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ملی
شش رئیس دولت 

دو رئیس جمهور فدراسیون روسیه؛ 
نه نفر از برندگان جایزه نوبل 

دانشگاه ملی سنت پترزبورگ مهد پرورش :

بوده است.
 

این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه های
کشور روسیه می باشد که از نظر رنکینگ
بهترین دانشگاه های جهان به عنوان
دومین دانشگاه عالی روسیه پس از

دانشگاه ملی مسکو شناخته می شود.
 

امروزه حدود 30 هزار دانشجو از ده ها
کشور جهان در دانشگاه ملی سنت
پترزبورگ تحصیل می کنند. بیش از 12
هزار نفر اساتید دانشگاه ایالتی سنت
پترزبورگ از جمله برندگان جوایز نوبل و
فیلدز در این دانشگاه فعالیت کرده و
میکنند.پارک علمی دانشگاه ایالتی
دولتی سنت پترزبورگ از نظر ترکیب
تجهیزات و قابلیت های تکنولوژیکی

در جهان در تعدادی از زمینه ها ، هیچ
قیاسی در روسیه ندارد. این مرکز از 26
مرکز جدا و منحصر به فرد تشکیل
شده است. درب این پارک علمی
عظیم به روی همه دانشمندان، از هر
شهر و از هر کشور و هر سازمانی باز

است.

دانشگاه سنت پترزبورگ

1

پادفک              $3900
 

پزشکی            $4700
 

دندانپزشکی  $4600

شهریه

سنت پترزبورگ

(ساالنه)
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دولتی
دانشگاه دولتی لومونوسوف به عنوان یکی
از بزرگترین و معتبر ترین دانشگاه های
روسیه شناخته می شود. مشخصه این
دانشگاه عظیم معماری خاص و زیبای
ساختمان مرکزی آن است که در شهر

مسکو می درخشد.
حال حاضر بالغ بر 27 هزار دانشجو به همراه
بیش از 5 هزار کارآموز در این دانشگاه

مشغول به تحصیل می باشند.
 

در حال حاضر این دانشگاه دارای هفده
دانشکده است ،بیش از 200 صندلی
علمی ، بالغ بر 350 آزمايشگاه مختلف
 امکانات، بیش از 170 کالس فول
درس، به همراه يازده انستيتوي علمي

،پارک عظیم گياه شناسي همراه با
بخش های مختلف،  چندین مرکز رصد

خانه ای ، موزه هاي زمين  شناسي،
جانور شناسي، انسان  شناسي، کتاب
 همچنين خانه های عظیم و کامل،
 کامل به امکانات ورزشی فوق العاده

همزاه بیش از 12 سالن، استخر شنا و
باشگاه قايق راني و غیره در اين

دانشگاه لومونوسوف موجود می

باشد.

دانشگاه لومونوسوف

2

پادفک              $5800
 

پزشکی            $7300
 

داروسازی      $6500

شهریه

مسکو

(ساالنه)
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پزشکی

 قدیمی ترین انستیتوی دانشگاه سچینوا
آموزش پزشکی در کشور روسیه است که

در شهر مسکو واقع شده است.
این دانشگاه در حال حاضر تمرکزش بر روی
تعلیم و تربیت داروسازان و پزشکان
عمومی می باشد. دانشگاه سچینوا دارای
بیش از 20 ساختمان مجزا همراه با کالس

های درس، سالن های سخترانی،

آزمایشگاه ها، یک مرکز پژوهشی، کتابخانه،
باغ گیاه شناسی و چندین خوابگاه

دانشجویی می باشد.
 

در حال حاضر بیش از 18 هزار دانشجو
از سراسر جهان در این دانشگاه
مشغول به تحصیل می باشند.

همچنین بیش از دو هزار متخصص در
120 بخش مشغول به فعالیت علمی و
کار هستند که از این تعداد 85 درصد
استادان دارای مدارک علمی معتبر می

باشند.
دانشگاه سچینوا روسیه در حال حاضر

شامل 12 دانشکده می باشد
 

دانشگاه سچینوآ

3

پادفک              $3700
 

پزشکی          $10000
 

داروسازی      $6200

شهریه

مسکو

(ساالنه)

داروسازی
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پزشکی

این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه

تخصصی در رشته دندانپزشکی شناخته

می شود. تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی و
دندانپزشکی ایالتی مسکو (سماشکو ) به
قرن نوزدهم میالدی باز می گرددو این
دانشگاه در سال 1892 افتتاح گردید و پس
از گذشت چند سال بعد پس آنکه دولت
این کشور با دشواری ها و معضالت
درمانی دندانپزشکی مردم رو به رو شد؛ به

خانه دندانپزشکی شوروی تبدیل گشت.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

  سماشکو  در سطح روسیه بسیار
معتبر می باشد و دارای رتبه چهارم در
فهرست 97 دانشگاه تخصصی روسیه

است، قرار دارد. در این میان مقدار

9/17٪ معلمان دارای مدرک دانشگاهی
و عناوین دکترای علوم پزشکی و استاد
تمام هستند. مطابق این شاخص ،
"MSMSU" یا دانشگاه سماشکو طبق
نتیجه گیری از هیئت اعتبار سنجی
Rosobrnadzor در رتبه هشتم کشور

روسیه قرار دارد.

