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 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 علوم زیست/  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

نیستدر دسترس   

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$ 



 

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$ 


