


صیی  مهاجرت تحصیلی چیست و چرا باید برای ادامه تح

ه به کشورهای دیگر مهاجرت کرد؟ این سوالی اسیت کی

. ردنیددر ابتدا بسیاری از افراد به دنبال پاسی  ن  میی  

تحصی  دریچه علم و مهیارت را بیرای زنید ی ایید  نل 

.فراهم می کند

به در دور  جهانی سازی، بین المللی شد  نموزش عالی

حیور طرز چشمگیری افزایش یافته و بیه ییف فلالییت م

ش هیای با پیشرفت سریع نمیوز. بازار تبدی  شد  است

بییین المللییی، دانییش نمییوزا  و دانشییرویا  بیشییتر در

د و کشورهای خارجی بیه دنبیال تحصییعت عیالی هسیتن

نوا  بسیاری هم اکنو  تحصی  در خارج از کشور را به ع

.رندپله ای برای اقامت دائم در یف کشور در نظر می  ی

شرایط مهاجرت تحصیلی



وتولیدعام مهمتریندانشجها امروزاقتصاددر

در.استنونوریورقابتتضمینواقتصادیرشد

مهمابزاریعنوا بهدانشتوسله،حالدرکشورهای

وترینساد .شودمی رفتهنظردرتوسلهبرای

ملنایهما دانشتلریفبرایروشترینشهودی

فردازدانش.است”دانندمیمردمننچه“کلمهواقلی

،تاسارتباطدرفردباذاتاًهمیشهوشودمیپدیدار

اطععاتوهاداد ازراخوددانششخصهریلنی

.کندمیخلق

وتیجملیتغییریافتهتوسلهکشورهایازبسیاری

میظارانتکهکنندمیترربهراجملیتمنفیتحوالت

زمینه،ایندر.شودکارنیرویکمبودبهمنرررود

حفظایبرنلاید افرادعنوا بهالمللیبیندانشرویا 

ننهاهکاستاینبرفرضزیراشوندمی رفتهنظردر

یاجتماعوسیاسیفرهنگی،اقتصادی،هایزمینهبا

.هستندنشنامیزبا کشور



بهتحصیلیمهاجرتمیزا  ذشتههایدههدر

اینازهدف.استیافتهافزایش یریچشمصورت

دریا دانشروتصمیمبرمؤثرعناصرکشفمطالله

.استمهاجرتمورد

ودستمزدهامهاجرتبرمؤثراصلیعنصردو

شورهاییککهکردتأکیدباید.استنموزشکیفیت

وماًلزهستندنموزشکیفیتباالتریندارایکه

.نیستندباالدستمزدباکشورهایی



آمار و ارقام مهاجرت تحصیلی به 
خارج از ایران

خارجیدانشرویا ٪۸۵تقریباOECDًکشورهای

۶درفقطننهااکثرکهاندداد جایخوددرراجها 

انگلیس،٪۲۱٫۴نمریکا.هستندمتمرکزکشور

٪۷٫۴نلما ،٪۷٫۶استرالیا،٪۸٫۸فرانسه،۱۲٫۶٪

نسیای.استداد اختصاصخودبهرا٪۴٫۵ژاپنو

رودانشاعزاملیستصدردرنراماقیانوسوشرقی

المللیبیندانشرویا ک از٪۲۹ودارندقرار

.اندداد اختصاصخودبهراعالینموزش

.دهندمیتشکی راک ایناز٪۱۵چیندانشرویا 

اروپایسپس،٪۱۸غربیاروپایوشمالینمریکای

،٪۹نسیاغربوجنوب،٪۱۱شرقیومرکزی

ک از٪۵٫۸نفریقاو٪۷عربیکشورهای

.دهندمیتشکی راالمللیبیندانشرویا 

https://en.wikipedia.org/wiki/OECD


ازدرصد۱۰حدوددرمیانگینصورتبه

هایدانشگا درپزشکیهایرشتهدانشرویا 

.اندکرد تحصیلیمهاجرتایرا ،

ادامهبرایدانشرومیلیو ۳حدوددرحاضرحالدر

درونمود انتخابرادیگرکشورهایتحصی ،

میتحصی بهمشغولدنیاهایدانشگا برترین

.باشند

مهاجرتنمارنیند سال۵تاشودمیبینیپیش

.رسیدخواهدنفرمیلیو ۷مرزتاتحصیلی



مزایای تحصیل در خارج از کشور

ییرتغحالدرتجربهیککشورازخارجدرتحصیل

بهنایدانشجویان،ازبسیاریبرایواستزندگی

درخودهایحرفهدرتجربهترینماندنییاد

.استدانشگاه

یکدرتحصیلوزندگیمشخصمزایایدرک

تحصیلیمهاجرتمزایای.استمهمخارجیکشور

جودانشیافردهرهایخواستهوشرایطبهتوجهبا

.شودمیمشخص



ارتقاء شغلی

یمهاجرتهایروشترینمخاطبپرازیکیکارویزای

.استهبستنقشافرادتمامیتفکراتدرکهباشدمی

کاری،هایروشدرموجودهایمحدودیتبهتوجهبا

