-veterinary-medicine-budapest/
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تچگونگی ورود به دانشگاه دامپزشکی بوداپس
زشکیدامپدانشگاهدردامپزشکیشتهردرتحصیلادامهقصدکهمتقاضیانی
زبانسطحوباشندساله12دیپلممدرکدارایبایستمیدارند،رابوداپست

نهمچنی.نیستالزامیزبانمدرکارائههرچندباشند،داشتهخوبینسبتا
ورودیآزمون.بگذرانندموفقیتبارادانشگاهورودیآزمونبایستمیمتقاضیان

هکاستزبانوشیمی،،زیستدروسشاملبوداپستدامپزشکیدانشگاه
خرداداتاسفندماهازسالههرآزموناین.شودمیگرفتهشفاهیوکتبیبصورت

آزمون،نمرهازدرصد50کسبصورتدرومیشودبرگزاریکبارهفتهدوهر
.میشودپذیرفتهمتقاضی
یمخود،زبانسطحتقویتوورودیآزمونبرایآمادگیجهتمتقاضیانهمچنین

آمادگیوکنندشرکتمیشودبرگزاردانشگاهتوسطکهآمادگیهایدورهدرتوانند
.کنندکسبراورودیآزموندرموفقیتجهتالزم
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قبل از آزمون ورودی
یورو200:پذیرشهزینه
یورو250:ورودیآزمونهزینه

بعد از پذیرش
سالدر6630:(ترمدو)عادیدوره
6830:(ترمیک)فشردهدوره

شهریه دوره آمادگی
یورو220:نامثبتهزینه
دودریورو12480ساالنه:شهریه

یورو800)اولترمیورو770:پرداخت
دریافتازبعدهفتهدوهزینهایناز

(.شودپرداختبایستمیپذیرشنامه
دومترم4780+

هزینه های تحصیل در دانشگاه دامپزشکی بوداپست



ایدبمجارستان،درمهندسیتحصیلمتقاضیان
مهندسیپیشدورهدرسالیکمدتبهابتدا

هآماددورهاینازهدف.کنندشرکتدانشگاهدر
یانگلیسزبانوفیزیک،ریاضی،دانشسازی

.باشدمیدانشگاهبهورودبرایمتقاضیان
بارادورهاینترمپایانامتحاناتکهافرادی
وانندتمیبگذارند،سرپشتقبولیقابلمعدل

اهدانشگدرخودعالقهموردرشتهواردراحتیبه
د،نباشنمناسبپایانینمراتاگراما.شوند

شرکتمجزاورودیامتحانیکدربایددانشجو
.کندکسبقبولینمرهوکرده
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دانشگاه فنی مهندسی بوداپست
Budapest University of 
Technology and Economics

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/engineering-in-hungary/
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لیست رشته های دانشگاه فنی مهندسی مجارستان
یورو3200:ترمهرشهریه(مهندسیپیش)مهندسیدانشگاهیپیشدوره

معماریوتر،کامپیمهندسیبرق،مهندسیعمران،مهندسیمکانیک،مهندسیبیوتکنولوژی،وشیمیمهندسی

.میباشدترم8کهعمرانرشتهبجز،(ترم7)سال3.5:کارشناسیتحصیالتزمانمدت
ترم/یورو3200=کارشناسیهایدوره

(ترم4)سال2:ارشدکارشناسیتحصیالتزمانمدت
ترم/یورو3800-3500=ارشدکارشناسیهایدوره

(ترم8)سال4:دکتریتحصیالتزمانمدت
ترم/یورو4500=دکتریهایدوره
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع



Internationalدانشگاه Business Schoolدرکه.استمرکزیاروپایدرواقعبریتانیاییدانشگاهیک
میرسمجوزدارایموسسهاین.کردکاربهشروعخصوصیعالیآموزشمرکزنخستینعنوانبه1991سال

اهدانشگباهمچنینواستبوداپستوویندرشعبهدودارایوباشدمیاروپااتحادیهوانگلستاندر
Buckinghamباکینگهام Universityازرابسیاریهایدانشجوساالنهرو،ایناز.داردمستقیمهمکاری
.کندمیجذبخودبهمختلفکشورهای
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 IBSدانشگاه
International Business School

