
 روسیه تحصیل در
 

 دانشجوی محترم!

 لطفاً، با دقت با متن زیر آشنا شوید. ها، ویزا و ورود به روسیه قابل توجه شماست. جزئیات فرایند پذیرش، شهریه، هزینهکلیۀ 

 

 شود.شروع می 2016 -2017فرایند پذیرش به تحصیل در سال 

 توانید مدارک خود را به ما ارسال کنید.میهای تحصیلی ها و دورهبرای پذیرش به همه رشته

 

 آشنایی با مرکز آموزشی روسی

 کند.های فدراسیون روسیه هستند کمک می( به دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دانشگاهCENTRE EDUCATION RUSSIAN)مرکز آموزشی روسی 

 کند.علوم فدراسیون روسیه و وزارت دادگستری فدراسیون روسیه فعالیت میشخص حقوقی است که تحت نظارت وزارت آموزش و  مرکز آموزشی روسی

های فدراسیون روسیه هستند تخصص خود را پیدا به کمک و حمایت همه جانبه به دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دانشگاه مرکز آموزشی روسی

 کند.می

های روسیه است. طی این مدت بیش از ینه جلب دانشجویان خارجی به تحصیل در دانشگاهبیش از ده سال سابقه کار در زم دارای مرکز آموزشی روسی

های خود را گرفتند و طبق رشته و تخصص خود اند. برخی از آنها تحصیل خود را تمام کردند، دیپلومیازده هزار دانشجویان سراسر دنیا به تحصیل دعوت شده

 کنند.د شدند و تحصیل میمشغول هستند؛ و سایر آنها به دانشگاه ورو

همکاری نزدیک با دانشجویان دارد و به آنها کمک و حمایت همه جانبه نسبت به تأمین اسناد و مدارک، ورود به دانشگاه، اخذ ویزا و  مرکز آموزشی روسی

 کند. طی تمام مدت آموزش در روسیه هم ارائه می ورود به محل تحصیل

 

 ها با تحصیل به زبان روسی: دوره

 های اصلی آشنا شوید:ها و دورههای دولتی روسیه با تحصیل به زبان روسی در دسترس هستند. با جزئیات رشتهها در دانشگاههای و رشتهکلیۀ دوره

 های مورد نیاز با تحصیل به زبان روسی در دسترس هستند.تمام دوره



 های پزشکی با تحصیل به زبان روسیجزئیات شهریه دوره

 

 2016 -2017تحصیلی سال 

 های پزشکیرشته

 مدت تحصیل:

 سال 6پزشکی/ پزشکی کودکان / بهداشت عمومی / پزشکی اجتماعی: 

 سال 5فیزیک: شیمی / زیستپزشکی / داروسازی / بیوتکنولوژی / زیستدندان

 سال 4پرستاری: 

 سال 2-3دوره کارشناسی ارشد / دستیاری پزشکی: 

 سال 3دوره دکتری: 

 

 های تحصیلیها و رشتهدوره

 شهریۀ یک سالی )دو ترم(

در  اقامت

 خوابگاه

 )هر سال(

 

 

 

 دانشگاه

دستیاری پزشکی / 

کارشناسی ارشد / 

 دکتری

بیوتکنولوژی / مهندسی 

زیستی / بیوانفورماتیک 

بیوفیزیک پزشکی /  /

بیوشیمی پزشکی / 

شناسی بالینی / روان

 مدیریت بیمارستان

پزشکی 

پیشگیری / 

اجتماعی / 

بهداشت 

 عمومی
داروسازی / 

 پرستاری

 پزشکیدندان

 

/  داخلی  پزشکی

 پزشکی کودکان

زبان 

 تحصیل
 دوره مقدماتی

 

4000 US$ 2500 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3300 US$ 3000 US$ روسی 

2000 US$ 

500 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی ایرکوتسک
4000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 انگلیسی $US$ 3700 US$ 3500 US 3000 نیست

4000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3500 US$ 3500 US$ روسی 

2000 US$ 

600 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی سیبری
4000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 3500 نیست
 انگلیسی

3500 US$ 3000 US$  در دسترس

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

3000 US$ روسی 

2200 US$ 
500 US$ دولتی توال دانشگاه 

4000 US$ 4000 در دسترس نیست US$ انگلیسی 



 

 

 

 

 دالر(، پس از ورود به روسیه پرداخت خواهد شد. 500نامه و پیک )ها و شهریه، باستثنای هزینۀ دعوتکلیۀ هزینه

 های ساالنه:سایر هزینه

  :دالر 150بیمه سالمت 

3000 US$ 2200 US$ 3600 US$ 3000 US$ 3600 US$ 3600 US$ روسی 

2200 US$ 

500 US$ دولتی بلگورود دانشگاه 

4000 US$ در دسترس نیست 
در دسترس 

 $US 3600 نیست
در دسترس 

 $US 5200 نیست
 انگلیسی

3000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ روسی 

2000 US$ 

500  US$ سیکتیوکاردولتی  دانشگاه 
 در دسترس نیست در دسترس نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 3000 نیست
 انگلیسی

5000-7000 

US$  0004  US$  0004  US$  0004  US$  7000  US$ 7000 US$ 
 روسی

4000 U$ 

2400 US$ 

نخست دانشگاه دولتی علوم 

 ِسچینوفپزشکی 

)دانشگاه شماره یک 

 مسکو(

5000-7000 

US$  4000  US$  4000  US$  4000  US$ 7000 US$ 7000 US$ 
 انگلیسی

4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ روسی 

2500 US$ 
1000 US$ 

دانشگاه دولتی علوم 

 پزشکی قازان
4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ انگلیسی 

5000 US$ 5000 US$ 7000 US$ 7000 US$ 7000 US$ 4500 US$ روسی 

4500 US$ 

500 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی نووسیبیرسک
5000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 4500 نیست
 انگلیسی

5000 - 9000  

US$ 6000 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 
 روسی

2500 US$ 

1000 US$ دانشگاه دوستی ملل 
5000 - 9000  

US$ 6000 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 
 انگلیسی



  :دالر 100تمدید ویزا 
  :دالر 50معاینه پزشکی 

 باشد(های سال اول اقامت در روسیه )فقط در ورود به روسیه میهزینه

  :دالر )فقط در سال اول( 200هزینه ثبت نام 

 دالر )فقط در سال اول( 200: عواریض پذیرش 
 دالر 500های خدمات مشاور: هزینه 
  :دالر 400به رسمیت شناختن تحصیالت و رشتۀ آموزشی خارجی توسط وزارت آموزشی روسیه 

 

 های پزشکی با تحصیل به زبان روسی:دوره

 های پزشکی:رشته

  :سال 6پزشکی 
  :سال 6پزشکی کودکان 
 سال 5پزشکی: دندان 

  :سال 5داروسازی 
  :سال 6بهداشت عمومی 
  :کارشناسی(سال )مقطع  4پرستاری 
 سال 5مپزشکی: اد 
  :سال 2 – 5دستیاری پزشکی / کارشناسی ارشد / دکتری 

 های تحصیالت تکمیلیدوره

 شوند. کارشناسی ارشد / دستیاری پزشکی / دکتری پزشکی هم به زبان انگلیسی و هم روسی تدریس می

های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکی از یکم ژوئن تا یکم خوانند.  فرایند پذیرش به دورهدرس  –انگلیسی و روسی  –دانشجویان امکان دارند به هر دو زبان 
 شود. سپتامبر اجرا می

خوانند، چونکه دورۀ آموزش زبان روسی درس می ده ماه در -های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکی دانشجویان یا پزشکان شش قبل از پذیرش به دوره
 ها الزم است.ارتباط کالمی با بیماران طی این دوره برقراری

ها و کارآموزی به زبان انگلیسی دهد و دانشجو همینطور درسهای با تحصیل به زبان انگلیسی، استاد راهنما انگلیسی زبان در اختیار دانشجو قرار میدر دوره
 . ده ماه در دوره زبان روسی را درس خوانند –ود این، دانشجویان باید شش دارند. با وج

 ها و کارآموزی به زبان روسی دارند.دهد و همینطور درساستاد راهنما روسی زبان در اختیار دانشجو قرار می های با تحصیل به زبان روسی،در دوره

 



 های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکیدوره

 مدت تحصیل:

 های جراحی: سه سالدوره

 های غیر جراحی: دو سالدوره

ی را طبق مقررات نقطه مهم: برخی از کشورها برای اتباع خود شرایط الزم پایان تحصیالت تکمیلی دارند. آن دانشجویان باید دوره کارآموزی / دستیاری پزشک
 سال مدت تحصیل خود را در دوره تحصیالت تکمیلی تمدید کنند.  5توانند تا کند، آنها میکشور خود اجرا می

 

 های دکتری:دوره

 سال  3مدت تحصیل: 

وزارت بهداشت فدراسیون روسیه یا کمیسیون عالی صادر نامه یا تز را بنویسد و جلو هئیت برای پایان دوره دکترای یا دوره  فوق لیسانس دانشجو باید پایان
 از آن دفاع کند. ( Вы́сшая аттестацио́нная коми́ссияها )به روسی: نامهگواهی

شود در هر زمان، در طول تمام سال توانند درخواست پذیرش را هر زمان، طی تمام سال بدهند. میبه دوره تحصیالت تکمیلی/ دکتری می دانشجویان برای ورود
 . به تحصیل ورود کند

 

 تکمیلی / دستیاری پزشکی زیر است:های تحصیالت های دورهفهرست رشته

 بخش جراحی: 

؛ جراحی فک و 2 –؛ ارتوپدی و تروماتولوژی 1 –شناسی؛ ارتوپدی و تروماتولوژی جراحی مغز و اعصاب؛ سرطان های ویژه؛جراحی عمومی؛ بیهوشی و مراقبت
صورت؛ پزشکی گوش و حلق و بینی؛ چشم پزشکی؛ جراحی قفسه سینه و پزشکی ریه؛ ارولوژی؛ جراحی قلب و عمل جراحی اضطراری؛ جراحی عمومی و 

و پیوند اندام؛  جراحی پالستیک؛ دندانپزشکی عمومی و جراحی؛ آندوسکوپی، جراحی و آناتومی توپوگرافی؛  اضطراری؛ جراحی و جراحی عروق؛ جراحی
ودکان؛ چشم جراحی انکولوژی و انکولوژی زنان و زایمان؛  ارتوپدی دهان و دندان و ارتودنسی؛ پزشکی گوش و حلق و بینی  و پزشکی گوش و حلق و بینی ک

 ری و شکم؛ تروماتولوژی وارتوپدی.نه پزشکی قانونی؛ جراحی قفسه صدپزشکی؛ تشخیص شعاعی؛ معای

