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آلمان رايگااان  دولتی هايدانشگاهاغلب تحصیل در   نظام آموزش عالی آلمان از سه مقطع تشکیل می شود و

 سه مقطع اصلی نظام آموزشی آلمان عبارتند از: .)غیر از هزينه ثبت نام ترمی(  باشدمی

 ترم طول می کشد.  8تا  6که حدود  ( Bachelorکارشناسی )دوره  -1

(  در رشااته هاااي علااوم ان ااانی و علااوم میندساای و  ناای Magisterدوره کارشناساای ارشااد )  -2

(Ingenieurwissenschaften  اين دوره نیز حدود .)کشااد و بااه دو دوره  ايااه و ترم طااول ماای 10-8

تواننااد وارد ان دوره اي مربوط میترم و امتحان مید  4شود که دانشجويان  س از گذراندن  اصلی تق یم می

 دوره اصلی شده و تحصیالت خود را با نوشتن  ايان نامه دوره کارشناسی ارشد به  ايان برسانند.

(. دوره دکتري در آلمان دوره تخصصاای اساات و باار خااال  نظااام Dissertationدوره دکتري ) -3

محااور اساات و بیشاار در تیاماال بااین  آموزشی ايران متقاضیان کمتري دارد. دوره دکتري در آلمان  ااهوه 

 کشد.سال طول می 5تا  4گیرد و حدود دانشگاه و جامیه و به ويهه صنیت شکل می

هااا (. اين دوره رسمی نمی باشد و اساتید دانشااگاهHabilitation)  ا دکتري دوره  رو  وري يا   -4

بااه درجااه   رساله  رو  وريبا نوشتن    در دانشگاه  توانند  س از گذراندن دوره دکترا و تدريس و تحقیقمی

  رو  وري تائیل شوند.
 های آلمان شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه-3

باشد و به عبارت دیگر پذیرش در  ها می های آلمان به عهده خود دانشگاه پذیرش دانشجو در دانشگاه 

ست یعنی مشاور دانشگاه ایجاد شده  ها غیرمتمرکز می باشد. اخیرا نهادی تحت عنوان اونی آسیدانشگاه

های علوم پزشکی، دندانپزشکی،  رشتهکند. غیر از  که ارایه پذیرش به دانشجویان خارجی را هدایت می 

محدودیت   ها  رشته  اغلب  روانشناسی،  و  حقوق  های  رشته  حدودی  تا  و  دامپزشکی  و  داروسازی 

 پذیرش ندارند.

 ش ودیت پذیردر رشته های دارای محد چگونگی ارایه پذیرش -1

رشته از  پذیرس  میدریافت  محدودیت  دارای  دندانپژشکی  و  پزشکی  علوم  درصد    20باشد.  های 

درصد دیگر نیز برا اساس    60درصد نیز بر اساس دوره انتظار و    20ها بر اساس نمره دیپلم و  صندلی

دانشگاه یوهانز گوتنبرگ ماینتس ها مانند  شود. برخی از دانشگاهها واگذار میدستورالعمل خود دانشگاه 

های دارای محدودیت پذیرش را در اختیار دانشجویان خارجی قرار  درصد ظرفیت پذیرش در رشته  5

 می دهند.

 

 

 



 

   : 2020و  2019موزش عالی آلمان سال تعداد مراکز آ -5

 تعداد نوع دانشگاه یا موسسه  Hochschlart ردیف

1 Fachhochschulen 216 موسسات عالی فنی 
2 Universitäten  106 دانشگاه 
3 Kunsthochschulen  52 موسسات آموزش عالی هنری 
4 Verwaltungsfachhochschulen  30 موسسات آموزش عالی مدیریتی 
5 Theologische Hochschulen  16 موسسات آموزش عالی دینی 
6 Pädagogische Hochschulen 

 
موسسات آموزش عالی تربیت 

 معلم

6 

 Hochschulen insgesamt 426 جمع 
 