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/ibs-international-business-school/
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IBSرشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
:انیبازرگمدیریتتجاری،وسیاسیعلومحسابداری،

ترم6–سال3:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
نوامبر30ومی31:نامثبتمهلت
یورو3700:ترمشهریه

ورامالمللی،بینمدیریتانسانی،منابعمدیریت
:بازاریابیمالی،
ترم2–سال1:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
نوامبر30ومی31:نامثبتمهلت
یورو3700:ترمشهریه ایهدادهتحلیلوتجزیهبرایاطالعاتفناوریرشته

:تجاری
ترم3–نیموسال1:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
نوامبر30ومی31:نامثبتمهلت
یورو5500:ترمشهریه



۱۷ www.rahnamayemajarestan.com

IBSرشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 

اهدانشگدرتحصیلقصدکهدانشجویانیچهچنان
IBSیسیانگلزبانارتقاءبهنیازودارندرامجارستان
ایندرترمدوالییکمدتبهمیتواننددارندخود

هبالزم).شوندمندبهرهآموزشیهایدورهازدانشگاه
درلتحصیقصدکهدانشجویانیفقطکهاستذکر
زبانهایدورهدرمیتواننددارندرادانشگاهاین

(کنندشرکت
یورو2750:(ترمیک)زباندورههزینه

:(MBA)مدیریترشته
ترم2–سال1:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

یهفور وسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
نوامبر30ومی31:نامثبتمهلت
یورو6200:ترمشهریه



ان،مجارستدربوداپستمتروپولیتندانشگاه
رایباروپادرتحصیلیبرترهایگزینهازیکی

.است...ومدیریتهنر،هایرشتهدانشجویان
بامنطبقکامالدانشگاهاینآموزشیسیستم

دامنهارائهبرمشتملوبودهبلونیافرآیند
هسقالبدرتحصیلیهایبرنامهازایگسترده

ارشدکارشناسیکارشناسی،آمادگی،دوره
.باشدمی
جملهازمختلفیهایشاخهدارایدانشگاهاین

وتوریستیکار،وکسبارتباطات،هنر،
.است…وجهانگردی
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متروپلیتندانشگاه 
Metropolitan University

!دبرای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنی

https://rahnamayemajarestan.com/metropolitan-university/
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دوره های پیش نیاز دانشگاه متروپلیتن
باهمصاحبومناسبرشتهانتخابازپسکهاستشدهطراحیمتقاضیانیبرایفقطنیازپیشهایدوره

دعوتنیازپیشهایدورهبهراهاآنافراد،اینعلمیسطحبهنسبتمتروپولیتندانشگاهدانشگاه،مسئولین
.کندمی

یورو2400:(ترمیک)زباندورههزینه
یورو2200:مدیریتکارشناسیمقطعبراینیازپیشهایدوره
یورو2200:ارشدکارشناسیمقطعبراینیازپیشهایدوره
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:نهرساوفیلمتصویر،گرافیک،طراحیانیمیشن،
ترم6–سال3:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو3700:ترمشهریه

وابطر حسابداری،واقتصادرسانه،وارتباطاتعلوم
یریتمد،تجارت،والمللبیناقتصادالمللی،بین

:یابیبازار وتجارتپذیرایی،وجهانگردیبازرگانی،و
ترم1+6–نیموسال3:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو2600:ترمشهریه

محیططراحینمایش،عکاسی،رسانه،طراحی
:زیست

ترم6–سال3:دورهولط
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو3600:ترمشهریه

رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه متروپلیتن
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نهرساوفیلمتصویر،گرافیک،طراحیانیمیشن،
:عکاسیرسانه،طراحی

ترم4–سال2:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو3600:ترمشهریه

:گردشگریمدیریتطراحی،وهنرمدیریت
ترم4–سال2:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

سپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو2700:ترمشهریه

:ابیبازاریبازرگانی،مدیریترسانه،وارتباطاتعلوم
ترم4–سال2:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
یورو2700:ترمشهریه