 بخش پزشکی کودکان:

بخشی پزشکی کودکان؛ شناسی و توانهای ویژه کودکان؛ عصبهای عفونی و ایمونولوژی کودکان؛ بیهوشی و مراقبتهای کودکان و نوجوان؛ بیماریبیماری
؛ پزشکی گوارش کودکان؛ پزشکی ریه 1 –؛ جراحی زنان و زایمان 1 -شناسی؛ جراحی کودکان؛ پزشکی کودکان شنواییپزشکی گوش و حلق و بینی کودکان؛ 

 پزشکی کودکان؛ درمان نوجوان.ریز و متابولیسم؛ آناتومی پاتولوژی؛ دندانکودکان؛ غدد درون

 



 بخش درمان:

شناسی؛ شناسی بالینی و آلرژیدرون ریز؛ پزشکی قلب و تشخیص عملکردی؛ ایمنیهای غذایی و آندوسکوپی؛ درماتولوژی؛ غدد پزشکی گوارش؛ رژیم
؛ نفرولوژی؛ روماتولوژی؛ نارکولوژی؛ درمان مغز و اعصاب و نوروپاتولوژی 2 –؛ پزشکی مغز و اعصاب 1 –توانبخشی پزشکی، فیزیوتراپی؛ پزشکی مغز و اعصاب 

 پی؛ اورژنس و کمک اضطراری پزشکی.شکی، درمان و فارماکولوژی بالینی؛ فیزیوتراشناسی پزکودکان؛ درمان رفلکس؛ سکسولوژی و روان

 بخش پزشکی خوانوده:  –پزشکی عمومی 

شناسی؛ پزشکی  های عفونی؛ پزشکی حوادث؛ پزشکی شرایط اضطراری؛ پزشکی مغز و اعصاب و بازتابپزشکی کودکان، اجتماعی و قانونی؛ بیماریروان
ومی خانواده؛ درمان و پیرپزشکی؛ جراحی و جراحی کولورکتال؛ پزشکی ریه؛ جراحی زنان و زایمان؛ جراحی عمومی و پزشکی عمومی ؛ پزشکی عم2 -کودکان

شناسی کودکان؛ پزشکی کودکان در شناسی و سرطانخانواده؛ اورژانس، پزشکی فجایع و طب نظامی؛ ژنتیک و تشخیص سونوگرافی پزشکی؛ سرطان
 شی؛ کارشناسی ارشد بهداشت عمومی.ماعی، مدیریت و کسب و کار در بهداشت و درمان؛ درمان و نفرولوژی. تروماتولوژی و بیهودرمانگاه؛ پزشکی اجت

 و داروسازی:  پیشگیری پزشکیبخش 

اپیدمیولوژی؛ میکروبیولوژی؛ شناسی و شناسی؛ بهداشت و محیط زیست مردم؛ بهداشت تغذیه و بهداشت کودکان و نوجوانان؛ آمار پزشکی؛ میکروبویروس
دارو؛ مدیریت بهداشت و درمان؛ اپیدمیولوژی؛ مدیریت و اقتصاد داروسازی؛ داروسازی صنعتی و بالینی و فارماکولوژی بالینی؛ فناوری دارویی و زیست

 سازی و نظارت بر کیفیت دارو.ارداستاند

 پیشگیری پزشکی:بخش 

؛ HIV / AIDSهای عفونی نوزادان؛ اپیدمیولوژی و ضدعفونی و عفونت داخلی بیمارستان؛ بیماریانی؛ شناسی حرفه ای؛ علوم انسبهداشت و آسیب
آوری مدیریت بهداشت و شناسی؛ انفورماتیک بالینی و فنشناسی پزشکی قانونی؛ ایمونولوژی بالینی و میکروب های عفونی؛ بیوشیمی بالینی و سمبیماری

 های گرمسیری؛ پزشکی جایگزین.اریشناسی پزشکی و بیمبالینی؛ انگلدرمان؛ تشخیص آزمایشگاهی 

 آفزایی برای اساتید:های دانشدوره

شکی ورزشی؛ شناسی و آناتومی توپوگرافیک؛ رادیولوژی؛ پزهماتولوژی و تزریق خون؛ تشخیص آزمایشگاهی بالینی؛ علوم کامپیوتر پزشکی؛ پرستاری؛ آسیب
 پزشکی قانونی؛ فلسفه.

 پزشکی:دندانبخش 

پزشکی کودکان؛ پروتزهای دندانی؛دوره آموزشی پیشرفته مکانیک پزشکی ارتوپدی؛ اندودنتیکس؛ دنداندندانپزشکی؛ جراحی عمومی دندانپزشکی؛ دندان
 زشکی.پدندان

 بخش داروسازی: 

 کارشناسی ارشد داروسازی.

 

 



 

 

  



 اطالعات / اقتصادیهای هوانوردی / مهندسی / علوم رایانه / فناوری رشته
اه
گ
ش
دان

 

در  اقامت
 خوابگاه

ع )هر سال(
ط

مق
 

 های تحصیلیها و رشتهدوره
 شهریۀ یک سالی )دو ترم(

 

 

 

 

 

 

زبان 

 تحصیل

 

های هوانوردی / رشته

 فضانوردی:

هوانوردی / مکانیک 

 فضای راکت  پرواز/ 

  / هواپیما طراحی  /
 اویونیک/ ناوبری

 کنترل هایسیستم

 /  هوایی

/  فرودگاه مدیریت

 مدیریت ترافیک هوایی 

 

 های مهندسی:رشته

 / ا مهندسی لکترونیک/  مهندسی برق

 / مهندسی الکترومکانیکی

 / مکانیک/  مکاترونیک

 نفت  مهندسی / معماری/  مهندسی عمران

 / ژئودزی/  شناسی زمین/  معدن / / گاز و

 / زمین مدیریت و ریزی برنامه

/  پزشکی زیستعلوم /  فناوری زیست

 مهندسی/  بیوتکنولوژی/  بیوانفورماتیک

 بیوفیزیک/  بیوانفورماتیک/  زیستی

 مهندسی/  پزشکی بیوشیمی /  پزشکی

 صنعتی زیستی

 :گاز و های  مهندسی نفترشته 
 معدن/  شناسی زمین/  سوخت/  گاز و نفت

/  کاداستر و زمین مدیریت/  ژئودزی /

 / متالوژی

 

 فناوری/  کامپیوتر

 :اطالعات
 /رایانه مهندسی

 / کامپیوتر علوم

 کامپیوتری هایسیستم

 / شبکه و

 فناوری مهندسی

 / اطالعات

 نرم مهندسی و هارایانه

 / افزار

 مخابرات مهندسی

 

/  الملل بین اقتصاد/  اقتصاد

/  مدیریت/  بازرگانی مدیریت

/  حسابرسی و حسابداری

  روابط/  مالی امور و بانکداری

 مدیریت /  الملل بین اقتصادی

 / گردشگری و هتل

 
 
 

دوره 
 مقدماتی

دانشگاه ملی 

تحقیقات فنی 

 پرم
500 US$ 

 سال 4کارشناسی : 
 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US 2500 انگلیسی

2000 US$ 

 

 $US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US 2000 روسی

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 $US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US 3000 انگلیسی

 $US$ 2500  US$ 2500  US$ 2500  US  2500 روسی

سال 3 – 4دکتری:   3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 

دانشگاه دولتی 

 توال
500 US$ 

 سال 4کارشناسی : 
 انگلیسی

 در دسترس نیست

3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 

2000 US$ 

 

 $US$ 2500 US$ 2500 US 2500 روسی

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 $US$ 3500 US$ 3500 US 3500 انگلیسی

 $US$ 3000  US$ 3000  US  3000 روسی

سال 3 – 4دکتری:   3000  US$ 3000 US$ 3000 US$ 

دانشگاه دولتی 

 سیکتیوکار
500 US$ 

   سال 4:  کارشناسی
 روسی

 در دسترس نیست

2000 US$ 2000 US$ 2000 US$  

 

2000 US$ 

 

 

 

 $US$ 2000 US$ 2000 US 2000 سال 2کارشناسی ارشد: 

سال 3 – 4دکتری:   2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 



 

 

 

 ا با تحصیل به زبان روسیهرشته
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 های هوانوردی:رشته

هوانوردی / 

فصانوردی / مهندسی 

هواپیمایی / مهندسی 
راکت / طراحی 

 هواپیماها / اویونیک / 

های ناوبری / سیستم
کنترل هوایی/ مدیریت 

مدیریت   / فرودگاه

 ترافیک هوایی

 های مهندسی:رشته

مهندسی  مهندسی عمران / معماری/ 

ها / مهندسی وساز / مهندسی راهساخت

راه آهن / مهندسی برق / الکترونیک / 
الکترومکانیک / قدرت /  فناوری و 

 قدرت حرارتی / مکانیک / 

سازی، مکاترونیک / مهندسی ماشین
صنعتی / مهندسی شیمی / مهندسی 

صدا/ مهندسی زیست فناوری / مهندسی  

ی / شناسی پزشکی /  علوم پزشکزیست
بیوانفورماتیک / بیوتکنولوژی / 

بیوانفورماتیک / بیوفیزیک پزشکی / 

بیوشیمی پزشکی / مهندسی زیستی 
 صنعتی

 نفت و گاز:

شناسی زمین سوخت / زیست سوخت / 
معدن / ژئودزی / مدیریت زمین و  /

 کاداستر / متالوژی

 فناوری اطالعات: علوم رایانه / 

 مخابرات و شبکه /  های شبکه / سیستم

 نرمافزار /  علوم رایانه /  ارتباطات

 ارتباط از راه دور /  نویسی / برنامه
 سخت افزار

اقتصاد / مدیریت کسب و 
کار /  اقتصاد سایبرنتیک / 

اقتصاد بین الملل / روابط 

بین الملل / حسابداری / 
حسابرسی و امور مالی / 

بانکداری / بازرگانی / 

ت هتل / گردشگری / مدیری
لجستیک /  تبلیغات / 

کاالشناسی / علوم حقوق 

نگاری / تاریخ / روزنامه/
 های جمعیرسانه

 :های علوم طبیعیرشته
 شناسی / زیست

 شناسی/میکروبیولوژی/ روان

بیوتکنولوژی / اکولوژی / 
شیمی/ شیمی کاربردی/ 

 فنائری تکنولوژی / فیزیک/

 / ایفیزیک هسته

 / فیزیک کاربردی

تئوری فیزیک/ علوم 

 / جغرافیایی / ریاضیات

 /ریاضیات کاربردی

 مدلسازی ریاضی؛

 :های کشاورزیرشته
 برزشناسی /  مپزشکی / اد

مهندسی کشاورزی / 

سازی برای صنایع ماشین
 کشاورزی/

شناسی / جامعه
شناسی / روان

علوم پرورش / 

فلسفه / الهیات /  
ادبیات / 

شناسی / زبان

  مطالعه ترجمه /
علوم سیاسی / 

 مدیریت عمومی

 