هاینه زیبرترینازیکیعنوا بهتحصیلیمهاجرت

.استشد تبدی مندا ععقه

ورکشوازخارجدرعالینموزشاستانداردهایدلی به

ازخارجدرکهدانشرویانیفناوری،پیشرفتهمحیط

ایهفرصتازخودزاد ا درکنندمیتحصی کشور

یکینای.هستندبرخوردارباالتریشغلینقشوشغلی

خواهندمیوالدینکهاستدالیلیتریناصلیاز

.ندبرسانکشورازخارجدرتحصی بهراخودفرزندا 



سطح باالی آموزشی

هایرتبهدرQSبندیرتبهدرایرا برترهایدانشگا 

شریف،هایدانشگا .دارندقرارجها ۵۰۰تا۴۰۰

ایرا هایدانشگا برتریعنوا بهکبیرامیروتهرا 

.شوندمیشناخته

صدقباایرا هایدانشگا سایردانشرویا روهمیناز

هایرزومهارائهبابودخواهندقادرتحصیلیمهاجرت

.ندنمایاقدامدنیاهایدانشگا برترینبرایمناسب



آشنایی با فرهنگ های تازه

ودیگردنیایبهورودملنایبهتحصیلیمهاجرت

.باشدمیمختلفهایسنتوفرهنگبانشنایی

همرا بهکهاستثمرمثمرحالیدرنشنایی،سفر

.باشدافزاییدانشوعلمتاز هایبابکشف

باینشنایتوا میافرادنگرشبهتوجهباروهمیناز

مهاجرتمزایایعنوا بهراجدیدهایفرهنگ

کهشودمی فتهکلیطوربه.کرداشار تحصیلی

میدیزیاکمفتفکرنحو وسازیشخصیتبهمحیط،

.کند

شورکازخارجدرتحصی بهتصمیمکهدانشرویانی

مردممختلفهایفرهنگملرضدرعموما رفتند،

خواهندخوبیذهنیتچیزهاتحلی درودارندقرار

وبیختأثیرکشورازخارجدرتحصی رو،ایناز.داشت

. ذاشتخواهدذهنیتتغییردر



یادگیری زبان جدید

وا زبیاد یریثانویه،کشوردرتحصی واسطهبه

یتحصیلمهاجرتمسیرملزوماتاززبا مدرکارائه

.باشدمی

دنیایباکشورهاسایردرتحصی بهمندا ععقه

ندشومینشنازبا دستوروواژ ا لغات،ازجدیدی

.مایندناستفاد ن ازتحصی برایبودخواهندقادرکه

مقطعوکشورهربرایزبا نیازموردمدرکشرایط

.شودیمتلیینشرایطبامتناسبوباشدمیمتفاوت

زبا هایدور ارائهباآریاناپارسزبانموسسه

بالدنبهکهدانشرویا ازدستهن برایانگلیسی

کههاییکشوریاوزبا انگلیسیکشورهایدرتحصی 

دهند،میارائهانگلیسیزبا بهراخودهایدور 

.نمایدمیفراهمرامناسبیشرایط

https://ariana.school/english/


استقالل

رایاد یریمنحنیتنهانهکشورازخارجدرتحصی 

میهبودبنیزراخودکفانگرشبلکهکندمیبرجسته

یزند سبفیفتاکندمیکمفهمچنینوبخشد

.کندایرادمستق 

مهاجرتمزایایبرترینازیکیعنوا بهاستقعل

.نیدمیحساببهتحصیلی

قعلاستدیگرکشورهایدرتحصی بادردانشرویا 

مینموزشران مدیریتوتنهازند یبرایالزم

.بینند



رمعایب تحصیل در خارج از کشو 

تحصیلی،مهاجرتبرایریزیبرنامهشروعبا

فرسهایجنبهترینداربرقوزرقکهاستطبیلی

ازهلحظچندمطمئناًکهحالیدرشود،بینیپیش

مییادزانتظاراتاینکنید،میترربهراواقلیفیلم

به،هستیدن دنبالبهکهراصحیحیدرکتواند

.بکشانداشتبا 

رویپیشهایچالشیاملایبازبرخیروهمیناز

کشورازخارجدرتحصی ادامهبرایدانشرویا 

عقهعازدستهن تااست رفتهقراربررسیمورد

ابانتخکام ن اهیباتحصیلیمهاجرتبهمندا 

.باشندداشتهراصحیحی



تحصیل در خارج از کشور 
.گران است

ونبملزومات،وکتابمسکن،شهریه،سفر،هایهزینه
دتوانمیزند یکلیهزینهومحلینق وحم برق،

.ابدیافزایشسرعتبهکشورازخارجدرتحصی هنگام

وقت،ار پشغ نیااینکهودانشگا مقصد،نوعبهبسته
سیاربهایهزینهدارید،مالیکمفیاتحصیلیبورسیه
.باشدمیمتفاوت

ضوعمواینارزنرختفاوتواسطهبهکهاستبذکرالزم
حالدردانشرویا کهصورتیدرونیدمیچشمبه

هایدرنمدبهتوجهباباشندنظرموردکشوردرزند ی
میبرقراردرنمدوهزینهتواز دانشرویی،کارازحاصله
.شود



