
 

 
 

هر ساله افراد زیادی خواستار تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور هستند، بورسیه تحصیلی مجارستان یکی از فرصت 

های طالیی برای عالقه مندان به ادامه تحصیل در اروپا با کمترین هزینه است. کشور مجارستان با ارائه برنامه های 

به جذب دانشجویان و دانش آموزان برتر در مقاطع کارشناسی،  مختلف تحصیلی در زبان ها و رشته های متنوع اقدام

کارشناسی ارشد و دکتری کرده است. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط مورد نظرشان، رشته خود را از بین بیش از 

ر کامل به نحوه ثبت رشته ارائه شده نظیر پزشکی، پرستاری، مهندسی کامپیوتر و ... انتخاب کنند. در این مقاله به طو 500

 .پرداخته ایم، با ما تا انتها همراه باشید دریافت بورسیه تحصیلی مجارستاننام و 

  

 بورسیه تحصیلی مجارستان

کشور مجارستان به عنوان یکی از مقاصد محبوب برای دانشجویان به شمار می رود. این کشور با ارائه برنامه های مختلف 

انشجویان زیادی شده است. بسیاری از افراد به این کشور به عنوان پلی برای رسیدن به بورسیه تحصیلی موفق به جذب د

اهداف بزرگتر خود نیز استفاده می کنند، چرا که مدارک دانشگاه های مجارستان در نقاط مختلفی از دنیا معتبر است. ساالنه 

 . موارد مورد پوشش بورسیه تحصیلیمی شوند stipendium افراد زیادی از سرتاسر جهان موفق به کسب بورسیه

stipendium مجارستان شامل : 

 شهریه رایگان در کل دوره تحصیل ️✔

 برای دانشجویان مقطع کارشناسی HUF 43,700 کمک هزینه تحصیلی ماهانه به ارزش ️✔

 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد HUF 43,700 کمک هزینه ماهانه به ارزش ️✔

 برای دانشجویان مقطع دکتری HUF 140,000 انه به ارزشکمک هزینه ماه ️✔

 به عنوان هزینه اجاره سکونتگاه HUF 40,000 پوشش هزینه خوابگاه و یا در صورت اجاره مسکن اعطای ️✔

 برای هر دانشجو HUF 65,000  بیمه درمانی رایگان تا سقف ️✔

 .می باشد

  



 

 
 

 زمان ثبت نام بورسیه تحصیلی مجارستان

شگاه های کشور مجارستان برای هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود اما بر اساس بورسیه دان

سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مجاز به ثبت نام برای 

 2023-2024نام برای دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان  دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان می باشند. با این حال ثبت

دی ماه ادامه دارد. داوطلبان الزم است ضمن ثبت نام و دریافت اطالعات تکمیلی  26شروع و تا  1401از اواسط آبان ماه 

 ، در سامانه جامع امور دانشجویی "apply.stipendiumhungaricum.hu از سایت بنیاد بورس مجارستان به آدرس

نیز ثبت نام و درخواست خود را ثبت کنند. زمان بندی اعالم شده، در تصویر زیر آمده   portal.saorg.ir " سامانه سجاد

 .است

  

  

 

  



 

 
 

 مدارک مورد نیاز برای دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان

  

 مقطع توضیحات مدارک مورد نیاز

 فرم ثبت نام آنالین

o به دقت و به زبان  داوطلبان باید فرم های آنالین را
 .انگلیسی پر کنند

o  2عالقه مندان باید یک عکس که به تازگی ) حداکثر 
سال قبل از زمان ثبت نام( گرفته اند را نیز در فرم 

 .آنالین، بارگذاری نمایند

  همه داوطلبان

 انگیزه نامه و توصیه نامه

o انگیزه نامه باید حداقل در یک صفحه و با فونت 
Times New Roman  به زبان مجاری 12و سایز ،

و یا زبان دوره ای که قرار است داوطلب در آن 
 .شرکت کند، نوشته شود

  همه داوطلبان

  مدارک زبان

o  کپی اسکن شده مدارک مهارت زبان با در نظر گرفتن
 حداقل سطح تعیین شده از طرف موسسه میزبان

o  ترجمه مدارک زمانی باید پیوست شوند که کپی و
به زبان مجاری و یا زبانی که داوطلب اصل مدارک 

 .قرار است به آن تحصیل کند نباشد

  همه داوطلبان

 ترجمه مدارک تحصیلی

o  برای مقطع کارشناسی )تمام وقت(: کپی اسکن شده

  اصل گواهی دیپلم و یا معادل آن به همراه ترجمه
o  برای مقطع کارشناسی ارشد)تمام وقت(: کپی اسکن

 به همراه ترجمهشده اصل مدرک لیسانس 
o  ترجمه مدارک زمانی باید پیوست شوند که کپی و

اصل مدارک به زبان مجاری و یا زبانی که داوطلب 
 .قرار است به آن تحصیل کند نباشد
o   

  همه داوطلبان

 کپی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی o ترجمه ریز نمرات
  همه داوطلبان



 

 
 

 کپی مدارک شناسایی

o کپی پاسپورت 
o در زمان ثبت نام پاسپورت دریافت  اگر داوطلبان

نکرده اند می توانند کپی کارت ملی خود را نیز آپلود 

 .نمایند
o  صفحه آپلود شده از مدرک شناسایی باید حاوی

 .عکس داوطلب باشد  اطالعات هویتی و

  همه داوطلبان

 دانلود فرم گواهی سالمت جسمانی  o  گواهی پزشکی سالمت جسمانی
  همه داوطلبان

  

