
هزینه تحصیل در خارج از کشور چقدر است؟ این سوالی است که اکثر افراد متقاضی برای تحصیل در خارج از کشور 
با آن رو به رو هستند. در واقع هزینه ها یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین فاکتورهای موثر بر شرایط تحصیل در 

بسیاری از افراد به دنبال اطالع از جزییات مربوط به آن هستند. نکته  خرج از کشور است و به همین دلیل هم هست که 
مهم در رابطه با هزینه تحصیل در خارج این است که نمی توان عدد ثابتی را برای آن در نظر گرفت. در واقع بسته به 

نه ها متفاوت خواهد اینکه شما کدام شهر و کشور را انتخاب کرده و در چه گروه رشته ای بخواهید تحصیل کنید، هزی 
بود. به دلیل اهمیت این موضوع ما در ادامه قصد داریم راهنمایی را در رابطه با هزینه تحصیل در خارج به شما ارائه  

 .دهیم

 هزینه تحصیل در خارج از کشور چقدر است؟

 .همانطور که در مقدمه اشاره کرده بودیم هزینه تحصیل در خارج می تواند بسیار متفاوت باشد

هزینه تحصیل در خارج از کشور در یک کشور خارجی حدود  طبق تحقیقات موسسه بین المللی آموزش، متوسط 
دالر برای هر سال تحصیلی کامل است. به عنوان مثال، تحصیل در خارج از   36000دالر در هر ترم یا  18000

 .دالر هزینه دارد 21000تا  8000کشور در بریتانیا معموال بین 

ه کردن عوامل خارجی مختلف، هزینه کلی بسیار کمتر یا بیشتر می شود. به طور مثال، تحصیل در خارج از  با اضاف
کشور در یک کشور ارزان قیمت، مانند هند، ممکن است در مجموع تنها چند هزار دالر هزینه داشته باشد، در حالی که  

یت هزاران دالر هزینه دارد. به همین دلیل مهم تحصیل در خارج از کشور در یک دانشگاه خصوصی در اروپا در نها
 .است که به طور کامل در مورد عوامل پیرامون سفر فردی خود تحقیق کنید تا برآورد خود را ایجاد نمایید
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 [caption/]جزییات هزینه های تحصیل در خارج

 در خارج چه مواردی را شامل می شود؟  هزینه تحصیل 



هزینه تحصیل در خارج تنها شامل شهریه نخواهد بود و فاکتورهای متعددی را شامل می شود که ما در ادامه به آن ها  
 .اشاره خواهیم کرد

 شهریه  .1

و کشور   اول از همه، هزینه اصلی برای اکثر برنامه های تحصیل در خارج از کشور شهریه است. شهریه در هر شهر
می تواند کامالً متفاوت باشد. به طور مثال شهریه در کشورهای پیشرفته بیشتر بوده و در کشورهای کمتر توسعه یافته  
ممکن است کمتر باشد. به عالوه شهریه در دانشگاه های دولتی و خصوصی نیز می تواند متفاوت باشد و در دانشگاه  

 .باشدهای دولتی کمتر از دانشگاه های خصوصی می 

 مسکن .2

بعد از شهریه، اجاره بها و هزینه های روزانه زندگی مانند غذا و سرگرمی نیز می تواند هزینه های هنگفتی را به  
همراه داشته باشد. بسیاری از برنامه های تحصیل در خارج از کشور این قیمت را در هزینه های اولیه برنامه لحاظ می 

 .کنند

 حمل و نقل  .3

ی که باید در نظر گرفت هزینه های حمل و نقل خواهد بود. هزینه حمل و نقل شامل هزینه پرواز به آخرین هزینه عمده ا
 .کشورهای مبدا و مقصد و همچنین هزینه جا به جایی به منزل و دانشگاه و یا مکان های دیگر می باشد