.شما در اختیار خود هستید

عقهعبیشتربرایموانعمهمترینازیکیارتباطات

هبورودباکهباشدمیتحصیلیمهاجرتبهمندا 

.شوندمیروبرون باجدیدکشور

فیتواندمیتنهاییبهخارجیمقصدیفبهسفر

برایتاسممکنشما.باشدکنند ارعاببسیارترربه

.کنیدترربهراخاصیاستقعلباراولین

بهیادباشینکرد زند یتنهاییبههر زشماشاید

کهننرااز.باشیدنکرد سفرخودکشورازخارج

، اندووغم)فرهنگیشوکععئمبدترینازبرخی

ازشیناتواندمی(بیگانگییاانزوااحساساضطراب،

خود خانوادودوستا شمادیگرکهباشدواقلیتاین

برایکامعًشماکهاستمهمندارید،خودکناردررا

.باشیدداشتهنماد یانتقالاین



شوک فرهنگی

مللیالبیندانشرویا میزبا ،کشوربهورودمحضبه

هایخانواد ونهادهاسویازانتظاراتتحققدرغالباً

عو ع.شوندمیمشکعتوفرهنگیشوکدچارمیزبا 

هکبروکراسی،واداریهایچالشبابایدننهااین،بر

میروبروشود،میتشدیدزبانیموانعتوسطاغلب

.شوند

بیندانشروییفعنوا بهموفقیتبرایمؤثرارتباط

باعثینا هانتغییر.استضروریموفقیتبرایالمللی

رسوموندابوغذاییموادجملهازچیز،همهدلگیری

لباسسبفونق وحم هایسیستمتا رفتهمذهبی

أسفانه،مت.باشدمتفاوتشماکشورکشوربااستممکن

ناامیدی،احساسبهمنررتواندمیفرهنگیشوک

اینبامقابلهنماد یا ر.شوددلهر واضطراب

وجهیتقاب میزا بهتوانندمیننهاندارید،رااختعفات

.شوندمنرراسترسبه



کدام کشور برای تحصیل 
مناسب تر است؟

ناسبمتتحصیلیمهاجرتبرایکشوربرترینانتخاب

. رددمیتلییننظرموردفردشرایطبا

دراقامتکسبهایروشازیکیتحصیلیمهاجرت

.باشدمیدنیابرترهایکشور

دانشیاواقامتاخذفکربادانشرویا روهمیناز

درتحصیلیدور کرد سپریباتوانندمیافزایی

توسطشد تلیینشرایطاحرازونظرموردکشور

.شوندنای اقامتاخذبهمقصد،کشور

ورتصبهتحصیلیمهاجرتازهدفبایدرا ابتدایدر

ترحصحیهاانتخابتا یردقراربررسیموردشفاف

. یردصورت



تحصیل در بهترین کشورها 
.رویا نیست

صیلیتحمهاجرت،انگلستاندرتحصیلملمولصورتبه

وکاناداهایکالج،استرالیاهایدانشگا ،آمریکابه

الزم.استهمرا هاییهزینهبانیوزیلنددرتحصیلادامه

ازهدستایندرتحصی مزایایوشرایطکهاستبذکر

برای.باشدمیجالبدانشرویا ازبسیاریبرایکشورها

دررنظموردصفحهبهتوانیدمیکدامهرشرایطازاطعع

شورککام ن اهیباتاکنید،رجوعنریاناپارسسایت

.نماییدانتخابرابرتر

رتمهاجشرایطزبا ،انگلیسیکشوریفدرتحصی 

.بخشدیمبهبودالمللیبیندانشرویا برایراتحصیلی

برایارخصوصیبهزما نبایددانشرویا راستاهمیندر