 
فرهنگ و هنر 

ورزش /  /

 تربیت بدنی

علوم و صنایع 
 / غذایی

دریایی و 

 / شیالت

 / جنگلداری

فناوری حمل و 

 / نقل

تکنولوژی 

 نساجی

 دوره مقدماتی

دانشگاه ملی تحقیقات فنی 

های پرم و سایر دانشگاه

 800 شهر پرم

US$ 

 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2000 US$ 2500 US 2000 سال 4کارشناسی : 
2500 

US$ 

2500 

US$ 

2000 

US$ 
 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US 2500 سال2کارشناسی ارشد: 

2500 

US$ 

2500 

US$ 

 $US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US 3000 سال 3 – 4دکتری: 
3000 

US$ 

3000 

US$ 

 دانشگاه دولتی توال
500 

US$ 

 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US 2500 سال 4کارشناسی : 
2500 

US$ 
2500 

US$ 2200 

US$ 
 $US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US 3000 سال2کارشناسی ارشد: 

3000 

US$ 
3000 

US$ 

دولتی  دانشگاه

علوم فنی 

 بلگورود

500 US$ 

 سال 4کارشناسی : 
 انگلیسی

 در دسترس نیست

 

2500 US$ 2500 US$ 2500 US$  

 

 

2000 US$ 

 $US$ 2000 US$ 2000 US 2000 روسی

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 $US$ 3000 US$ 3000 US 3000 انگلیسی

 $US$ 2500  US$ 2500  US  2500 روسی

سال 3 – 4دکتری:   3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 



 $US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US 3000 سال 3 – 4دکتری: 
3000 

US$ 
3000 

US$ 

 دانشگاه دولتی بلگورود

 )دانشگاه ملی تحقیقاتی(
500 

US$ 

 سال 4کارشناسی : 

در دسترس 

 نیست

2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 
2000 

US$ 

2000 

US$ 

2200 

US$ 
 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US 2500 سال2کارشناسی ارشد: 

2500 

US$ 

2500 

US$ 

 $US$ 2500 US$ 2500 US$ 2500 US 2500 سال 3 – 4دکتری: 
2500 

US$ 

2500 

US$ 

دامپزشکی و دولتی  آکادمی

مسکو ی بیوتکنولوژ

 )اسکریابین(

1000 

US$ 

 سال 4کارشناسی : 
در دسترس 

 نیست

2500 US$ 

 در دسترس نیست

2500 US$ 

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست
2000 

US$ 
 $US$ 3000 US 3000 سال2کارشناسی ارشد: 

 سال 3 – 4دکتری: 
 

3000 US$ 

 

3000 US$ 

دولتی هنر و اینستیتوی 

 بلگورودفرهنگ 
500 

US$ 

 سال 4کارشناسی : 

در دسترس 

 نیست
 در دسترس نیست در دسترس نیست در دسترس نیست

در دسترس 

 نیست

2000 

US$ 

در دسترس 

 نیست
2000 

US$ 
 سال2کارشناسی ارشد: 

2000 

US$ 

 سال 3 – 4دکتری: 
2000 

US$ 

دانشگاه تعون، اقتصاد و 

 حقوق بلگورود
500 

US$ 

 سال 4کارشناسی : 
در دسترس 

 نیست
 در دسترس نیست

2000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست
2000 

US$ 
 $US 2000 سال2کارشناسی ارشد: 

 $US 2000 سال 3 – 4دکتری: 

اینستیتوی هوانوردی 

 مسکو )دانشگاه پژوهشی(
1200 

US$ 

 $US 4000 سال 4کارشناسی : 

 در دسترس نیست در دسترس نیست در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست
3000 

US$ 
 $US 5000 سال2کارشناسی ارشد: 

 $US 7000 سال 3 – 4دکتری: 

 

 

 تحقیقات فنی ملیدانشگاه 

 ایرکوتسک

400 

US$ 

 $US$ 2000 US$ 2000 US 2000 سال 4کارشناسی : 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست
2000 

US$ 

 $US$ 2000 US$ 2000 US 2000 سال2کارشناسی ارشد: 

 $US$ 2500 US$ 2500 US 2500 سال 3 – 4دکتری: 

 

 

 500 سیکتیوکار دانشگاه دولتی

US$ 

 سال 4کارشناسی : 

در دسترس 

 نیست

2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 
2000 

US$ 
2000 

US$ 
2000 

US$ 
 $US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US 2000 سال2کارشناسی ارشد: 

2000 

US$ 
2000 

US$ 

 $US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US 2000 سال 3 – 4دکتری: 
2000 

US$ 
2000 

US$ 

 

 دالر(، پس از ورود به روسیه پرداخت خواهد شد. 500نامه و پیک )ها و شهریه، باستثنای هزینۀ دعوتکلیۀ هزینه

 های ساالنه:سایر هزینه

  :دالر 150بیمه سالمت 

  :دالر 100تمدید ویزا 



  :دالر 50معاینه پزشکی 

 باشد(های سال اول اقامت در روسیه )فقط در ورود به روسیه میهزینه

  :دالر )فقط در سال اول( 200هزینه ثبت نام 

 دالر )فقط در سال اول( 200: عواریض پذیرش 

 دالر 500های خدمات مشاور: هزینه 

  :دالر 400به رسمیت شناختن تحصیالت و رشتۀ آموزشی خارجی توسط وزارت آموزشی روسیه 

 

 های پزشکی با تحصیل به زبان روسی:دوره

 های اصلی آشنا شوید:ها و دورههای دولتی روسیه با تحصیل به زبان روسی در دسترس هستند. با جزئیات رشتهها در دانشگاههای و رشتهکلیۀ دوره

 های مورد نیاز با تحصیل به زبان روسی در دسترس هستند.تمام دوره

 صنایع هواپیمایی: و  های هوا فضانوردیرشته

 سال 4کارشناسی : 

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 سال 3 – 4دکتری: 

 مهندسی هوافضانوردی / مهندسی هوانوردی:

  تکنولوژی طراحی هواپیما و هلیکوپتر 

 مهندسی هواپیما 

 کنترل کیفیت 

 خودکارسازی عملیات و امور تولیدی 

 های پرندهنگاهداری هواپیما و دستگاه 

  های ناوبری هواپیما )کارشناسی، کارشناسی ارشد(های الکتریکی و سیستمسیستمنگاهداری 

  تکنولوژی فرایند انتقال 

 تجهیزات و قطعات هواپیما 

 آالت خودکارطراحی مهندسی و تولید ماشین 

 

 های هوا فضانوردی:رشته



 طراحی هواپیما و موتور راکت 

 های راکتهواپیماسازی و ساخت موتور 

 های پرندهدیریت در هواپیما و دسگاههای مسیستم 

 نگاهداری و تولید هواپیما و موتور هواپیما 

  موتورهای هواپیما 

 های قدرتموتورهای هواپیما و مهندسی سیستم 

 تکنولوژی موتورسازی هواپیما 

 های قدرت و موتورهای هواپیماطراحی و تولید سیستم 

 مهندسی قدرت 

 مهندسی حرارت 

 فضا هوانوردی مهندسی تجهیزات حرارتی 

 نگاهداری هواپیما، موتور هواپیما و هلیکوپتر 

 سازیآالتطراحی و نگاهداری ماشین 

 

 های مهندسی فضانوردی:رشته

 هاطراحی، نگاهداری و تولید مجتمع فضای و راکات 

 مجتمع راکات و فضانوردی 

 مکانیک و مدل سازی ریاضی 

 مکانیک کاربردی 

 مهندسی هواپیما 

 مهندسی قدرت 

 ری فضاییفناو 

 موتورهای راکت فضاپیمای 

 طراحی و تولید فضاپیما 

 

 مدیریت ترافیک هوایی:

های ناوبری هوایی؛ مدیریت های روی زمینی مدیریت ترافیک هوایی و ارتباطات فضانوردی؛ نگاهداری هواپیما و موتور هواپیما؛ سیستمبرداری سیستمبهره

های خودکار مدیریت برداری سیستمیریت حمب و نقل هوایی؛ مدیریت نگاهداری هواپیما؛ نگاهداری و بهرههای مدترافیک هوایی؛ نرم افزار ریاضی سیستم

یریت ترافیک ترافیک هوایی؛ مدیریت نگاهداری ا ارتباطات رادیوی هوایی؛ نگاهداری تجهیرات الکترونیک و روسنایی هوایی؛ مدیریت حمل و نقل هوایی؛ مد



یریت امنیت تولید و عملیات تکنولوژی؛ مدیریت منابع انسانی؛ تامین امنیت هوایی؛ حقوق؛ مدیریت حمل و نقل هوایی؛ مدیریت هوایی؛ مدیریت فرودگاه؛ مد

های پرنده، عملیات پرواز، های کنترل دستگاهمالی؛ مدیریت عملیات ؛ مدیریت سرویس حمل و نقل؛ تبلیغات و روابط عمومی؛ ناوبری بین المللی و سیستم

 نقل هوایی عمران و امور گمرکی؛ تکنولوژی و تجهیزات فرودگاه. حمل و 

 

 های مهندسی صنایع:رشته

 متالورژی 

 آالت طراحی ماشین 

 مهندسی فناوری نانو 

 آالت مهندسی ماشین 

 مواد کامپوزیت و پودر، انواع پوشش 

 آالت هیدرولیکهیدرولیک و ماشین 

 

 آالت:های مهندسی الکترونیک و ماشینرشته

 های و مجتمع رادیوالکترونیکسیستم 

 تجهیزات و فناوری لیزر 

 های بیوتکنولوژی ها و و فنآوریسیستم 

 الکترونیک و نانوالکترونیک 

 مهندسی رادیو 

 آالت الکترونیک طراحی ماشین 

  ریاضیات و فیزیک کاربردی 

  نگاهداری و تولید در مهندسی مکانیک 

 مهندسی مواد و علم مواد 

  دینامیک گازها 

 های توربین و کمپرسورهادستگاه 

 

 های هوانوردی:علوم رایانه در رشته

 های خودکارامنیت اطالعات سیستم 

 فناوری اطالعات و انفورماتیک 



 ریاضیات کاربردی و انفورماتیک 

 ریاضیات و فیزیک کاربردی 

 علوم رایانه و انفورماتیک 

 آالت در فرایند تولید به کمک رایانهمهندسی ماشین 

 مدیریت کیفیت تکنولوژی در فرایند تولید به کمک رایانه 

 

