
 

 

 ارشد یدر مقطع کارشناس سیسوئ یلیتحص هیبورس

دریافت بورسیه تحصیلی سوئیس در مقطع کارشناسی ارشد نیز گرچه مانند مقطع کارشناسی غیرممکن است اما امری دشوار 

است. در این مقطع اکثر افراد هزینه های تحصیل و زندگی خود را با کار پاره وقت پوشش می دهند. گرچه هزینه ی تحصیل 

فرانک می باشد اما هزینه های زندگی در این کشور بسیار باالست.  2000-500ست و مبلغی حدود در سوئیس نسبتا مناسب ا

سال به تحصیل بپردازند. اکثر دوره های این مقطع به زبان انگلیسی  2دانشجویان می بایست جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد 

درصد دانشجو برتر  10گردد که در مقطع کارشناسی جز ارائه می گردد. بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد به افرادی اعطا می 

بوده اند و توانسته اند معدل باالیی کسب نمایند. یکسری دانشگاه ها رابط بین دانشجو و دولت می باشند و افرادی که قصد 

 .شگاه ها اقدام نماینددریافت بورسیه دولتی دارند نمی توانند مستقیم با دانشگاه در ارتباط باشند بلکه باید از طریق این دان

 :اسامی برخی از این دانشگاه ها در بخش زیر ارائه گشته است

1. EPFL 

 Fribourg دانشگاه .2

3. ETH zurich 

 Geneva دانشگاه .4

 Zurich دانشگاه .5

 Basel دانشگاه .6

 Bern دانشگاه .7

سخت و رقابتیست و افرادی همان طور که در بخش های قبلی ذکر شد اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد بسیار 

از جمله مدارک  .که از کشورهای پیشرفته اند و رزومه تحصیلی خوبی دارند شانس تحصیل رایگان در این کشور را دارا می باشند

 :مورد نیاز جهت دریافت بورسیه تحصیلی سوئیس در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است

 لی بوده استدرصد دانشجویان برتر مقطع قب 10و اثبات این موضوع که دانشجو جز  grade A ارائه .1

 Skype پذیرش در مصاحبه .2

 بر هدف دانشجو از ادامه تحصیل در کشور سوئیسصفحه( مبنی  2الی  1ارائه انگیزه نامه ) .3

 یق کلی دانشجوارائه پیش پروپوزال مبنی بر موضوع تحق .4



 

 

)ممکن است بر اساس رشته و دانشگاه این نمره می تواند باالتر و یا پایین تر  5/6نمره مدرک زبان ایلتس در حد  .5

 باشد(

 تکمیل فرم درخواست .6

 .ماه به طول می انجامد 2پروسه بررسی مدارک و اعالم افراد واجد شرایط عموما  .7

 