  

  .��، کلیک کنیدی بورسیه تحصیلیحداقل معدل الزم برابرای اطالع از �� 

  

 دانشگاه های مجارستان

دانشگاه های مجارستان هر ساله میزبان دانشجویانی از کشور های مختلف دنیا می باشند. این کشور با قرار داشتن در قاره 

انشجویان می توانند اروپا به عنوان پله ای برای پیشرفت و مهاجرت به دیگر کشور های اروپا و یا آمریکا یاد می شود. د

پس از دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان با هزینه ای مناسب، در این کشور تحصیل کنند. در این میان برخی از دانشگاه 

 .های مجارستان امکان تحصیل رایگان را برای دانشجویان فراهم کرده اند که در ادامه نام این موسسات را مشاهده می کنید

  

 (University of Pecs) دانشگاه پچ ��

 (Budapest University of Technology and Economics) دانشگاه فنی مهندسی و اقتصاد بوداپست ��

 (Corvinus University of Budapest) دانشگاه کوروینوس بوداپست ��

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

 (Eotvos Lorand University) دانشگاه اتووس لوراند بوداپست ��

 (University of Debrecen) دانشگاه دبرسن ��

 (University of Miskolc) دانشگاه میشکولس ��

 (Semmelweis University) دانشگاه سملوایز مجارستان ��

 (Szent Istvan University) دانشگاه زست استوان ��

 (University of Szeged) دانشگاه سگد ��

 (University of Veterinary Medicine Budapest) دانشگاه دامپزشکی بوداپست ��

 :رشته در برنامه بورسیه تحصیلی مجارستان ارائه می شود که در جدول زیر برخی از آنها آورده شده است 500بیش از 

  

  Sociology (جامعه شناسی)  Commerce and Marketing (بازرگانی و بازاریابی) 

  International Relations (روابط بین الملل)  Finance and Accounting (حسابداری و اقتصاد)

 International Business (اقتصاد تجارت بین الملل) 

Economics  
  Applied Economics (اقتصاد کاربردی)

  Tourism and Catering (توریسم)
 Communication and Media(ارتباطات و رسانه)

Studies  

  Mathematics (ریاضیات)
 Business Administration and(مدیریت بازرگانی)

Management  

  Computer Science (علوم کامپیوتر)  Mechanical Engineering (مهندسی مکانیک)

  Biology (زیست شناسی)  Electrical Engineering (مهندسی برق) 



 

 
 

  Psychology (روانشناسی)  Computer Science Engineering (مهندسی کامپیوتر)

  Nursing and Patient Care [Midwife](مامایی -پرستاری)  Civil Engineering (مهندسی عمران) 

  Nursing and Patient Care [Nurse](پرستاری-پرستاری)  Chemical Engineering (مهندسی عمران)    

  Biotechnology (زیست فناوری)  Physiotherapy (فیزیوتراپی)

  Geography (جغرافیا)  Agricultural Engineering (مهندسی کشاورزی) 

  

  

 

  



 

 
 

 اخبار پیرامون دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان

  

 « دانشجویان فنی و مهندسی، بیشترین نرخ مهاجرت را دارند » ��

طرحی را  ۱۳۹۴علمی ریاست جمهوری در سال  مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفت: معاونت -باشگاه خبرنگاران جوان 

هزار و  ۲انجام داد که مشخص شد طی پنج سال گذشته بیش از  کشور از خارج ایرانی تحت عنوان همکاری با متخصصان

درصد  ۹۵دانشگاه برتر جهان به کشور بازگشته اند که نزدیک به  ۲۰۰نفر از فارغ التحصیالن و متخصصان ما از  ۳۰۰

های فنی و مهندسی بوده است که های دانشجویی مختص به دانشجویان رشتهخل کشور هستند. بیشترین مهاجرتها در داآن

نخبه بازگشته به  ۲۳۰۰ها هستند. از  رشته ها نیز تحصیل کرده های اینمهاجران و نخبه بازگشت البته بیشترین میزان

درصد بازگشت دانشجویان مربوط به  ۲۴علوم پایه و  هایدرصد رشته ۲۰درصد دانشجویان فنی و مهندسی،  ۵۶کشور، 

 .های علوم انسانی و علوم پزشکی استرشته

  

  .��، کلیک کنیدشرایط اخذ بورسیه تحصیلی رایگانبرای اطالع از �� 

 خالصه مطلب

مجارستان یکی از کشور هایی است که در سال های اخیر اقدام به جذب دانشجویان از طریق ارائه برنامه های مختلف 

شش کامل شهریه دانشگاه و کمک هزینه های مختلف تحصیلی کرده است. این کشور با اعطای بورسیه تحصیلی که شامل پو

زندگی می شود، به یکی از مقاصد پرطرفدار دانشجویان ایرانی بدل شده است. متقاضیان می توانند با انتخاب رشته مورد 

به شرایط  عالقه خود از بین لیست رشته های ارائه شده، اقدام به پر کردن فرم های مربوطه کنند. در این مقاله به طور کامل

و رشته های ارائه شده در دانشگاه های این کشور پرداخته شد. شما می توانید سواالت  دریافت بورسیه تحصیلی مجارستان

 .خود را با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید و یا با کارشناسان ما تماس برقرار کنید

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف مطالب کامل این صفحه، 

 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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