 

 های هوانوردی:مدیریت و علوم اقتصادی در رشته

 علم اقتصاد 

 مدیریت 

  انفورماتیک کسب و کار 

 چاپ و انتشارات 

 بندیتکنولوژی چاپ و تولید بسته 

 تکنولوژی تولید سلولز و کاغذ 

 هوانوردی و فضانوردی

 

 :یمخابرات/  اطالعاتفناوری  علوم رایانه / 

 های مهندسی رایانه:رشته

ها؛ سخت افزار و مهندسی نرم افزار؛ مهندسی کامپیوتر و تجهیزات اتوماسیون؛ کامپیوترها، سیستم رایانه و شبکه؛ مهندسی رایانه؛ مهندسی برنامه

کاربردی؛ مهندسی کنترل و انفورماتیک کاربردی؛ مهندسی برق های کامپیوتری و شبکه؛ مهندسی اندازه گیری اطالعات؛ مدلسازی ریاضی؛ ریاضیات سیستم

های هوشمند و های اطالعات نیروی دریایی، کنترل و ناوبری؛ مهندسی ابزار دقیق؛ کامپیوتر و سیستمهای اطالعات؛ سیستمو تصویربرداری.  فیزیک سیستم

 دهای و تولید تکنولوژیک روی کامپیوتر.های کامپیوتری تخصصی، فراینهای هوشمند؛ سیستمعملیات شبکه؛ سیستم

 

 های فنی و بیوتکنولوژی:رشته

های خودکار؛ کنترل اتوماتیک و ها و ارتباطات؛ عملیات اطالعاتی خودکار؛ نرم افزار سیستمها، شبکهفناوری اطالعات کاربردی در اقتصاد؛ تنظیم سیستم

های اطالعاتی؛ فناوری های کامپیوتری و شبکه؛ فنآوری و سیستمد؛ امنیت اطالعات در سیستمها؛ خورکارسازی فرایندهای فنآوری و تولیمهندسی سیستم

پذیر کامپیوتری؛ های انعطافهای اطالعات؛ سیستمها و فعالیتهای کامپیوتر در مکاترونیک و مهندسی ربات؛  پردازش دادهاطالعات و ارتباطات؛ تکنولوژی



های پردازش؛ انفورماتیک و راهنمای آموزشی )آموزش سرویس فنی(؛ های اطالعات ارتباطات و سیستمطالعاتی؛ فنآوریهای اانفورماتیک اساسی و فنآوری

های فناوری اطالعات و. مدلسازی ریاضی؛ ؛ سیستمهای تحلیلی امنیت؛ حفاظت از اطالعات؛ امنیت اطالعات؛ سیستم و فناوری اطالعاتاطالعات و سیستم

ها؛تحلیل و کنترل سیستم؛ های کنترل صدا؛ اداره و پردازش دادههای برنامه؛ برنامه نویسی موازی؛ انفورماتیک اجتماعی؛ تکنولوژیستممحاسبات عددی و سی

های تکنولوژیک؛ کامپیوتر ترافالپ؛ نظری بنیاد علوم کامپیوتر؛ سیستم پیشگیری از دسترسی های فنی؛ مدیریت سیستمنویسی سیستمی؛ سیستمبرنامه

 های مخابراتی کاربردی؛ تکنولوژی نساجی و طراحی؛ بافندگی تکنولوژی و طراحی.غیر مجاز به کامپیوتر؛ فن آوری اطالعات و ارتباطات؛ مخابرات؛ سیستم

 

 

 های مهندسی: رشته

 سال 4کارشناسی : 

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 سال 3 – 4دکتری: 

 های مهندسی:رشته

سازی منابع آب؛ تجهیزات برق؛ مهندسی محیط زیست و مصرف آب؛ صنعتی مهندسی برق حرارتی؛ مصرف و ذخیرهمهندسی محیط زیست؛ مهندسی و 

هیدرولیک و منابع آب؛ زمین شناسی مهندسی و ژئواکولوژی، مهندسی معماری، مهندسی جاده و مهندسی راه آهن، مهندسی صنایع؛ مهندسی صدا؛ 

 .مهندسی حرارتی صنعتی

 آالت و مکانیک / مکاترونیک:اشینهای مهندسی مرشته

آالت؛ نصب و آالت و مکانیزم؛ پویایی و قدرت ماشینآالت و تئوری ماشینسازی؛ لوازم و تجهیزات مکانیکی؛ ماشینمهندسی مکانیک؛ مکاترونیک؛ فناوری ماشین

ها؛ تعمیر و نگهداری سازی؛ تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوریراه اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم تولید تکنولوژیک؛ ایمنی در زمینه ماشین

آالت؛ ساخت و ساز بویلر ؛ آالت هیدرولیک؛ مقررات و اصول طراحی ماشینآالت و تجهیزات صنایع شیمیایی، پتروشیمی و گاز؛ هیدرو مکانیک و ماشینماشین

های سازی؛ کمپرسورها؛ واحدهای پنوماتیک و تکنیکگهداری اتومبیل و موتور؛ صنعت اتومبیلمکانیک نظری؛ فن آوری فلز؛ طراحی مهندسی؛ موتور تعمیر و ن

آالت هیدرولیک و پنوماتیک؛ ماشین آالت و ابزار بردن فلز؛ تجهیزات متالورژی؛ سازی؛ وسایل انتقال؛ ماشینهای خالء پنوماتیک؛ تکنولوژی کامپیوتر در ماشین

ی؛ طراحی مهندسی و قابلیت اطمینان تجهیزات صنعتی؛ علوم فلزی و عملیات حرارتی فوالد و استحکام فوالد باال و کم آلیاژ؛ بندآالت و فنآوری بستهماشین

آالت مهندسی؛ مواد کامپوزیت و پودر؛ پوشش؛ فن آوری های هیبرید در جوشکاری؛ تغییر خواص سطحی مواد فلزی با استفاده تضمین کیفیت محصوالت ماشین

آالت با عملکرد باال در مکانیک؛ انرژی بسیار متمرکز؛ علم مواد مهندسی؛ مکانیک کاربردی؛ موادشناسی و فن آوری مواد؛ تجهیزات تکنولوژیک و ماشین از منابع

 .مکانیک جامدات؛ بیومکانیک کامپیوتر

 مهندسی عمران:



ها؛ کاداستر شهری؛ کاداستر امالک و مستغالت؛ ژئودزی؛ سنجش از راه مانمهندسی عمران و صنعتی؛ آزمون و مدیریت امالک و مستغالت؛ برنامه ریزی ساخت

های تکنولوژی؛ ساخت و ساز ساختمان بلند و مراکب و پیچیده؛. ساخت و دور؛ روزنامه نگاری به عنوان حوزه فعالیت اطالعاتی عمومی؛ روزنامه نگاری در حوزه

ریت کیفیت در مهندسی؛ مهندسی هیدرولیک؛ خدمات و توسعه شهری؛ ، تامین تهویه و حرارت و گاز؛ ساز زیرزمینی؛ استانداردسازی و اندازه شناسی؛ مدی

 تامین آب و فاضالب.

 مهندسی برق:

های مدیریت قدرت تحمل نقض؛ اتوماسیون و کنترل های مدیریت فنی؛ سیستم های مدیریت اطالعات؛ سیستمخودکارسازی و کنترل مکانیسم از دور؛ سیستم

های فنی؛ تحلیل سیستم و کنترل؛ اتوماسیون فرایندهای فنی و تولید؛ طراحی و فن آوری در های فنی؛ ریزپردازنده خودکار؛ مدیریت در سیستمسیستمدر 

دهای کسب و کار و های کامپیوتر؛ اتوماسیون فراینمهندسی برق؛ فن آوری و کنترل در تولید کابل؛ مهندسی برق و الکترومکانیک؛ فن آوری اطالعات و سیستم

های برق و مجتمع حمل و نقل؛ آالت و تجهیزات الکتریکی؛ سیستمهای مصرف انرژی الکتریکی؛ ماشینهای تولید برق؛ سیستممدیریت مالی؛ سیستم

های کنترل الکترونیک و مهای اتوماسیون الکترومکانیکی و محرکه الکتریکی؛ تجهیزات الکترومکانیکی مصرف انرژی صنعتی؛ الکترومکانیک؛ سیستسیستم

های الکترونیکی؛ تولید و نگاهداری فنی تجهیزات الکترونیکی؛ تجهیزات برای صنایع سبک؛ ها و شبکههای الکترونیکی؛ سیستمها و سیستماطالعات؛ دستگاه

اروسازی و میکروبیولوژیکی؛ مهندسی تجهیزات برای تولید نفت و گاز؛ تجهیزات برای مهندسی شیمی و مصالح ساختمانی؛ تجهیزات برای صنعت د

بهره برداری و تعمیرات؛ تحویل برق؛ محرکه الکتریکی و اتوماسیون. صنعت برق؛ محرکه الکتریکی خودکار  -های رادیوالکترونیکی و مجتمع هیدروتکنیک؛ سیستم

های یک ؛ خودروی برقی؛ الکترومکانیک؛ تحویل برق به شرکت؛ فن آوری و سیستم نصب خودکار برق؛ فیزیک و فن آوری مواد تحویل برق؛ تجهیزات الکترون

 .های برقصنعتی. نیروگاه

 مهندسی حرارتی:

ای؛ فیزیک حرارت در مهندسی؛ نصب های هستههای کنترل خودکار در فرایند حرارتی؛ نیروگاهمهندسی قدرت حرارتی؛ مهندسی و فناوری جرارتی؛ سیستم

های های آب و سوخت؛ سیستمهای قدرت حرارتی؛ فناوریای؛ نیروگاهزیک دما پایین؛ فیزیک عمومی و همجوشی هستهدیگ بخار و اکولوژی انرژتیک؛ فی

ه تحقیق و توسعه حرارتی صنعتی؛ فنآوری باال دما؛ فرآیندهای انتقال حرارت؛ شیمی و انرژی الکتروشیمی؛نواوری در زمینه صرفه جویی در انرژی؛ ؛ آزمایشگا

 .های بخار و گاز؛ منابع انرژی تجدید پذیره انرژی جهانی، انرژی زمین گرمایی؛ توربینمسائل مربوط ب

 مهندسی شیمی: 

های شیمی مواد سوخت و کربن؛ اکوبیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی صنعتی و مهندسی زیستی؛ خودکارسازی و مدیریت فرایند تولیذ و مهندسی شیمی؛ فنآوری

 های مواد معدنی؛ طراحی و تولید ماده مرکب.یات صنعتی؛ فناوریها در عملماشین آالت و دستگاه

 مهندسی راه آهن:

آالت ویژه راه آهن، تجهیزات و ماشین آالت ساخت و ساز راه مهندسی و ساخت و ساز راه آهن؛ مدیریت عملیات راه آهن؛ تجهیزات صنعتی راه آهن؛  ماشین

 آهن.