:MBAمدیریت
ترم4–سال2:دورهطول
انگلیسی:تدریسزبان

فوریهوسپتامبرماه:تحصیلیسالشروع
3000:ترمشهریه

دانشگاه متروپلیتنکارشناسی ارشد رشته های مقطع 
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ویزا و اقامت تحصیلی
یاوکالجیکازکافیست.باشدمیتوریستیویزایدریافتازترآسانبسیارمجارستانتحصیلیویزایدریافت
بهمدارکدیگرهمراهبهراپذیرشنامهقبلی،وقتگرفتنباسپس.بگیریدپذیرشنامهمجارستاندردانشگاه
بهمقالهاینادامهدر.شودمیحاضرماه2تا1طیشماتحصیلیویزای.دهیدارائهایراندرمجارستانسفارت
.پرداختخواهیمتخصصیصورتبهشده،ذکرمراحلبیشترجزئیات
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بوداپستبهورودابتدایهماندرشماآسایشوامنیتکردنفراهم“دانشجوییراهنمای”خدماتازهدف
اولیهمراحلتمامیها،هزینهدرجوییصرفهباهمراهزمان،کردنتلفبدونتوانیدمیمایاریبا.باشدمی
درشمااقامتمدتتمامدراولیه،خدماتارائهبرعالوه.دهیدانجاممجارستانبهورودبدودرراالزم

.هستیمنیزاضطراریشرایطدرشماازجانبههمهحمایتآمادهبوداپست،

هتهیآن،اطرافمحیطمعرفیومناسبهتلرزروموقت،سکونتمحلبههمراهیوفرودگاهدراستقبال
درمانیبیمهتهیهنام،ثبتمراحلدرکمکودانشگاهیاکالجبههمراهیدانشجویی،تعرفهباکارتسیم

ویزایتغییرجهتالزممدارکآوریجمعآپارتمان،خریدیااجارهدررسانیاطالعوکمکدانشجویی،
بانکیحسابکردنبازجهتراهنماییدانشجویی،اقامتکارتبهدانشجویی

ممکنجایاتباشند،میبیشتریجزئیاتشاملوشوندمیارائهشده،بیانکهترتیبیهمینبهخدماتاین
بهشدهرذکخدماتهزینه.فرماییدحاصلتماسمابابیشترجزئیاتبرایلطفاشده،ذکراینجادرجزئیات

.شودمیدرخواستفرودگاهدردیدارهنگامبهجداگانهطوربهوباشدمیدانشجوعهده

راهنمای دانشجویی

هاولیخدمات
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(وبسایتطریقازرزرو)رایگانمشاوره
تحصیلمحلورشتهانتخاب

نظرمورددانشگاهیاکالجپذیرشدرخواست
موقتپذیرشدریافتوپذیرشهزینهپرداخت
لیاصپذیرشدریافتونظرمورددانشگاهیاکالجشهریهپراخت

الزممدارکآوریجمعوسفارتوقتدرخواست
زاویزمانیبازهطولدرمجارستاندربارهبیشتراطاعاتدریافت
بوداپستدرماهمکارانباالزمهماهنگیوویزادریافت

بوداپستدرماهمکارانبامالقاتاخردروبلیطتهیه

مراحل کلی کار



موفقیتمسیردرکوچکیسهمداشتنواعتمادکسب
باینجان.میرودشماربهماحرفهلذت هایبهترینازهموطنانمان

ردزمانآنازوکردهسفرمجارستانکشوربهسالگی۱۷سندر
تکورودخود،حرفهآغاززماناز.میکنمزندگیبوداپستشهر
کشوربهخودورودروزهایاولینیادبهرامندانشجویانتک

تیمیلتشکباگرفتمتصمیمدليلهمینبه.می اندازدمجارستان
مزیت هایبوداپست،شهردرتحصیلیخدماتارائهوحرفه ای

باوکردهفراهمهموطنانمبرایرامجارستانکشوردرماحضور
ار اینوبودهموفقبسیارامرایندرعزیزمهموطنانوخدالطف

تخدمبهقادرکهروزیامیدبه.هستمعزیزایرانیانشمامدیون
.باشیمنیزعزیزانشمابه

به امید دیدار؛
پیام عابدسلیمی

یپیغامی کوتاه از طرف پیام عابدسلیم



امباتماسهایراه
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