 هزینه های تحصیل در خارج از کشور بر اساس منطقه 

، می بینیم که محبوب ترین کشورها برای تحصیل در Go Overseas عضای انجمنبا نگاهی به لیست عالقه مندی ا
خارج از کشور اروپای غربی می باشد. با این حال، اگر خارج از اروپا قدم بگذارید، دنیای واقعی از انتخاب ها را 

. بیایید نگاهی به چند منطقه  خواهید یافت که بسیاری از آنها آموزش با کیفیت را با قیمت مقرون به صرفه ارائه می دهند
 .در سراسر جهان بیندازیم تا گزینه های بالقوه شما را گسترش دهیم

مشخصات هر کشور شامل هزینه های شهریه نمونه، میانگین هزینه زندگی، و تخمین بلیط پرواز خواهد بود. عادات  
ه به اینکه از شام های شیک و سفرهای  خرج کردن شما تعیین می کند که چقدر پول اضافی باید کنار بگذارید، بست
 .مکرر لذت می برید یا آشپزی در خانه و خریدهای مقرون به صرفه دارید

 تحصیل در خارج از کشور در آفریقا

 54اگرچه گاهی اوقات به اشتباه آفریقا به عنوان یک مقصد شناخته می شود، اما در واقع قاره ای وسیع است که از 
 .فرهنگ ها و مناظر متمایز تشکیل شده استکشور با زبان ها، 

 آفریقای جنوبی 

زبان رسمی، از جمله انگلیسی، آفریقای جنوبی فرصت های فرهنگی هیجان انگیزی  12کشوری فوق العاده متنوع با 
یل ها خط ساحلی، این گوهر را به مقصدی جذاب تبدبرای دانشجویان آینده دارد. این در کنار ذخایر حیات وحش و مایل

کرده است. آفریقای جنوبی خانه چندین دانشگاه بین المللی برتر از جمله دانشگاه کیپ تاون، دانشگاه ژوهانسبورگ و  
 .دانشگاه استلنبوش است

 دالر 1100تا  800میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 :میانگین هزینه یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم

 دالر 4000تا  2000



 دالر  19500تا  15000میانگین هزینه یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: 

 دالر 1000تا  700میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به کیپ تاون:  

 غنا

قومی و  گروه  100غنا یک کشور آفریقای غربی با تاریخ پیچیده ای است. فرهنگ غنا ترکیبی از تأثیرات بیش از  
 .همچنین از حکومت استعماری بریتانیا است

 دالر 700-450میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 3500تا  2500یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  19500تا  18500میانگین هزینه یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: 

 دالر 1000تا  800ینه بلیط پرواز رفت و برگشت از شهر نیویورک به آکرا: هز

 تحصیل در خارج از کشور در آسیا

قاره آسیا نیز می تواند دارای چندین مقصد عالی برای ادامه تحصیل باشد. در ادامه به چندین کشور که می تواند برای  
 .ادامه تحصیل در آسیا انتخاب شود، اشاره خواهیم کرد

 چین

یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان، چین جایی است که تاریخ باستان با نوآوری های امروزی روبرو می شود. چه 
دانشجوی بازرگانی باشید و چه صرفاً عاشق فرهنگ باشید، چیزهای هیجان انگیز زیادی برای کاوش در این کشور  

 .پهناور خواهید یافت

 دالر 1700تا  800اره(: میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اج

 دالر 7000تا  2000ثبت نام مستقیم:  -یک ترم )بدون مسکن( هزینه متوسط 

 دالر 12000تا  7500ارائه دهنده شخص ثالث:  --یک ترم )با مسکن( هزینه متوسط 

 دالر 850تا  700میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به پکن: 

 ژاپن

تاریخ شگفت انگیز، غذاهای سالم و خوشمزه و بسیاری اتفاقات هیجان انگیز دیگری است که می تواند  ژاپن خانه 
 .انتخاب شود

 دالر 2200تا  1500میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 2500تا  1500ثبت نام مستقیم:  --میانگین هزینه یک ترم )بدون مسکن( 