 ریت زمین و کاداستر، متلورژی: های مهندسی نفت و گاز، ژئولوژی، مدیرشته



های استخراج نفت و مهندسی نفت؛ استخراج روباز؛ استخراج از معادن زیرزمینی؛ ساخت و ساز معدن و ساخت و ساز زیرزمینی ؛ طراحی و ساخت مجتمع

دیریت طبیعت و کاداستر؛ جغرافیا؛ ژئواکولوژی و شناسی کاربردی و معدن؛ مگاز؛ ماشین آالت و تجهیزات معدن؛ حفاظت از محیط زیست و مدیریت طبیعت؛ زمین

زیستی؛ ژئوشیمی ایمنی زندگی؛ برنامه ریزی سطح زمین؛ جغرافیای فیزیکی و سطح زمین ؛ کارتوگرافی و ژئوانفورماتیک؛ جغرافیا و محیط زیست؛ جغرافیای

شناسی نفت؛ ژئوفیزیک؛ مهندسی معدن؛ شناسی؛ زمینسی زمینسطح زمین؛ جغرافیا خاک؛ بوم شناسی و مدیریت طبیعت؛ اکتشاف آب زیرزمینی و مهند

های برداری معدن؛ خودکارسازی شرکتشناسی؛ نقشهژئومکانیکی؛ ژئودزی؛ فیزیک حرارت در زمینه صنایع معدن؛ مانیتورینگ سطح زمین؛ ژئوشیمی و کانی

های نفت و گاز؛ ایمنی زندگی؛ ایمنی زمین شناسی نفت و گاز؛ فن آوری استخراج معدن؛ بهره برداری ذخایر معدنی؛ معدن و ماشین آالت صنایع نفتی؛

های ایمنی در های ایمنی در عملیات ساخت و ساز؛ سیستمهای ایمنی در زمینه حمل و نقل؛ سیستمصنعتی، پیشگیری از شرایط اضطراری؛ سیستم

های نفت و گاز؛ تجهیزات معدن و نفت و گاز؛ تولید گاز و نفت؛ زمین ی از میدانآالت معدن؛ توسعه و بهره بردارصنعت نفت و گاز؛ تکمیلی معدنی؛ ماشین

شناسی؛ زمین شناسی و ژئوشیمی منابع طبیعی؛ زمین شناسی و ژئوشیمی شناسی روسیه؛ دیرینهای؛ تاریخ زمین شناسی زمین؛ زمینشناسی منطقه

شناسی پترولوژی؛ کانی شناسی؛ بلورشناسی و شیمی بلورشناسی؛ زمینشناسی دریایی؛ ژئوشیمی؛ شناسی و زمینهای فسیلی؛ سنگسوخت

های ژئوفیزیکی انجام تحقیقات پوسته زمین؛ زلزله شناسی؛ هیدروژئولوژی.؛ هیدرولوژی و شیمی هیدرولوژی، متالورژی، تجهیزات و زیست محیطی؛ روش

ت و فن آوری شکل دهی فلز؛ آهنی متالورژی. تجهیزات فرایند ذوب فلز ؛ روش فرایند مجتمع فلزکاری؛ فرایند ذوب فلز؛ مهندسی و تجهیزات جوشکاری؛ تجهیزا

آیندهای تکنولوژی و ذوب فلز و تولید فلزات غیر آهنی؛ عملیات حرارتی فلزات؛ متالورژی استخراجی غیر آهنی؛ علوم فلزی و عملیات حرارتی؛ متالورژی ویژه؛ فر

 ی و عملکردی، موادشناسی، نانومواد کاربردی در زمینه پزشکی.متالورژی در جوشکاری، نانومواد ساختار

 

 های اقتصادی:رشته

 سال 4کارشناسی : 

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 سال 3 – 4دکتری: 

 های اقتصادی:رشته

حسابرسی؛ اقتصاد جهانی؛ امور امنیت اقتصادی؛ اقتصاد شرکت؛ امور مالی؛ امور مالی و اعتباری؛ حسابداری؛ حسابداری و حسابرسی؛ تجزیه و تحلیل و 

ها؛ اقتصاد امالک و مستغالت؛ اقتصاد گردشگری؛ اقتصاد اداری شهری؛ حسابداری بین المللی؛ مقررات اقتصادی و حقوقی مالیات؛ اقتصاد موسسات و سازمان

ارت جهانی؛ مشاوره مالیاتی؛ بانکداری؛ اقتصاد های کوچک و متوسط؛ تجهای اقتصادی خارجی؛ سرمایه گذاری بین المللی؛ اقتصاد شرکتمدیریت فعالیت

ها؛ مدیریت مالی؛ بیمه؛ برآوردی و تعیین قیمت؛ امور مالی شرکتی؛ مدیریت اقتصاد ملی؛ امور مالی، اعتباری و گردش پولی؛ ها و فعالیت بانکای؛ بانکمنطقه

های ریاضیاتی در زمینه تحلیل تصادی؛ مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد کالن؛ روشهای ریاضی در اقتصاد؛ اقتصاد کشاورزی؛ مطالعات اقحسابداری، آمار، روش

های حسابداری؛ یستماقتصادی؛ مطالعات جمعیت؛ اقتصاد قانونی؛ آمار؛ اقتصاد نوآوری؛ اقتصاد اجتماعى؛ اقتصاد پرسنل؛ انفورماتیک اقتصادی؛ اقتصاد بازار؛ س

ی تجاری؛ آمار اقتصادی؛ اقتصاد و کارآفرینی؛ اقتصاد و مدیریت منابع انسانی؛ اقتصاد و پشتیبانی حقوقی از کارآفرینی؛ انفورماتیک کاربردی در اقتصاد؛ فعالیت ها

 اقتصاد محیط زیست و منابع ملی؛ اقتصاد شرکت و مدیریت؛  روابط اقتصادی بین المللی؛ لجستیک، بازرگانی، کاالشناسی گمرکی.

 ها:های مدیریت و سایر رشنهرشته



های شناسی فرهنگ؛ مدیریت سیستمشناسی مدیریت؛ ساختار اجتماعی ؛ جامعهمدیریت استراتژیک؛ بازار یابی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت تولیدی؛ جامعه

دیریت شرکت؛ اطالعات؛ مدیریت پروژه نوآورانه؛ دولت و خدمات عمومی؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت منابع انسانی؛ تخصص و تحلیل در حوزه حسابرسی عمومی؛ م

، قانون مالی؛ اقتصاد و مدیریت ضد بحران؛ مدیریت و کنترل کیفیت؛ مدیریت پرسنل شرکت؛ مدیریت ریسک و بیمه؛ مدیریت اداری؛ تئوری مدیریت، حقوق اداری

فرهنگی؛ -مدیریت فعالیت اجتماعی های اقتصادی خارجی؛مدیریت موسسات آموزشی؛ مدیریت مصرف انرژی؛ مدیریت تولید؛ مدیریت غیر تولید؛ مدیریت فعالیت

انفورماتیک مدیریت سازمان؛ مدیریت شهری؛ مدیریت کیفیت؛ مدیریت کیفیت )کیفیت، استاندارد و صدور گواهینامه(؛ مدیریت و برآورد امالک و مستغالت؛ 

مدیریتی؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ تجزیه و تحلیل و کاربردی و کسب و کار؛ مدیریت تجارت؛ مدیریت عمومی؛ مطالعات نوآوری؛ بودجه بندی و راه حل های 

و کار؛  امور مالی شرکت؛ بازاریابی شرکت؛ بازار فناوری بین المللی؛ مدیریت مالی بین المللی؛ مدیریت فناوری در طراحی محصوالت؛ استراتژی کسب

محصوالت؛ مدیریت کسب و کار اجتماعی؛ نوآوری در مدیریت؛ مدلسازی مالی؛ استراتژی بازاریابی؛ تئوری و رفتار سازمانی؛ مبادله فناوری و نوآوری در طراحی 

گری؛ طراحی کاالهای مصرفی؛ مدیریت هتل و گردشگری؛ تبلیغات؛ تجارت کسب و کار؛ خدمات کاالشناسی؛ گردشگری؛  تاسیس و مدیریت کسب و کار گردش

ولت، روابط بین الملل، اطالعات بین المللی، تئوری و عمل ارتباطات میان فرهنگی، زبان ؛ کاالشناسی و فعالیت تجاری؛ خدمات دایتوسعه گردشگری منطقه

 خارجی در کسب و کار.

 

 

 ها:سایر رشنه

 سال 4کارشناسی : 

 سال 2کارشناسی ارشد: 

 سال 3 – 4دکتری: 

 

هستند. دانشجویان که دنبال تحصیل در دوره اصلی به زبان های دولتی روسیه با تحصیل به زبان روسی در دسترس ها در دانشگاههای و رشتهکلیۀ دوره

 روسی هستند باید یک سال در دوره مقدماتی درس خوانند.

