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با مدیریت پیام عابدسلیمی

شرکت راهنماى مجارستان با مدیریت پیام عابدسلیمى ،با بیش از ۱۳
سال سابقه درخشان کارى در این کشور شروع به فعالیت کرده است.
مجموعه ای حرفه ای تشکیل شده از وکالی مجرب مجارستانی،
متخصصان امور دانشجویی ،مشاورین امالک و سرمایه گذاری است که
فعالیت خود را از سال  ۲۰۱۲در زمینه ارائه خدمات پذیرش دانشجو و
مشاوره ی ملکی در شهر بوداپست آغاز نموده است .سال ها خدمات
صادقانه و تالش های مستمر در راه علم و تحصیل دانشجویان ،این
افتخار را به این مجموعه عطا کرده که امروز ،عالوه بر نماینده رسمی
شناخته شده کالج مک دنیل و دانشگاه علوم پزشکی سملوایز ،به عنوان
نماینده رسمی مراکز علمی برتر دیگر مجارستان شامل کالج بین المللی
اوسینا ،دانشگاه های دامپزشکی بوداپست ،متروپولیتن ،پچ،
سگد BME ،و  IBSنیز انتخاب شود.
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بطور کلی هدف این مجموعه هموار کردن مسیر مهاجرت و کاستن مخاطرات آن برای افرادی است که با اهدافی نظیر
تحصیل حتی بدون داشتن دانش کافی در زبان انگلیسی ،اقامت موقت ،دائم و غیره ،قصد مهاجرت به کشور مجارستان
را دارند .مسئولین و مشاورین ما با برنامه ریزی دقیق و هدفمند با بیش از سیزده سال تجربه در شرکت Budapest
 Real-estate Organizationشرکت امالک و  Student Guide Hungaryشرکت راهنمای مجارستان ،در زمینه اخذ
پذیرش تحصیلی از دانشگاه های معتبر ،اخذ ویزا و اقامت ،اجاره ،فروش و سرمایه گذاری در امور امالک و از اولین قدم
که برای مهاجرت خود بر میدارید تا آخرین آن در کنار شما عزیزان خواهند بود تا با پیش بینی مسائل پیشروی خود و
صداقت تمام ،امنیت کامل و آینده ای مطمئن تر را برای شما عزیزان رقم بزنیم.
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درباره ی کشور مجارستان
مجارستان عضو حوزه ی شنگن می باشد و با داشتن ویزا و یا اقامت
مجارستان می توان به دیگر کشور های این حوزه سفر کرد.
در اروپای مرکزی با اسلواکی ،اوکراین ،رومانی ،صربستان و کرواسی،
اسلوونی و اتریش هم مرز است.
شهرهای مهم :دبرسن ،سگد ،میشکولتس ،پچ و گیور می باشند.
پایتخت این کشور بوداپست نام دارد.
جمعیتی حدود 10میلیون نفر در مجارستان ساکن هستند.
دین رسمی مجارستان مسیحی است و مردم پیرو دو فرقه کاتولیک و
پروتستان هستند.
واحد پولی شان فورینت ) (HUFمی باشد که البته از یورو هم در
معامالت استفاده می شود.
زبان رایج مردم این کشور ،زبان مجاری است.
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کالج بین المللی مک دنیل

Mc Daniel International College

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در کشور مجارستان را دارند ،قبل از ورود به دانشگاه می توانند یک یا دو
ترم در یکی از کالج های این کشور تحصیل کنند تا برای ورود به دانشگاه آماده شوند .کالج بین المللی مک
دنیل معتبر ترین و قدیمی ترین کالج در کشور مجارستان است.
این کالج یکی از شعبه های دانشگاه مریلند آمریکا در مجارستان است .دوره های پیش پزشکی و زبان
انگلیسی فشرده در این کالج ،مقصد اصلی اکثر متقاضیان ادامه تحصیل در مجارستان است .در ادامه به
جزئیات بیشتر درباره دوره های مختلف در این کالج و شرایط ورود و هزینه های آن می پردازیم.
برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!
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دوره پیش پزشکی در کالج مک دنیل
ورود به هر یک از دانشگاه های پزشکی در مجارستان نیازمند شرکت در امتحان
ورودی و قبولی در آن می باشد .دوره پیش پزشکی در کالج نقش بسیار مهمی در
آماده سازی متقاضیان برای شرکت در این امتحان ها را دارد .الزم به ذکر است که
امتحــان های ورودی برای تمامی دانشگاه های پزشکی مجارستان در خود کالج
مک دنیل برگزار می شود .دروس این دوره زیر نظر دانشگاه های پزشکی
مجارستان می باشد و تمامی مباحث موجود در امتحان ورودی با کیفیت بسیار بــاال
در این کالج تدریس می شوند .از این رو ،دانشجویان کالج مک دنیل از شانس
بسیار باالیی برای ورود به دانشگاه های پزشکی مجارستان برخوردارند .درس های
این دوره شامل :زیست شناسی ،شیمی ،فیزیولوژی پایه ،آناتومی پایه ،و زبان می
باشد .طول این دوره  2ترم به صورت عادی و یا  1ترم به صورت فشرده می باشد.
ترم عادی در ماه اکتبر هر سال و ترم فشرده در ماه ژانویه شروع می شوند.
هزینه دوره عادی ( ۲ترم) ۶۸۳۰ :یورو و دوره فشرده ( ۱ترم) ۶۶۳۰ :یورو می باشد.
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دانشگاه سملوایز