 دالر 25000تا  20000ارائه دهنده شخص ثالث:  --مسکن( یک ترم )با هزینه متوسط 

 دالر 950تا  600میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به توکیو: 



 تحصیل در خارج از کشور در اروپا

های  تا کنون محبوب ترین منطقه برای تحصیل دانشجویان در خارج از کشوراروپا بوده است. سواحل طالیی، کوه
اروپا به عنوان یک منطقه به دالیلی در صدر فهرست  --های جذاب المللی و دهکدهز برف، شهرهای بینپوشیده ا

 .مطالعات خارج از کشور قرار دارد

 ایتالیا 

 .ایتالیا این فرصت را به شما می دهد که در کنار تحصیل، سنت های غنی آشپزی این کشور را نیز تجربه کنید

 دالر 1200تا  850)با اجاره(:  میانگین هزینه ماهانه زندگی

 دالر 6000تا  1500یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  19000تا  15000یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 550تا  300میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به رم: 

 یا اسپان

العاده و آرامش زیاد، همواره یکی از بهترین مقصدهای تحصیلی در خارج از کشور اسپانیا به دلیل آب و هوای فوق
است. این کشور محبوب فقط برای دانشجویان اسپانیایی زبان نیست. بسیاری از برنامه ها دوره هایی را به زبان 

 .انگلیسی می دهند

 دالر 1500تا  1100جاره(: میانگین هزینه ماهانه زندگی )با ا

 دالر 5500تا  1500یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  13000تا  10500یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 500تا  400میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به مادرید: 

 فرانسه 

 .ها استفرانسه مقصدی عالی برای دانشجویان فرانسوی زبان و فرانسوی

 دالر 1900تا  1300میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 7000تا  2000میانگین هزینه یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: 

 دالر  17000تا  12000: یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالثهزینه متوسط 

 دالر 450تا  300میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به پاریس: 
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 [caption/]هزینه تحصیل در خارج براساس مقطع

 تحصیل در خارج از کشور در آمریکای مرکزی

ی در صدر لیست مطالعات خارج از کشور قرار دارند. بسیاری از مقاصد از نظر سیاسی هفت کشور آمریکای مرکز
 .پایدار و امن بوده و مکان مناسبی برای آشنایی با زبان اسپانیایی و تحصیل می باشد

 کاستاریکا 

صمیمی اش آرامش و شادابی  سرزمینی با شعار »پورا ویدا« یا زندگی ناب، مطمئناً با زیبایی های طبیعی و مردم محلی 
شما را به ارمغان می آورد. کاستاریکا دارای سواحل بکر، جنگل های پر از حیات وحش و شهرها و شهرک های پر  

 .جنب و جوش است

 دالر 1200تا  800میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 3000تا  1000یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  11000تا  8500یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 450تا  250میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به سن خوزه: 

 بلیز

ی برای ادامه  این کشور کوچک آمریکای مرکزی که بین مکزیک و گواتماال قرار دارد، نیز می تواند انتخاب مناسب
تحصیل باشد. اگر سواحل، حیات وحش و مطالعات حفاظتی مورد توجه شما هستند، بلیز مقصد مناسبی برای تحصیل 

 .در خارج از کشور است



 دالر 1250تا  800میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 3000تا  1000یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  23000تا  18000یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 850تا  550میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به شهر بلیز: 

 تحصیل در خارج از کشور در آمریکای جنوبی 

توانید اسپانیایی یا پرتغالی خود را  است. در اینجا، میآمریکای جنوبی پر از شگفتی های طبیعی و دست ساز انسان 
 .بهبود ببخشید یا درباره بسیاری از قبایل بومی موجود در سراسر قاره بیشتر بدانید

 آرژانتین

 .آرژانتین برای ما تانگو، نویسندگانی مانند خورخه لوئیس بورخس و نوشیدنی های شگفت انگیز را به ارمغان آورد