 های مورد نیاز با تحصیل به زبان روسی در دسترس هستند.تمام دوره

 

 شناسی:شناسی و علوم روانهای جامعهرشته

شناسی فرهنگ؛ های اجتماعی؛ کار اجتماعی؛ جامعهشناسی اجتماعی؛ علوم اجتماعی؛ ساختار اجتماعی، نهادها و فرایندهتعلیم و تربیت اجتماعی؛ روان

اعی؛ های اجتمشناسی جوانان؛ پژوهش فرارشته در نظریهشناسی دین و فرهنگ؛ جامعهشناسی افکار عمومی؛ جامعهشناسی مدیریت؛ جامعهجامعه

شناسی مهندسی؛ شناسی کار و روانشناسی روانی؛ روانشناسی اجتماعی؛ علوم اعصاب و آسیبشناسی شخصیت؛ روانشناسی عمومی؛ روانروان

نی؛ شناسی افراطی و آسودگی رواشناسانی؛ روانهای روانشناسی پرورش و تربیت؛ روششناسی رشد؛ روانفیزیولوژى؛ روان –روانشناسی شغلی؛ روان 



شناسی بالینی؛ علم اعصاب رفتاری؛ ها و کشاکش؛ افکار و ادراک حسی؛ روانشناسی حرفهشناسی کار؛ روانروانشناسى عصب شناختى؛ روان

شناسی کاربردی و تربیت اجتماعی شناسی سالمت؛ روانشناسی کاربردی؛ خدمات جمعیت عمومی؛ توانبخشی شغلی؛ روانشناسی شناختی؛ روانروان

شناسی شناسی و مدیریت سازمانی؛ روانیت اجتماعی(؛ روانشناسی کاربردی و اجتماعی )مشاوره روانشناسی و آموزشی در مراکز توانبخشی(؛ روان)مدیر

 شناسی اجتماعی.عمومی و روان

 

 

 

 های علوم پرورشی:رشته

های خارجی؛ وم فیلولوژی؛ علوم طبیعی و ریاضیات؛ آموزش زبانتربیت بدنی؛ مهدکودک، تحصیالت ابتدایی و تحصیالت ویژه؛ آموزش علوم تاریخی و عل

های تعلیم و تربیت؛ تعلیم و رسانی؛ نوآوری ها؛ آموزش اجتماعی و زیست محیطی؛ کتابداری و اطالعشناسی؛ موسیقی؛ آموزش متوسطه: نظریه و روشروان

موزش معنوی و اخالقی؛ آموزش و پرورش تکمیلی برای کودکان؛ آموزش بزرگساالن؛ امنیت ای؛ مطالعات کتابداری؛ آموزش و پرورش در جهان مدرن؛ آتربیت حرفه

شناسی؛ نظارت بر کیفیت در زمینه آموزش و روانی در آموزش و پرورش و تعامل اجتماعی؛ آموزش و پرورش تطبیقی؛ تعلیم و تربیت از راه دور؛ آموزشی انسان

آموزش و پرورش از طریق هنر؛ آموزش فرهنگ بهداشت و فیزیکی؛ آموزش ابتدایی؛ توانبخشی اجتماعی؛  پرورش؛ آموزش عالی؛ آموزشی پیش دبستانی؛

ای؛ روانشناسی. آموزش و پرورش ابتدایی و تربیت اجتماعی؛ تعلیم و تربیت مدرسه عالی. علوم علوم پرورشی مراقبت و درمان؛ علوم پرورشی توسعه منطقه

 کتابداری.

 های فلسفه:رشته

شناسی فلسفی؛ فلسفه فرهنگ؛ فلسفه و تاریخ دین؛ فلسفه، اخالق و مطالعات مذهبی؛ فلسفه علم و صنعت؛ الهیات؛ تاریخ کلیسای ارتدوکس؛ انسان

ادیان؛  های مطالعات؛ اصول اخالق؛ مطالعاتنظریه و تاریخ فرهنگ؛ تاریخ و تئوری فرهنگ جهانی؛ منطق؛ نظریه شناختی؛ فلسفه اجتماعی؛ فلسفه و روش

شناسی؛ تاریخ فلسفه روسیه؛ تاریخ فلسفه خارجه؛ فلسفه علوم انسانی؛ فلسفه علوم طبیعی؛ فلسفه سیاست و حقوق؛ فلسفه زبان و ارتباطات؛ زیبایی

 .فلسفه پرورش، الهیات، دین

 :شناسی و مطالعه ترجمههای فیلولوژی، ادبیات، زبانرشته

شناسی تطبیقی و شناسی کالسیک؛ زبانشناسی کاربردی؛ مطالعات منطقه بالتیک؛ علم زبان خارجه؛ ادبیات خارجی؛ مطالعات بیزانس و نئو یونان؛ زبانزبان

ایتالیایی ؛ زبان انگلیسی و  تاریخی؛ زبان و ادبیات )انگلیسی(؛ مطالعات فرهنگی؛ مطالعات گفتمان و ارتباطات؛ زبان و ادبیات انگلیسی و آلمانی / فرانسه /

انی مدرن، آلمانی(؛ علم روسی )زبان و ادبیات(؛ زبان و ادبیات انگلیسی ؛ زبان و ادبیات انگلیسی و زبان آلمانی؛ زبان و ادبیات انگلیسی، زبان خارجی دوم )یون

؛ ای؛ زبان و ادبیات فرانسویهای خارجی و مطالعات منطقهباناورال؛ ز-شناسی فینوزبان انگلیسی؛ زبان و ادبیات انگلیسی / اسپانیایی / عبری؛ زبان

شناسی عمومی؛ زبان و ادبیات آلمانی؛ زبان و ادبیات آلمانی با زبان خارجی دوم؛ زبان شناسی فرانسه؛ واژه شناسی عمومی و محاسباتی؛ زبانزبان

وسیه قرن بیستوم؛ زبان و ادبیات مجارستانی؛ زبانشناسی ایبری؛ زبان و ادبیات )عربی(؛ شناسی آلمانی؛ علم زبان آلمانی؛ تاریخ ادبیات روسیه؛ تاریخ ادبیات ر

ت )روسی، انگلیسی، زبان و ادبیات )انگلیسی و فرانسه(؛ علوم کامپیوتر؛ زبان و ادبیات )روسی و بلغاری(؛ زبان و ادبیات ) روسی و انگلیسی(. زبان و ادبیا



های جمعی؛ خالقیت ادبی؛ زبان و ادبیات ، ژاپنی(؛ زبان و ادبیات )اسالوی(؛ زبان و ادبیات )دو زبان خارجی(؛ زبان رسانهآلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، چینی

 بان و ادبیات روسی؛یونانی مدرن؛ زبان خارجی دوم )انگلیسی، آلمانی(؛ زبان و ادبیات لهستانی. زبان و ادبیات رومانیایی؛ فرهنگ مردم روسیه؛ زبان روسی؛ ز

ی؛ زبان و ادبیات زبان و ادبیات روسی و زبان و ادبیات بلغاری؛ زبان و ادبیات روسی؛ زبان روسی و ادبیات و اجتماعی تربیت؛ ادبیات و فرهنگ؛ زبان اسالو

های هوشمند وزش زبان؛ سیستمهای آماسلواکی؛ زبان و ادبیات اسپانیایی؛ زبانشناسی نظری و کاربردی؛ مطاله ترجمه )دو زبان(؛ زبان و ادبیات ترکی؛ روش

مطالعات شناسی؛ پشتیبانی زبانی در روابط بین الملل )انگلیسی و آلمانی، انگلیسی و اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی، انگلیسی و چینی(؛ ترجمه و در زبان

 سب و کار.ترجمه؛ تئوری و عمل ترجمه؛ مطالعه تطبیقی زبان در ارتباطات زبانی و فرهنگی؛ زبان خارجی در ک

 

 

 های علوم سیاسی و مدیریت عمومی:رشته

ای در سیاست جهانی؛ پشتیبانی اطالعاتی از سیاست خارجی؛ ارتباطات های بین المللی و سیاسی جهان روند؛ مشکالت منطقهامنیت بین المللی؛ سازمان

ها و  امنیت بین المللی للی؛ سازمان بین المللی و حکومت جهانی؛ کشاکشبین المللی؛ روابط بین الملل؛ اقتصاد سیاسی بین الملل؛ روابط عمومی و بین الم

و ؛ سیاست تطبیقی؛ نظریه سیاسی؛ سیاست خارجی و امنیت؛ اقتصادی، سیاسی و توسعه؛ قانون عمومی؛ سیاست خارجی؛ علوم سیاسی؛ اقتصاد 

ای ؛ مدیریت بانی قانونی برای مدیریت عمومی؛ مدیریت شهری و منطقهجهانی و مدیریت فعالیت های اقتصادی خارجی؛ تحلیل سیاسی؛ تاریخ سیاسی؛ م

های مدیریت؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدلسازی در ها و روشجامعه شناسی ؛ ارتباطات استراتژیک؛ برنامه ریزی استراتژیک و سیاست اقتصادی؛ تئوری

 مدیریت؛ اقتصاد توسعه نوآوری.

 شناسی و اکولوژی:های زیسترشته

شناسی؛ فیزیولوژی؛ بیوتکنولوژی؛ مردم؛شناسی؛ مهندسی زیستی؛ تکامل بیولوژیکی؛ بیوفیزیک؛ بیوشیمی؛ بیوشیمی آلی؛ شناسی؛ حشرهیاهگ

شناسی؛ جانورشناسی؛ شناسی سلولی؛ بافتهیدروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ زیست شناسی؛ فعالیت عالی عصبی؛ گیاهان عالی؛ ژنتیک؛ویروس

شناسی؛ زیست شناسی و شیمی؛ داران؛ قارچ شناسی؛ زیست شناسی مولکولی؛ فیزیولوژی گیاهی؛ فیزیولوژی انسان و حیوان؛ جنین جانورشناسی مهره

شناسی و تربیت بدنی؛ شناسی و جغرافیا؛ اصول زیست شناسی و بوم شناسی؛ زیستشناسی؛ زیستشناسی و بومشناسی و کشاورزی؛ زیستزیست

های پزشکی ؛ ماهی شناسی و بوم شناسی؛ های بیوتکنولوژی و دستگاهی عملی؛ تزئینات باغ و باغبانی؛ تجهیزات و سیستمشناسی و روانشناسزیست

د مواد غذایی؛ علوم خاک و اگرواکولوژی؛ اکولوژی کاربردی؛ اکولوژی عمومی؛ محیط زیست و حفاظت از محیط زیست؛ اکولوژی غذا و تغذیه؛ محیط زیست و تولی

 .تکنولوژی بازیافت االستومرها. رادیواکولوژی؛ منابع انرژی تجدیدپذیر پالستیک و

 های شیمی: رشته

مطالعات شیمی عمومی؛ فناوری پردازش مواد پلیمری؛ فناوری مقاومت در برابر خوردگی؛ شیمی کلوئید؛ شیمی تجزیه؛ پردازش قانونی مواد؛ شیمی نفت؛ 

یست شناسی و مبانی اکولوژی؛ الکتروشیمی فنی؛ پلیمر و کامپوزیت و پردازش؛ فرآیند مهندسی شیمی شناسی؛ شیمی، زمواد کاربردی؛ شیمی و زیست

مواد و منابع قدرت؛ مراحل اساسی در تولید مواد شیمیایی و مواد شیمیایی سایبرنتیک؛  مصرفجویی و تجهیزات؛ فناوری سیمان و مواد کامپوزیت؛صرفه

جویی مصرف قدرت و منابع در فرایندهای اوری شیمیایی عمل با مواد دیرگداز غیر فلزی و مواد سیلیکات؛ تکنولوژی صرفهتکنولوژیی تولید شیشه و سرامیک؛ فن

ها؛ فناوری شیمیایی کاری؛ فناوری شیمیایی چربیشیمی؛ تکنولوژی تولید الیاف شیمی؛ فناوری و مهندسی شیمی ؛ فناوری شیمیایی و تجهیزات تولید تمام