Semmelweis University

دانشگاه سملوایز ،در شهر بوداپست ،پایتخت مجـارستان واقع شده است .سملوایز با بیش از  250سال
قدمت ،یکی از بزرگ ترین دانشگاه های علوم پزشکی در اروپای مرکزی می باشد .همچنین ،اولین دانشگاه
مجارستان بود که تدریس به زبان های انگلیسی و آلمانی برای دانشجو های بین المللی را آغاز کرد.
مدرک دانشگاه سملوایز در تمامی کشور ها برای اجازه کار قابل قبول می باشد .حتی فارغ التحصیالن سملوایز
برای کار در دیگر کشور های اروپایی نیازی به گزراندن هیچ دوره و یا امتحانی نمی باشند .همچنین ،طبق
تجربیات ما ،اکثر دانشجویان سملوایز در دریافت اجازه کار در کشور هایی چون آمریکا و استرالیا که نیاز به
امتحان تعیین سطح علمی دارند نیز بسیار موفق بوده اند.

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!
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پزشکی

داروسازی

دندان پزشکی

طول دوره 6 :سال –  12ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه هر ترم 9100 :دالر آمریکا

طول دوره 5 :سال –  10ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه هر ترم 6000 :دالر آمریکا

طول دوره 5 :سال –  10ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه هر ترم 9100 :دالر
از سال سوم  1800دالر به شهریه هر
ترم جهت هزینه مواد دندانپزشکی اضافه
میشود.

پیراپزشکی
طول دوره 4 :سال –  8ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر

پرستاری 3300 :یورو /ترم
مامایی  3600 :یورو /ترم
تغذیه 3400 :یورو /ترم

بینایی سنجی 3300:یورو /ترم
کارشناس ناظر بهداشت عمومی 3400 :یورو /ترم
مدیریت گردش سالمت 3400 :یورو /ترم
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دانشگاه سگد

University of Szeged

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!

دانشگاه سگد بعد از دانشگاه سملوایز ،مجبوب
ترین دانشگاه علوم پزشکی در مجارستان می
باشد .با توجه به رنکینگ جهانی ،سگد جزو
 300دانشگاه برتر دنیاست! تمامی رشته های
علوم پزشکی در این دانشگاه به زبان انگلیسی
نیز تدریس می شود .دانشجوهایی که از
دانشگاه سگد فارق التحصیل می شوند ،می
توانند در تمامی کشور های اروپــایی به راحتی
شروع به کار کنند .متقاضیان برای ورود به رشته
های پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،و
فیزیوتراپی در این دانشگاه ،باید ابتدا در امتحان
ورودی شرکت کنند.
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پزشکی

داروسازی

دندان پزشکی

طول دوره 6 :سال –  12ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم اول پزشکی 7900 :یورو
شهریه ترم دوم تا آخر 7300 :یورو

طول دوره 6 :سال –  12ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم اول 6270 :یورو
هزینه ترم دوم 4150 :یورو
هزینه ترم سوم تا ششم 5000 :یورو
هزینه ترم هفتم و هشتم 5150 :یورو

طول دوره 5 :سال –  10ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم اول  8500 :دالر
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دانشگاه دامپزشکی

University of Veterinary Medicine

دانشگاه دامپزشکی بوداپست ،یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش دامپزشکی در جهان و تنها دانشگاه
دامپزشکی در مجارستان است که در سال ۱۸۱۱ ،فعالیت خود را تحت عنوان دانشکده دامپزشکی در بوداپست
آغاز کرد .این دانشگاه در پایتخت مجارستان واقع شده است و یک محیط ایده آل برای تحصیل و زندگی
دانشجویان فراهم کرده است .دانشگاه دامپزشکی بوداپست یک دانشگاه دولتی است که ساالنه پذیرای صد
ها دانشجو بین المللی است .تحصیل در این دانشگاه به زبان انگلیسی میباشد و بعضی از رشتههای آن به
زبان مجاری نیز ارائه میشود.