 دالر 750-550ماهانه زندگی )با اجاره(:  میانگین هزینه

 دالر 3000تا  200یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  17500تا  14000یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 1000تا  600میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به بوئنوس آیرس: 

 برزیل

برزیل سرزمین کارناوال، سامبا و بسیاری اتفاقات هیجان انگیز دیگر است که می تواند آن را برای ادامه تحصیل  
 .متمایز نماید

 دالر 850تا  550میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 5000تا  1000یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  19000تا  7000یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 850تا  400میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به سائوپائولو:  

 تحصیل در خارج از کشور خاور میانه 

است، اما هنوز کشورهایی هستند که هم تجربیات   منطقه خاورمیانه در تاریخ اخیر با بی ثباتی و آشفتگی مواجه بوده
 .تحصیلی ایمن و هم با کیفیت را در خارج از کشور ارائه می دهند

 اردن 

مکان توریستی، مذهبی و باستان شناسی را در خود جای داده است که آن را به یک مقصد عالی   100000اردن بیش از 
دوستداران تاریخ و معماری تبدیل کرده است. با انتخاب اردن می توانید پترا،  برای مطالعه در خارج از کشور برای 

 .یکی از عجایب هفت گانه جهان را ببینید و یا از زیبای دیگر این منطقه لذت ببرید

 دالر 1100تا  800میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 



 دالر 2000تا  500تقیم: یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مس هزینه متوسط 

 دالر  20000تا  18000یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: هزینه متوسط 

 دالر 950تا  550میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به امان: 

 تحصیل در خارج از کشور در اقیانوسیه 

ت، اما این سفر ارزشش را دارد. زندگی جزیره ای در استرالیا  رسیدن به اقیانوسیه مستلزم زمان زیادی برای پرواز اس
 .و نیوزلند و همچنین مقاصد کوچکتری مانند فیجی، پاپوآ گینه نو و تووالو در انتظار شماست

 استرالیا

های خارج از منزل در حین مطالعه و یا لذت بردن از های کافی برای شرکت در فعالیتکسانی که به دنبال فرصت
 .اتی مانند حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی هستند، استرالیا برای آن ها بهترین گزینه استموضوع

 دالر 2500تا  1400میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 13000تا  10000یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  19500تا  15000ز طریق ارائه دهنده شخص ثالث: میانگین هزینه یک ترم )با مسکن( ا

 دالر 1150تا  950میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به سیدنی: 

 نیوزلند 

نیوزلند که بر اساس نظرسنجی عمومی بهترین دوست استرالیا در جهان است، رقابتی شبیه خواهر و برادر با همسایه  
گرچه کوچکتر از استرالیا است، اما مناظر خیره کننده ای از سواحل بی آالیش تا کوه های  خود در غرب دارد. نیوزیلند ا

 .سر به فلک کشیده اش ارائه می دهد

 دالر 1850تا  1450میانگین هزینه ماهانه زندگی )با اجاره(: 

 دالر 12500تا  8000یک ترم )بدون مسکن( از طریق ثبت نام مستقیم: هزینه متوسط 

 دالر  18000تا  13500یک ترم )با مسکن( از طریق ارائه دهنده شخص ثالث: وسط هزینه مت

 دالر 1500تا  850میانگین هزینه بلیط رفت و برگشت از نیویورک به کرایست چرچ: 

 هزینه تحصیل در خارج بر اساس مقطع تحصیلی 

کنید تعیین می شود. در ادامه شهریه در  شهریه شما با توجه به اینکه در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد شرکت می 
 .مقاطع مختلف را بررسی خواهیم کرد

 میانگین هزینه تحصیل در آلمان  تحصیل در آلمان 

 € 20000 شهریه مقطع لیسانس )ساالنه( 

 € 30000 شهریه مقطع فوق لیسانس )ساالنه( 



 € 300 امور اداری هر ترم 

 € 900 ماه(  1زندگی در آلمان )