کربنی؛ فناوری شیمیایی ترکیبات ماکرومولکول؛ فناوری شیمیایی ماده معدنی؛ فناوری شیمیایی عناصر پراکنده مایع؛ فناوری شیمیایی مواد  سوخت و مواد

 .یمرکاری و مواد اولیه  آلی؛ فناوری تولید ماده آلی؛ فناوری پردازش مواد پلیمری؛ تکنولوژی پلآلی؛ فناوری شیمیایی دارو؛ فناوری شیمیایی چوب

 های فیزیکی:رشته

ظومه شمسی؛ فیزیک ماده چگال؛ فیزیک نظری و ریاضی؛ فیزیک محاسباتی؛ فیزیک پزشکی؛ فیزیک مواد نانو؛ تئوری مواد؛ نجوم ستارگان و کهکشان؛ نجوم من

اه؛ فیزیک برای مهندسین و دانشمندان؛ ای و فیزیک پالسما؛ اپتیک؛ فیزیک در دانشگآزمایشگاه نجوم؛ مهندسی و فن آوری برودتی؛ فیزیک تجربی هسته

ای به مکانیک کوانتومی؛ نسبیت، گرانش و ها در زمینه فیزیک؛ مشکالت خاص در فیزیک؛ مقدمهای به محاسبات علمی؛ کالم و تجزیه و تحلیل دادهمقدمه

طیس؛ آزمایشگاه فیزیکی پیشرفته؛ فیزیک مواد مایع؛ تحقیقات ای به فیزیک مدرن؛ مکانیک؛ فیزیک حرارتی؛ الکترومغناشناسی؛ فیزیک کوانتوم؛ مقدمهکیهان

زیک و مبانی علوم مستقل در فیزیک؛ مهندسی ولتاژ باال و الکتروفیزیک؛ هیدرودینامیک و آیرودینامیک؛ موتور احتراق داخلی؛ مهندسی لیزر و الکترونیکی؛ فی

؛ فیزیک و ریاضیات؛ فیزیک و انفورماتیک؛ فیزیک حالت جامد؛ فیزیک ذرات و هسته؛ فیزیک، کامپیوتر؛ فیزیک و مطالعات وسایل نقلیه موتوری؛ فیزیک و شیمی

 .های کنترل حرکت و ناوبریفناوری اطالعات؛ نجوم؛ فیزیک حرارتی ، فیزیک کاربردی؛ فن آوری و مواد فیبر نوری؛ فوتونیک و انفورماتیک نوری؛ سیستم

 های جغرافیایی:رشته

اقتصادی روسیه؛ کارتوگرافی و ژئوانفورماتیک؛ جغرافیای زیستی؛ ژئومورفولوژی و جغرافیای دیرینه؛ جغرافیای -نگاری؛ جغرافیا اجتماعیانوسمدیریت طبیعتی؛ اقی

شناسی؛ جغرافیا اجتماعی اقتصادی کشورهای خارجی؛ شناسی؛ هواشناسی و اقلیماقتصاد جهانی؛ ژئوشیمی و جغرافیا خاک سطح زمین؛ یخبندان

؛ ژئواکولوژی ولوژی زمین؛ جغرافیای فیزیکی و مطالعات سطح زمین؛ جغرافیای طبیعی و ژئواکولوژی؛ جغرافیا تفریحی و جهانگردی؛ منابع انرژی تجدیدپذیرهیدر

استفاده از خاک؛ مناطق شمالی؛ کارتوگرافی جامع؛ ذخایر معدنی اخیر و جغرافیای دیرینه پلیستوسن؛  فرسایش خاک و توسعه رودخانه؛ نقشه برداری و 

 .های خارجی؛ جغرافیا و مبانی اقتصاد، مطالعات کشورهاشناسی؛ جغرافیا و محیط زیست؛ جغرافیا و اقتصاد؛ جغرافیا و زبانجغرافیا و زیست

 های ریاضیات:رشته

ها و فرآیندهای؛ فناوری دلسازی ریاضی سیستمهای ریاضی تجزیه و تحلیل اقتصادی؛ مهای ریاضی در مدیریت فرآیندهای اقتصادی؛ روشریاضیات عالی؛ روش

 های مدیریت، ریاضیات محاسباتی.اطالعات در تولید سیستم

 علوم  و تکنولوژی غذایی: 

 ها؛ بیوتکنولوژی مواد غذایی؛ محصوالت غذاییهای صنایع غذایی؛ ماشین آالت مواد غذایی و سرماسازی؛  تئوری ماشین آالت، تجهیزات و مکانیزمفناوری

آوری تولید بسته بندی؛ کنترل کیفیت محصوالت غذایی؛ شیمی مواد غذایی؛ شیمی رنگ، مزه گیاهی؛ محصوالت غذایی با منشاء جانوری؛ فناوری پذیرایی؛ فن

وژی؛ ترکیبات های مدرن پژوهش مواد اولیه و محصوالت بیوتکنولو طعم؛ پردازش شیمیایی مواد خام طبیعی؛ شیمی محیط زیست و نظارت شیمیایی؛ روش

ها میکروبیولوژیکی در تولید مواد غذایی؛ منشاء گیاهی آلی بیولوژیک فعال؛ فیزیکی و شیمیایی تجزیه و تحلیل؛ کنترل کیفیت مواد غذایی؛ مواد و روش

های تکنولوژیک تولید مواد غذایی؛ های نوری تجزیه و تحلیل، روش کروماتوگرافی تجزیه و تحلیل محصوالت غذایی؛ مدل سازی کامپیوتر و ریاضی فرایندروش

؛ مهندسی مواد آزمون کیفیت و تشخیص استحاله مواد غذایی؛ تولید نان، شیرینی و فناوری ماکارونی؛ تجهیزات و ماشین آالت صنایع غذایی؛ تکنولوژی غذایی

آوری ذخیره سازی گوشت؛ فن آوری تولید بزیجات؛ فنسازی میوه و سآوری ذخیرهآالت سرماسازی؛ فناوری پردازش میوه و سبزیجات؛ فنغذایی؛ ماشین

پردازش و  محصوالت شیر و لبنی؛ تکنولوژی تولید چرب؛ تکنولوژی تخمیر و شراب سازی؛ فن آوری پردازش و ذخیره سازی غذاهای دریایی و ماهی؛ فن آوری

 های شکر در صنایع غذای.ذخیره سازی دانهها؛ جایگزین



 های شالتی و دریایی:رشته

سازی دریایی؛ منابع آبزی پایدار؛ خدمات دریایی؛ ایمنی و های کاربردی دریایی؛ توسعه غذاهای دریایی؛ تحقیقات اکوسیستم شیالت؛ مرکز شبیهتکنولوژی

سیستم واکنش اضطراری؛ دانشکده شیالت؛ مطالعات دریایی؛ فناوری اقیانوس؛ معماری دریایی و مهندسی اقیانوس؛ مهندسی اقیانوس؛ مهندسی 

های دریایی؛ مهندسی هیدروتکنیکی؛ مهندسی بندر و مهندسی برق؛ عملیات و تعمیر و نگهداری ناوگان؛ مهندسی قدرت حرارت روی کشتی؛ زیرساخت

کنترل  های کنترل دریایی؛مهندسی قدرت روی کشتی؛ مکانیک نظری؛ تکنولوژی مواد و تعمیر کشتی؛ ایمنی جان اشخاص در دریا؛ الکترونیک و سیستم

های کشتی؛ بهره برداری از های کنترل اتوماتیک و محاسبات؛ کنترل خودکار نیروگاهخودکار از فرایندهای تکنولوژیک؛ اتوماسیون کشتی دیزل و توربین گاز؛ تئوری

ملیات سیستم تامین برق روی های سرماسازی روی کشتی؛ عهای تمنولوژیک؛ عملیات سیستمتجهیزات کشتی الکتریکی؛ عملیات وسائل نقلبه و سیستم

سازی؛ رادیو دریایی؛ مهندسی رادیو؛ قانون دریایی؛ ای؛ ناوبری دریایی؛ تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیو وسائل نقلیه؛ کشتیکشتی؛ ناوبری دریایی و رودخانه

های پشتیبانی ل دریایی؛ تبرید، فناوری برودتی و سیستمهای اقتصادی و تعهدات کسب و کار در حمل و نقمدیریت و اقتصاد در حمل و نقل دریایی؛ نظریه

 .ها و اقیانوسحیات؛ ماهیگیری تجاری؛ شیالت؛ فناوری کشتی

 های جنگلداری: رشته

های آالت و تجهیزات مجتمعهای تزئینی؛ ماشینها؛ طراحی سحط زمین؛ باغبانیها و پارکصنایع جنگلداری؛ مهندسی جنگلداری؛ طراحی سحط زمین، باغ

آالت برای مجموعه شیمیایی و جنگل؛ بهره برداری منطقی، حفاظت و بازسازی منابع جنگل و محیط زیست؛ جنگل. خدمات و عملیات فنی حمل و نقل و ماشین

تجهیزات؛ ترافیک جنگل؛ فن آوری توسعه جنگل؛ فناوری چوبکاری؛ فن آوری شیمیایی تبدیل چوب؛ جودکارسازی فرایندهای تکنولوژیک و صنایع، ماشین آالت و 

فاظت تکنولوژی و ماشین آالت از جنگلداری؛ شرکت چوبکاری؛ استاندارد، صدور گواهینامه و پژوهش کاال؛ مهندسی فناوری جنگل؛ علوم جنگلداری؛ ح

؛ سلکسیون جنگل؛ محصوالت بیولوژیکی از جنگل های؛ نظارت بر جنگل و آسیب شناسی جنگل؛ علوم خاک و مدیریت طبیعت؛ گیاه شناسی و درخت شناسی

 .ها؛ مدیریت شکارهای جنگلی و مکانیزاسیون جنگلداری؛ درمان جنگل؛ اقتصاد جنگلداری؛ برنامه ریزی جنگلها؛ گونهغیر چوبی و بیوتکنولوژی؛ مدیریت جنگل

 های لجستیم و حمل و نقل:رشته

آالت و تجهیزات برای مدیریت ها؛ ماشینالبر، ماشین آالت و تجهیزات ساخت و ساز جادهایمنی و مدیریت ترافیک؛ بررسی و ارزیابی تصادفات؛  وسائل نقله ب

ها  اتومبیل و فرودگاهی؛ کارهای ساخت های حمل و نقل؛ تعمیر و نگهداری خودرو؛ جادهآالت و تعمیر و نگهداری فناوریزمین و حفاظت از محیط زیست؛ ماشین

زمینی؛ راهسازی، ساخت و ساز باند پرواز و فرود و کارهای ویژه؛ فن آوری حمل و نقل؛ خودکارسازی حمل و نقل؛  های حمل و نقلو ساز فرودگاه؛ مجتمع

 های حمل و نقل.مدیریت حمل و نقل؛ سیستم

 های تکنولوژی نساجی:رشته

فرآیندهای نبافته؛ ارزیابی عملکرد مواد نساجی؛  فن آوری و طراحی لباس؛ مقدمه به تکنولوژی نساجی؛ تولید نخ؛ ساختار نساجی؛ مقدمه  به محصوالت و

های نساجی و پوشاک؛ فناوری طراحی پارچه و لباس؛ پردازش طراحی پارچه و لباس بافته شده؛ طراحی پارچه و لباس بافتنی؛ مدیریت و کنترل سیستم

آوری پارچه؛ مدیریت تامین در صنعت نساجی؛ نساجی؛ طراحی و فنپیشرفته پارچه های بافته شده؛ توسعه محصول نبافته؛ مدیریت کیفیت و کنترل در تولید 

 پروژه نساجی ارشد؛ آموزش دوزندگی؛ آموزش مدل سازی و طراحی پارچه؛ طراحی تولید )فناوری لباس(؛ تکنولوژی تولید فیبر طبیعی.