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!
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چگونگی ورود به دانشگاه دامپزشکی بوداپست
متقاضیانی که قصد ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی در دانشگاه دامپزشکی
بوداپست را دارند ،می بایست دارای مدرک دیپلم  12ساله باشند و سطح زبان
نسبتا خوبی داشته باشند ،هرچند ارائه مدرک زبان الزامی نیست .همچنین
متقاضیان می بایست آزمون ورودی دانشگاه را با موفقیت بگذرانند .آزمون ورودی
دانشگاه دامپزشکی بوداپست شامل دروس زیست  ،شیمی ،و زبان است که
بصورت کتبی و شفاهی گرفته می شود .این آزمون هر ساله از ماه اسفند تا خرداد
هر دو هفته یکبار برگزار میشود و در صورت کسب  50درصد از نمره آزمون،
متقاضی پذیرفته میشود.
همچنین متقاضیان جهت آمادگی برای آزمون ورودی و تقویت سطح زبان خود ،می
توانند در دوره های آمادگی که توسط دانشگاه برگزار میشود شرکت کنند و آمادگی
الزم جهت موفقیت در آزمون ورودی را کسب کنند.
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هزینه های تحصیل در دانشگاه دامپزشکی بوداپست
شهریه دوره آمادگی

قبل از آزمون ورودی

بعد از پذیرش

هزینه ثبت نام 220 :یورو
شهریه :ساالنه  12480یورو در دو
پرداخت 770 :یورو ترم اول ( 800یورو
از این هزینه دو هفته بعد از دریافت
نامه پذیرش می بایست پرداخت شود).
 4780 +ترم دوم

هزینه پذیرش 200 :یورو
هزینه آزمون ورودی 250 :یورو

دوره عادی (دو ترم) 6630 :در سال
دوره فشرده (یک ترم)6830 :
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دانشگاه فنی مهندسی بوداپست
Budapest University of
Technology and Economics

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!

متقاضیان تحصیل مهندسی در مجارستان ،باید
ابتدا به مدت یک سال در دوره پیش مهندسی
در دانشگاه شرکت کنند .هدف از این دوره آماده
سازی دانش ریاضی ،فیزیک ،و زبان انگلیسی
متقاضیان برای ورود به دانشگاه می باشد.
افرادی که امتحانات پایان ترم این دوره را با
معدل قابل قبولی پشت سر بگذارند ،می توانند
به راحتی وارد رشته مورد عالقه خود در دانشگاه
شوند .اما اگر نمرات پایانی مناسب نباشند،
دانشجو باید در یک امتحان ورودی مجزا شرکت
کرده و نمره قبولی کسب کند.
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لیست رشته های دانشگاه فنی مهندسی مجارستان
دوره پیش دانشگاهی مهندسی (پیش مهندسی) شهریه هر ترم 3200 :یورو
مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی ،مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران ،مهندسی برق ،مهندسی کامپیوتر ،معماری

مدت زمان تحصیالت کارشناسی 3.5 :سال ( 7ترم) ،بجز رشته عمران که  8ترم میباشد.
دوره های کارشناسی =  3200یورو /ترم
مدت زمان تحصیالت کارشناسی ارشد 2 :سال ( 4ترم)
دوره های کارشناسی ارشد =  3800-3500یورو /ترم

مدت زمان تحصیالت دکتری 4 :سال ( 8ترم)
دوره های دکتری =  4500یورو /ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
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دانشگاه IBS

International Business School

دانشگاه  International Business Schoolیک دانشگاه بریتانیایی واقع در اروپای مرکزی است .که در
سال  1991به عنوان نخستین مرکز آموزش عالی خصوصی شروع به کار کرد .این موسسه دارای مجوز رسمی
در انگلستان و اتحادیه اروپا میباشد و دارای دو شعبه در وین و بوداپست است و همچنین با دانشگاه
باکینگهام Buckingham Universityهمکاری مستقیم دارد .از این رو ،ساالنه دانشجو های بسیاری را از
کشورهای مختلف به خود جذب می کند.