 تحصیل در فرانسه هزینه 

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی فرانسه بسیار پایین است و در بعضی از آن ها رایگان است و فقط شما باید هزینه  
 .هر ترم را پرداخت کنید

 میانگین هزینه تحصیل در فرانسه  تحصیل در فرانسه 

 € 190 شهریه ساالنه دانشگاه دولتی مقطع لیسانس 

 € 260 ساالنه دانشگاه دولتی مقطع فوق لیسانس شهریه  

 € 400 شهریه ساالنه دانشگاه دولتی مقطع دکتری 

 € 20000-1500 شهریه ساالنه دانشگاه خصوصی 

 € 600 ماه(  1زندگی در فرانسه ) 

 هزینه تحصیل در هند

 میانگین هزینه تحصیل در هند  تحصیل در هند

 $ 800-600 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 1500-1000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $ 4000-3000 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 $ 80000-70000 شهریه ساالنه پزشکی

 $ 45000 شهریه ساالنه دندانپزشکی 

 $ 40000-35000 شهریه ساالنه داروسازی 

 $ 420 ماه(  1زندگی در هند )

 هزینه تحصیل در لهستان

 لهستان تحصیل در 
میانگین هزینه تحصیل در  

 لهستان

شهریه ساالنه دانشگاه دولتی برای مقطع لیسانس و فوق  
 لیسانس

2000 € 



شهریه ساالنه دانشگاه دولتی برای مقطع دکتری و دوره های  
 تخصصی و حرفه ای 

3000 € 

 € 5000 شهریه ساالنه دانشگاه خصوصی 

 € 650-300 ماه(  1زندگی در لهستان )

 هزینه تحصیل در مالزی

 میانگین هزینه تحصیل در مالزی  تحصیل در مالزی 

 $ 800 دوره های زبان در کالج 

 $ 10000 شهریه ساالنه مقطع پیش دانشگاهی

 $ 12000 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 7000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $ 7000 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 $ 400 ماه(  1مالزی )زندگی در 

 هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی

 میانگین هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی تحصیل در آفریقای جنوبی

 $ 3400 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 2700 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $ 300 ماه(  1زندگی در آفریقای جنوبی ) 

 هزینه تحصیل در ایرلند

 میانگین هزینه تحصیل در ایرلند  ایرلند تحصیل در 

 € 45000-9000 شهریه ساالنه مقطع کارشناسی

 € 37000-9150 شهریه ساالنه مقطع کارشناسی ارشد

 € 37000-9150 شهریه ساالنه مقطع دکترا 



 ههزینه تحصیل در اسکاتلند 

 میانگین هزینه تحصیل در اسکاتلند تحصیل در اسکاتلند

 € 30000-9000 ساالنه مقطع لیسانس شهریه  

 € 9000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 € 1000 شهریه دوره های زبان انگلیسی 

 € 580 ماه(  1زندگی در اسکاتلند )

 هزینه تحصیل در دانمارک

 میانگین هزینه تحصیل در دانمارک  تحصیل در دانمارک 

 € 7500 هزینه ساالنه مقطع فوق دیپلم 

 € 7800 هزینه ساالنه مقطع لیسانس 

 € 930 ماه(  1زندگی در دانمارک ) 

 هزینه تحصیل در ترکیه 

 تحصیل در ترکیه 
میانگین هزینه تحصیل در  

 ترکیه

 $ 1500-450 شهریه مقطع لیسانس )زبان انگلیسی( 

 $ 750-240 شهریه مقطع لیسانس )زبان ترکی( 

 $ 900-600 انگلیسی(شهریه مقطع فوق لیسانس )زبان 

 $ 600-300 شهریه مقطع فوق لیسانس )زبان ترکی( 



شهریه رشته حقوق مقطع لیسانس ساالنه )دانشگاه  
 خصوصی( 

4880 $ 

 $ 280 شهریه رشته مهندسی لیسانس ساالنه )دانشگاه دولتی( 

 $ 600-500 ماه(  1زندگی در ترکیه ) 