 های فرهنگ و هنر: رشته



های اطالعاتی، تامین اطالعاتی، های اطالعاتی، مدیریت فعالیتاجتماعی، فعالیت چاپ و نشر، فعالیت فرهنگی و اجتماعی، مدیریت فعالیت فرهنگی و

شناسی و موسیقی کاربردی، پرورش در زمینه موسیقی، موسیقی واریته، آالت موسیقی ارکستر واریته، آواز خاز های تحلیلی اطالعات، موسیقیفعالیت

، ارکستر اپرا و سمفونی، طراحی رقص و هنر موسیقی، بخش ویولن ارکستر، بخش بادی چوبی ارکستر، واریته، آواز فولک، آواز کرال، هنر و علوم کتابداری

ی هنری؛ کارگردانی تئاتر رقص باله، عملکرد تئاتر، بازیگری؛ کارگردانی؛ مدیریت تولید فیلم؛ نمایش؛ کارگردانی آماتور رقص گروه تئاتر؛ کارگردانی فیلم استودیو

نگ بومی؛ کارگردانی فعالیت فرهنگی؛ فناوری و طراحی صحنه؛ هنر های بومی؛ طراحی گرافیک. طراحی صنعتی؛ طراحی صحنه و لباس؛ آماتور. مطالعات فره

ها؛ هنر و علوم انسانی؛ هنر زیبا و معماری؛ نظریه و تاریخ هنر مردمی؛ طراحی داخلی؛ اصول و مبانی طراحی. مطالعات هنر و ارتباطات میان فرهنگ

سازی، آالت اسی، حفاظت از میراث طبیعی و میراث فرهنگی؛ مطالعات تئوری و تاریخ هنر؛ هنر نقاشی؛ فنی و طراحی؛ طراحی، نقاشی و مجسمهشنموزه

ق؛ شناسی و اخالای و سازهای بادی چوبی، سازهای زهی نواخته، آکوردئون، هنر جهان باستان، عکاسی، زیباییموسیقی هنری؛ پیانو؛ ویولن، ساز کوبه

 مهندسی صدا، مهندسی ویدیو، مدیریت تئاتر. 

 

 ورزشی و تربیت بدنی: هایرشته

های سبک بدون ای ؛ ورزشی المپیک؛ بسکتبال؛ وزنه برداری؛ قایقرانی و قایقرانی؛ کشتی. فوتبال؛ ژیمناستیک و ورزشتکنولوژی تناسب اندام؛ ورزش حرفه  

 وسیله؛ شنا؛ دو؛ تنیس؛ والیبال.

 کشاورزی:های رشته

کاری، کاری و موکاریی؛ سبزیکاری، تکنولوژی تولید و تبدیل محصوالت کشاورزی، گیاهپزشکی؛ سبزیبرزشناسى، تولید علوفه و کشاورزی چمن؛ سبزی

مدیریت منابع  منظره؛ هواشناسی کشاورزی،  کاری؛ کشاورزی حیوانات. مهندسی دمپروری، شیمی کشاورزی و علوم خاک؛ شیمی کشاورزیموکاری و میوه

ها؛ مکانیزاسیون صنایع کشاورزی؛ مکانیزاسیون عملیات صنایع زمینی و کاداستر؛ مدیریت استفاده زمین؛ مهندسی کشاورزی، اقتصاد حمل و نقل و اتومبیل

؛ مهندسی کشاورزی؛ فن آوری آالت کشاورزیآالت و تجهیزات؛ ماشینکشاورزی؛ تکنولوژی حمل و نقل در مجتمع کشاورزی و صنعت؛ حمل و نقل، ماشین

شاورزی؛ تامین انرژی در کشاورزی؛  خودکارسازی کشاورزی؛ مهندسی عمران و صنعتی. ایمنی فرایندهای تکنولوژیک و تولید، حسابداری و حسابرسی در ک

اک عمومی؛ رادبیواکولوژی، شیمی شناسی خاک؛ جغرافیا خاک؛ کشاورزی عمومی؛ علوم خهای آبیاری؛ زیستمدیریت کشاورز؛. ژنتیک زراعت؛ سیستم

 خاک؛ فرسایش خاک؛ فیزیک خاک.

 

 دالر(، پس از ورود به روسیه پرداخت خواهد شد. 500نامه و پیک )ها و شهریه، باستثنای هزینۀ دعوتکلیۀ هزینه

های علوم تواند در دانشگاهو با این گواهی می کندنامه بخش تحصیل مقدماتی را دریافت میپس از گذراندن امتحان پایانی دوره مقدماتی، دانشجو گواهی

 پزشکی، مهندسی، هوانوردی، اقتصادی و غیره، به تحصیل با تدریس به زبان روسی پذیرفته شود. 

  



 فرآیند پذیرش:

 شرایط الزم پذیرش:

 گواهیپذیرند. همه دانشجویان دارای اتباع خارجی را به تحصیل می پایان تحصیالت دوره متوسطه گواهیهای روسیه بدون توجه به معدل کل نمرات دانشگاه

 باشند.  پایان تحصیالت دوره متوسطه مجاز به تحصیل دانشگاه دولتی روسیه می

 :الزم پذیرشمدارک 

  شدهفرم درخواست پذيرش تكمیل .1

 (باشدداشته  اعتبار سال 2بایست حداقل می گذرنامه یا کارت شناسایی )گذرنامهکپی  .2

 (نمرات حاوی با همراه کارنامه)کپی گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه  .3

 کپی دیپلوم لیسانس )در صورت پذیرش به مقطع کارشناسی ارشد( .4

 دهیم.اطالع  میدرخواست شما پذیرش یا رد  مدارک، دربارهپس از بررسی این مدارک را ارسال کنید. توانید به ایمیل یا از طریق فاکس می

 

 نکی ارسال کنید. ادالر( از طریق حواله ب 500نامه و پیک )پس از دریافت نامۀ تایید امکان پذیرش، شما باید هزینۀ دعوت

فدرال  سرویس مهاجرتمعموالً  کنیم.اصلی، نامه پذیرش و نامه پشتیبانی ویزا را از طریق پیک به شما ارسال می نامهپس از دریافت حواله پول، ما دعوت
 نامه به تحصیل به آسانی ویزای دانشجویی روسیه دریافت خواهد کردید. با پشتیبانی دعوتکند. ها را صادر مینامهه طی سی یا سی و پنج روز دعوتروسی

 

 :جزئیات حساب بانکی

 : Money Gramیا  Western Unionاز طریق حواله پول ها جزئیات حساب برای اجرای پرداخت

 LEVCHENKOنام خانودگی: 

 ROMAN VIKTOROVICH: نام

 RUSSIAN FEDERATION: کشور

 BELGOROD, MOSCOW: شهر

 از طریق حواله بانکی: ها جزئیات حساب برای اجرای پرداخت

 LEVCHENKO ROMAN VIKTOROVICHنام گیرنده: 

 40820840209570000631حساب:  شماره



 BANK, MOSCOW, RUSSIA-ALFAبانک گیرنده: 

 ALFARUMMکد سوئیفت: 

 The Bank of New York Mellon, New Yorkبانک واسط: 

 IRVTUS3Nکد سوئیفت: 

 8900613920حساب بانک کارگزار: 

 

 :دانشجوییبرای اخذ ویزا الزم مدارک 

 (داشته باشد اعتبار سال 2بایست حداقل می گذرنامه )گذرنامه .1

 گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه )تایید شده( .2

 گواهی پزشکی نشان عدم ایدز  .3

  х 4 3عکس به اندازه  دو .4

 کند(روسیه تایید شده )مرکز آموزشی روسی آن را تامین میمهاجرت فدرال  سرویسنامه از دانشگاه دولتی روسیه و در دعوت .5

 کند(نامۀ تایید ویزا از وزارت امور خارجه روسیه به سفارت روسیه )مرکز آموزشی روسی آن را تامین می .6

 کند.تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه تایید مدارک را توسط ادارات مشخص درخواست می

 کند.تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه مدارک اضافی را درخواست می

 

 ورود به روسیه:

اطالع بدهد. در فرودگاه یکی از کارمندان دفتر  آمدن( به ماسفارت یا کنسولگری روسیه دانشجو باید درباره جزئیات پرواز خود )تاریخ و ساعت پس از اخذ ویزا از 

تواند از صدور اجازه ورود این طبق مقررات روسیه سرویس مهاجرت فدرال روسیه می ،مرکزی مرکز آموزشی روسی از دانشجو استقبال خواهد کرد. غیر اینکه

 دانشجو امتناع کند. 

 د:یباشاسناد و مدارک که باید همراه شما 

 نامهدعوت کپی .1

 دالر امریکایی.   ____________های سال اولکلیۀ وجه هزینه .2

  х 4 3دوازده عکس به اندازه  .3



 گواهی پزشکی نشان عدم ایدز .4

 گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه )تایید شده در سفارت روسیه( .5

 باشید.  تان داشتهاز صدور اجازه ورود به کشور امتناع کند. شما باید این مدارک را همراهاین مدارک برای ورود به کشور خیلی الزم هستند و بدون این مدارک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر مرکزی مرکز آموزشی روسی

 مرکز آموزشی روسی

 ،1، دفتر 131روسیه، شهر بلگورود، خیابان بودان خملنیتسکی، پالک 

 4031210 499 7+ / 3879681 980 7+تلفن / فاکس: 

What’sapp / Viber: +7 499 4031210 

 office@eduinrus.ru یمیل: 

 fa/www.eduinrus.ruوب سایت: 

tel:%2B7%20980%203880149
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