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!
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رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه IBS
حسابداری ،علوم سیاسی و تجاری ،مدیریت بازرگانی:
طول دوره 3:سال –  6ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
مهلت ثبت نام 31 :می و  30نوامبر
شهریه ترم 3700 :یورو

رشته فناوری اطالعات برای تجزیه و تحلیل داده های
تجاری:
طول دوره 1:سال و نیم –  3ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
مهلت ثبت نام 31 :می و  30نوامبر
شهریه ترم 5500 :یورو

مدیریت منابع انسانی ،مدیریت بین المللی ،امور
مالی ،بازاریابی:
طول دوره 1:سال –  2ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
مهلت ثبت نام 31 :می و  30نوامبر
شهریه ترم 3700 :یورو

۱۶ www.rahnamayemajarestan.com

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه IBS
رشته مدیریت (:)MBA
طول دوره 1:سال–  2ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
مهلت ثبت نام 31 :می و  30نوامبر
شهریه ترم 6200 :یورو

چنان چه دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه
 IBSمجارستان را دارند و نیاز به ارتقاء زبان انگلیسی
خود دارند میتوانند به مدت یک الی دو ترم در این
دانشگاه از دوره های آموزشی بهره مند شوند( .الزم به
ذکر است که فقط دانشجویانی که قصد تحصیل در
این دانشگاه را دارند میتوانند در دوره های زبان
شرکت کنند)
هزینه دوره زبان (یک ترم) 2750 :یورو
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دانشگاه متروپلیتن

Metropolitan University

برای اطالعات بیشتر بر روی لینک وبسایت کلیک کنید!

دانشگاه متروپولیتن بوداپست در مجارستان،
یکی از گزینه های برتر تحصیلی در اروپا برای
دانشجویان رشته های هنر ،مدیریت و  ...است.
سیستم آموزشی این دانشگاه کامال منطبق با
فرآیند بلونیا بوده و مشتمل بر ارائه دامنه
گسترده ای از برنامه های تحصیلی در قالب سه
دوره آمادگی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد
می باشد.
این دانشگاه دارای شاخه های مختلفی از جمله
هنر ،ارتباطات ،کسب و کار ،توریستی و
جهانگردی و … است.

۱۸ www.rahnamayemajarestan.com

دوره های پیش نیاز دانشگاه متروپلیتن
دوره های پیش نیاز فقط برای متقاضیانی طراحی شده است که پس از انتخاب رشته مناسب و مصاحبه با
مسئولین دانشگاه ،دانشگاه متروپولیتن نسبت به سطح علمی این افراد ،آن ها را به دوره های پیش نیاز دعوت
می کند.
هزینه دوره زبان (یک ترم)  2400 :یورو
دوره های پیش نیاز برای مقطع کارشناسی مدیریت  2200 :یورو
دوره های پیش نیاز برای مقطع کارشناسی ارشد2200 :یورو
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رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه متروپلیتن
انیمیشن ،طراحی گرافیک ،تصویر ،فیلم و رسانه:
طول دوره 3 :سال –  6ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم 3700 :یورو

علوم ارتباطات و رسانه ،اقتصاد و حسابداری ،روابط
بین المللی ،اقتصاد بین الملل و تجارت ، ،مدیریت
و بازرگانی ،جهانگردی و پذیرایی ،تجارت و بازاریابی:
طول دوره 3 :سال و نیم –  1+6ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
شهریه ترم 2600 :یورو

طراحی رسانه ،عکاسی ،نمایش ،طراحی محیط
زیست:
طول دوره 3 :سال –  6ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم 3600 :یورو
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رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه متروپلیتن
انیمیشن ،طراحی گرافیک ،تصویر ،فیلم و رسانه مدیریت هنر و طراحی ،مدیریت گردشگری:
طول دوره 2 :سال –  4ترم
طراحی رسانه ،عکاسی:
زبان تدریس :انگلیسی
طول دوره 2 :سال –  4ترم
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
زبان تدریس :انگلیسی
شهریه ترم 2700 :یورو
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر
شهریه ترم 3600 :یورو
علوم ارتباطات و رسانه ،مدیریت بازرگانی ،بازاریابی:
طول دوره 2 :سال –  4ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
شهریه ترم 2700 :یورو