 هزینه تحصیل در سوئیس 

مقطع دکتری در دانشگاه های دولتی کشور سوئیس در همه دانشگاه ها رایگان می باشد و فقط باید  هزینه تحصیل در 
 .هزینه های اداری را پرداخت کنید

 میانگین هزینه تحصیل در سوئیس  تحصیل در سوئیس 

 € 1600 شهریه ساالنه مقطع لیسانس و فوق لیسانس 

 € 200-100 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 € 16000-1500 ه دانشگاه های خصوصیشهریه ساالن 

 € 16000 شهریه ساالنه رشته داروسازی )خصوصی( 

 € 1400-1000 ماه(  1زندگی در سوئیس )

 هزینه تحصیل در آمریکا 

 میانگین هزینه تحصیل در آمریکا  تحصیل در آمریکا

 $ 15000-12000 شهریه ساالنه مقطع فوق دیپلم 

 $ 20000-13000 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 22000-13000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $ 25000-15000 شهریه ساالنه مقطع دکتری 



 $ 1250 ماه(  1زندگی در آمریکا )

 هزینه تحصیل در اسپانیا 

 میانگین هزینه تحصیل در اسپانیا  تحصیل در اسپانیا

 € 2100-750 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 € 3300-900 ساالنه مقطع فوق لیسانس و دکتراشهریه  

 € 1300-800 ماه(  1زندگی در اسپانیا )

 هزینه تحصیل در روسیه

 میانگین هزینه تحصیل در روسیه  تحصیل در روسیه 

 $ 6600-1200 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 7800-1400 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $ 4300-1240 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 $ 300-100 ماه(  1زندگی در روسیه ) 

 هزینه تحصیل در اوکراین



 میانگین هزینه تحصیل در اوکراین تحصیل در اوکراین 

 $ 3100 شهریه ساالنه رشته پزشکی 

 $ 4000-2000 شهریه ساالنه رشته مهندسی 

 $ 7500-3000 شهریه ساالنه رشته هنر و موسیقی 

 $ 2500-1500 علوم انسانی شهریه ساالنه رشته 

 $ 400-250 ماه(  1زندگی در اوکراین ) 

 هزینه تحصیل در کانادا

 میانگین هزینه تحصیل در کانادا  تحصیل در کانادا 

 $ 15000-11000 شهریه ساالنه مقطع لیسانس 

 $ 15000-10000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 $8000-7000 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 $ 5000-3000 دوره های زبان در کالج ها 

 هزینه تحصیل در استرالیا

 میانگین هزینه تحصیل در استرالیا تحصیل در استرالیا 

 $ 18000-10000 شهریه ساالنه مدارس دولتی 

 $ 60000-25000 شهریه ساالنه مدارس خصوصی 

 $ 30000-25000 شهریه ساالنه پیش دانشگاهی

 $ 35000-25000 ساالنه لیسانس و فوق لیسانس شهریه  

 $ 70000-45000 شهریه ساالنه پزشکی و دندانپزشکی

 $ 400-300 دوره های زبان )هفته( 

 $ 1600 ماه(  1زندگی در استرالیا )



 هزینه تحصیل در انگلستان

 میانگین هزینه تحصیل در انگلستان تحصیل در انگلستان

 پوند  12000-8000 لیسانس شهریه ساالنه مقطع 

 پوند 20000-12000 شهریه ساالنه مقطع فوق لیسانس 

 پوند  12000-8000 شهریه ساالنه مقطع دکتری 

 پوند  800-700 ماه(  1زندگی در انگلستان ) 