ائزحنکاتدیگراز.بگیرندنظردرثالثزبا نموزش

نای.باشدمیشد یادکشورهایدرهمرا کارحقاهمیت

لمولمصورتبهدانشروهمراها کهملناستبدیننکته

میبرخوردارانگلیسیکشورهایدروقتتمامکارحقاز

.باشند

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af/


کشورهای برتر اروپا کدامند؟

بلژ،دهلن،فنالند،دانمارک،سوئیس،سوئدکشورهای

نهزمیدراروپاییکشورهایبرترینعنوا بهیک

.شوندمیشناختهتحصی 

وردمشرایطاحرازصورتدرالمللیبیندانشرویا 

تحصی ادامهبهبودخواهندقادرهادانشگا نیاز

هزینهاباروپاییبرترکشورهایدرتحصی .بپردازند

ویزاوپذیرشاخذبرایدانشرویا واستهمرا 

واهندخمالیتمکنبرمبنیمالیشواهدارائهبهملزم

کشورهاییاوسوئددرتحصی هایهزینه.داشت

میزد تخمینیوروهزار۱۲تا۳بیننظرمورد

.شود

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%da%98%db%8c%da%a9/


.مقرون به صرفه تحصیل کنید

صی تحکشورهایبههزینه،حیثازاروپاییکشورهای

مستلزمن درتحصیعتکهکشورهاییورایگا 

.شودمیتقسیماست،هزینهپرداخت

هردردقیقصورتبهزند یوتحصی هایهزینه

زینههمثالطوربه. یردقراربررسیموردبایدکشور

هزار۵بربالغعددیساالنهلهستا درزند یهای

نظردریوروهزار۳تا۲بینتحصی هایهزینهویورو

عجاماطععاتکسببرایروهمینازشود،می رفته

.اشیدبارتباطدرنریاناپارسمشاورینباتوانیدمیتر

یورو۸۰۰۰بربالغایهزینهباتوانندمیدانشرویا 

درسالدر

،ایتالیا،نروژ،فرانسه،اتریش،آلمانکشورهای

.هنددادامهخودتحصیعتبهچکولهستان،اسپانیا

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%88%da%98/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%86%da%a9/


تحصیل در کدام کشور بهتر 
است؟

طشرایبررسیباتوانندمیمندععقهدانشرویا 

وتهخواسبامتناسبدنیابرترکشورهایدرتحصی 

.اشندبداشتهراتریصحیحانتخابنظر،موردضوابط

ایرلنددرتحصیل•

برزیلدرتحصیل•

قبرسدرتحصیل•

اوکرایندرتحصیل•

پرتغالدرتحصیل•

ترکیهدرتحصیل•

اماراتدرتحصیل•

روسیهدرتحصیل•

جنوبیآفریقایدرتحصیل•

هندوستاندرتحصیل•

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://arianaabroad.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/
https://arianaabroad.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
https://arianaabroad.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