مدیریت :MBA
طول دوره 2 :سال –  4ترم
زبان تدریس :انگلیسی
شروع سال تحصیلی :ماه سپتامبر و فوریه
شهریه ترم3000 :
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ویزا و اقامت تحصیلی
دریافت ویزای تحصیلی مجارستان بسیار آسان تر از دریافت ویزای توریستی می باشد .کافیست از یک کالج و یا
دانشگاه در مجارستان نامه پذیرش بگیرید .سپس با گرفتن وقت قبلی ،نامه پذیرش را به همراه دیگر مدارک به
سفارت مجارستان در ایران ارائه دهید .ویزای تحصیلی شما طی  1تا  2ماه حاضر می شود .در ادامه این مقاله به
جزئیات بیشتر مراحل ذکر شده ،به صورت تخصصی خواهیم پرداخت.
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راهنمای دانشجویی
هدف از خدمات ”راهنمای دانشجویی“ فراهم کردن امنیت و آسایش شما در همان ابتدای ورود به بوداپست
می باشد .با یاری ما می توانید بدون تلف کردن زمان ،همراه با صرفه جویی در هزینه ها ،تمامی مراحل اولیه
الزم را در بدو ورود به مجارستان انجام دهید .عالوه بر ارائه خدمات اولیه ،در تمام مدت اقامت شما در
بوداپست ،آماده حمایت همه جانبه از شما در شرایط اضطراری نیز هستیم.

خدمات اولیه
استقبال در فرودگاه و همراهی به محل سکونت موقت ،رزرو هتل مناسب و معرفی محیط اطراف آن ،تهیه
سیم کارت با تعرفه دانشجویی ،همراهی به کالج یا دانشگاه و کمک در مراحل ثبت نام ،تهیه بیمه درمانی
دانشجویی ،کمک و اطالع رسانی در اجاره یا خرید آپارتمان ،جمع آوری مدارک الزم جهت تغییر ویزای
دانشجویی به کارت اقامت دانشجویی ،راهنمایی جهت باز کردن حساب بانکی
این خدمات به همین ترتیبی که بیان شده ،ارائه می شوند و شامل جزئیات بیشتری می باشند ،تا جای ممکن
جزئیات در اینجا ذکر شده ،لطفا برای جزئیات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید .هزینه خدمات ذکر شده به
عهده دانشجو می باشد و به طور جداگانه به هنگام دیدار در فرودگاه درخواست می شود.
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مراحل کلی کار
مشاوره رایگان (رزرو از طریق وبسایت)
انتخاب رشته و محل تحصیل
درخواست پذیرش کالج یا دانشگاه مورد نظر
پرداخت هزینه پذیرش و دریافت پذیرش موقت
پراخت شهریه کالج یا دانشگاه مورد نظر و دریافت پذیرش اصلی
درخواست وقت سفارت و جمع آوری مدارک الزم
دریافت اطاعات بیشتر درباره مجارستان در طول بازه زمانی ویزا
دریافت ویزا و هماهنگی الزم با همکاران ما در بوداپست
تهیه بلیط و در اخر مالقات با همکاران ما در بوداپست
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کسب اعتماد و داشتن سهم کوچکی در مسیر موفقیت
هموطنانمان از بهترین لذتهای حرفه ما به شمار میرود .اینجانب
در سن  ۱۷سالگی به کشور مجارستان سفر کرده و از آن زمان در
شهر بوداپست زندگی میکنم .از زمان آغاز حرفه خود ،ورود تک
تک دانشجویان من را به یاد اولین روزهای ورود خود به کشور
مجارستان میاندازد .به همین دليل تصمیم گرفتم با تشکیل تیم
حرفهای و ارائه خدمات تحصیلی در شهر بوداپست ،مزیتهای
حضور ما در کشور مجارستان را برای هموطنانم فراهم کرده و با
لطف خدا و هموطنان عزیزم در این امر بسیار موفق بوده و این را
مدیون شما ایرانیان عزیز هستم .به امید روزی که قادر به خدمت
به شما عزیزان نیز باشیم.

پیغامی کوتاه از طرف پیام عابدسلیمی

به امید دیدار؛
پیام عابدسلیمی

راه های تماس با ما

rahnamaye_majarestan

www.rahnamayemajarestan.com