 هزینه تحصیل در خارج از کشور بر اساس موضوع 

خت می کنند. با این حال، در برخی کشورها، مانند  در کشورهایی مانند انگلستان، دانشجویان شهریه استانداردی را پردا
ایاالت متحده، هزینه تحصیل شما به انتخاب رشته بستگی دارد. در اینجا برخی از مقرون به صرفه ترین و گران ترین 

 :موضوعاتی که می توانید مطالعه کنید آورده شده است

 :کشوردر خارج از   مقرون به صرفه ترین رشته ها برای تحصیل

 روانشناسی  •
 علوم کامپیوتر •

 عدالت کیفری  •
 تحصیالت  •
 انگلیسی •

 ریاضیات •
 فلسفه  •

 :گرانترین رشته ها برای تحصیل در خارج از کشور

 کسب و کار  •
 مهندسی •

 علوم بهداشتی •
 علوم فیزیکی  •

 هنر •
 پرستاری •

 هزینه تحصیل در خارج براساس ویزا 

نیاز به ویزای دانشجویی دارند. ویزای دانشجویی به شما اجازه  اکثر دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند 
 .می دهد در طول مدت برنامه خود در یک کشور بمانید

اکثر کشورها هزینه درخواست ویزا را دریافت می کنند و برخی از آنها برای مجوز اقامت موقت نیز نیاز به پرداخت  
 :کشور بررسی خواهیم کرد دارند. در ادامه هزینه درخواست ویزا را برای چند

 دالر   446استرالیا  •

 دالر  114کانادا  •

 دالر آمریکا 510 •

 دالر  458انگلستان  •

 دالر  71آلمان  •



 دالر  117فرانسه  •

 دالر  97چین  •

 دالر  28ژاپن  •

 دالر  70اسپانیا  •

 دالر  160روسیه  •

 حقایقی در مورد هزینه تحصیل در خارج

 :باید هنگام تنظیم بودجه برای برنامه های تحصیلی خود به خاطر بسپاریددر اینجا هشت نکته کلیدی وجود دارد که 

هزینه ها می تواند در حین تحصیل افزایش یابد، بنابراین با دانشگاه خود بررسی کنید که آیا هزینه های موجود در 
 …پیشنهاد نامه آنها ثابت است یا خیر

 .وانایی شما در پرداخت هزینه ها و محل اقامت تأثیر بگذاردنرخ ارز همچنین می تواند تغییر کند و می تواند بر ت

مهم نیست کجا تحصیل   -شما نمی توانید در حین تحصیل برای تامین هزینه های عمده خود به کار پاره وقت تکیه کنید 
ه یاد می کنید یا شغل شما چیست. زیرا این موضوع در درخواست ویزای دانشجویی شما در نظر گرفته نخواهد شد. ب

 .داشته باشید که مالیات نیز پرداخت خواهید کرد و این می تواند بر هر کمک مالی که می توانید مطالبه کنید تأثیر بگذارد

زندگی در مناطق شهری )در یا نزدیک یک شهر بزرگ( معموالً بسیار بیشتر از زندگی در یک شهر کوچکتر یا منطقه 
 .روستایی هزینه دارد

نشجویان بین المللی کارت امتیازی مشابه دانشجویان داخلی ارائه نمی دهند. اگر به کارت تخفیف  همه کشورها به دا
 !دانشجویی دسترسی دارید، از آن استفاده کنید

 خالصه مطلب

هزینه تحصیل در خارج موضوعی بود که ما در این مطلب بررسی کردیم. هزینه ها جزء فاکتورهای مهمی است که  
ر هر کشور خارجی در نظر گرفته شود. در واقع با اطالع از جزییات مربوط به هزینه ها افراد  باید برای تحصیل د

متقاضی می توانند تصمیم بهتری در رابطه با رشته و دانشگاه مورد نظر خود بگیرند. اگر پس از مطالعه این مطلب 
 .با کارشناسان ما تماس بگیرید  نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص هزینه تحصیل در خارج داشتید، می توانید

 