مراحل مهاجرت تحصیلی به چه
صورت است؟

ارکابتدایدرتحصیلیمهاجرتبرایدانشرویا 

ظرنموردکشوردانشگا ازپذیرشاخذبرایباید

مراح امرایندرموفقیتصورتدرونماینداقدام

.نمایندشروعراتحصیلیویزایبهمربوط

میخعصهشد عنوا مرحلهدوایندراقداممراح 

.شود

ویزاوپذیرشاعطابرایکشورهرهایسیاست

تغییرقاب شرایطبامتناسبکهباشدمیمتفاوت

.است



بهترین دانشگاه در کدام کشور 
هست؟

لحاظازرادنیاهایدانشگا بهترین،QSسایت

دیبنرتبهولیاستداد قراربررسیموردمختلف

باناسبمتدانشگا برترینانتخابعنوا بهدانشگا 

.باشدنمیدانشرویا 

رایطشبامتناسبکشورودانشگا برترینانتخاب

درون.استمیسرفردهایخواستهومالینموزشی،

رهوبود یکسا کشورهابیشتردرپذیرشاخذ

وبدرراپذیرششرایطمرزاصورتبهدانشگا 

.استکرد منتشرخودرسمیسایت

هردرتحصیلیمهاجرتبرایدرخواستنحو 

واستمتفاوتورودیالزاماتدارایدور ودانشگا 

ا دانشگبامتناسبپذیرشاخذبرایدانشرویا 

.دهندمیانرامراالزماقداماتنظرمورد

https://www.topuniversities.com/university-rankings


هایدانشگا درپذیرشاخذبراینیازموردمدارک

:شام برتر

شانسشد ،ذکرمدارکارائهصورتدر.شودمی

. رفتنظردرتوا میپذیرشاخذبرایباالیی

مدارک مورد نیاز ردیف

پاسپورت  1
مدارک دانشگاهی  2

ریز نمرات 3
اثبات مهارت زبان  4

توصیه نامه  5
انگیزه نامه 6

CVرزومه یا  7



شروع زندگی جدید

وردمکشورودانشگا ازپذیرشاخذازپسدانشرویا 

.اشندبمیتحصیلیویزایروندپیگیریبهملزمنظر،

انتخاببامتناسبمختلفکشورهایسفارت

لیونمایندمیطلبراخصوصیبهمدارکدانشرویا ،

هبتوا میراسفارتنیازموردمدارککلیصورتبه

.کرداشار زیرموارد

نامه. پذیرش1

تمکن. مالی2

مالی3 ردش.

عکس. 4

مدارک. شناسنامهو ذرنامهنظیرهویتی5

ا،کانادمث کشورهاییسفارتکهاستبذکرالزم

وداردوجودایرا ازخارجدرانگلستا ونمریکا

درحضوربهملزمسفارتبهمراجلهبرایدانشرویا 

.باشندمیثالثکشور



ورها،کشسایربهتحصیلیمهاجرتبرایملمولصورتبه

.کرداقدامایرا درموجودهایسفارتطریقازباید

دردانشرویا نلما ،درتحصی برایمثال،طوربه

برایکشوراینهایدانشگا ازپذیرشاخذصورت

درورکشاینسفارتبهبایدتحصیلیویزایدرخواست

زایویکهصورتیدراست،بذکرالزم.نماینداقدامتهرا 

بههمراجلامکا باشند،داشتهرادیگریکشورما ۶باالی

.شودمیمهیاثالثکشوردرسفارت

ارکتلاو ،وزارتمروزهایدارند تنهانریاناپارسبرند

درنوریفنوتحقیقاتعلوموزارتواجتماعیرفا و

برملتمراکزبسیاریازنمایند یاخذ.باشدمیایرا 

سفارتچندینبهموفقپروند صدهاارائهجها ،

قلبیایترضبرمبتنیرابطهایرادودنیامختلفکشورهای

خارافتبزر ترینهموار عزیزموکلینخاطراطمینا و

هدخوانیزخودنتیعملکردسرلوحهوبود نریاناپارس

.بود