دانشگاه سماشکو

4

پادفک              $3600
 

پزشکی            $5500
 

دندانپزشکی  $7300

شهریه

مسکو

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

دانشگاه اول پزشکی دولتی پاولوف سنت
پترزبورگ هم اکنون یکی از دانشگاه های
 است. این برتر پزشکی در کشور روسیه
دانشگاه در حال حاضر بیش از 75 بخش
مختلف می باشد و همچنین ساالنه بیش

از 5 هزار دانشجو را در خود جای داده
است.کلینیک پزشکی عمومی این دانشگاه

ساالنه به درمان هزاران بیمار از سرتاسر
کشور روسیه می پردازد.

دپارتمان های دانشکده پزشکی

پاولوف دارای بیش از 200 اتاق

مطالعه ، 39 آزمایشگاه علمی و
آموزشی ، 8 موزه آموزشی و همچنین
سخنرانی در 12 کالس درس مجهز به
انواع تجهیزات مدرن "نمایش بصری"
می باشد. این دانشکده دارای 6 کالس
کامپیوتر است که مجهز به جدیدترین

کامپیوتر ها هستند.
هم اکنون حدود 2 هزار دانشجو در
دانشکده پزشکی دانشگاه پاولوف

تحصیل می کنند

دانشگاه پاولوف

5

پادفک              $2200
 

پزشکی            $4200
 

دندانپزشکی  $4900

شهریه

سنت پترزبورگ

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

این دانشگاه یکی از عالی ترین و قدیمی
ترین دانشگاه های پزشکی فدراسیون
روسیه می باشد. این دانشگاه در طول 112
ساله خود یکی از موسسات برجسته
پزشکی در کشور روسیه و یکی از مراکز
پرورش متخصصان علوم پزشکی بالینی

کودکان  می باشد.
در حال حاضر نزدیک به 4600 نفر در این

دانشگاه در حال تحصیل می باشند

  دانشجویان مطابق با استانداردهای
آموزشی ایالتی فدرال در تخصص 
 "پزشکی عمومی" آموزش می بینند.
 با کیفیت عالی در این آموزشی
دانشگاه توسط استادان دارای بردهای
 که از این تخصصی انجام می گیرد

میان می توان به حدود 120 استاد و
 هم اکنون 160 استادیار اشاره نمود.
حدود 2،000 دانشجو در دانشکده
پزشکی مچنیکوف تحصیل می کنند.
دانشجویان دانشکده پزشکی در 50

بخش در 70 رشته آموزش می بینند. 

دانشگاه مچنیکوف

6

پادفک              $2300
 

پزشکی            $4100
 

دندانپزشکی  $5000

شهریه

سنت پترزبورگ

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اوفا قدیمی ترین
دانشگاه برتر پزشکی در روسیه است.
 دانشگاه علوم پزشکی اوفا در بین 10
دانشگاه برتر دانشگاه علوم پزشکی روسیه
 با توجه به ساختار شهریه کم و قرار دارد. 
فرآیند پذیرش آسان ، دانشگاه علوم
پزشکی اوفا در بین دانشجویان بین المللی
 داراى محبوبیت برای مطالعات پزشکی 

بسيارى است. "

در حال حاضر دانشجویان بیش از 30
کشور دنیا در دانشگاه علوم پزشکی
اوفا مشغول تحصیل می باشند. در
دوره آموزش پزشکی دانشجویان

خارجی تا کنون بیش از 2500 پزشک،
دندانپزشک و متخصص اطفال از این

دانشگاه فارغ التحصیل گردیده اند.
الزم به ذکر است این دانشگاه مجوز
برگذاری دوره های علوم پزشکی به
زبان انگلیسی را دارا می باشد که
دانشجویان بین المللی که دارای

تسلطی نسبی به زبان انگلیسی می
باشند بدون آموختن زبان روسی در
بدو ورود می توانند در کورس یک
رشته مورد نظر به تحصیل به زبان

انگلیسی بپردازند.

دانشگاه اوفا

7

داروسازی      $4000
 

پزشکی            $4500
 

دندانپزشکی  $5000

شهریه

ایالت باشکیرستان

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

دانشگاه اطفال سن پترزبورگ در بین
دانشگاه های پزشکی روسیه باالترین امتیاز
را جهت ورود دانشجویان روسی در امتحان
ورودی به خود اختصاص داده

است.براساس رتبه بندی رینس روسیه این

دانشگاهدر رده برترین دانشگاه های

پزشکی روسیه قرار می گیرد از لحاظ تولید
مقاالت علمی و در بین کلیه موسسات

اموزشی روسیه در رتبه 12 قرار گرفته
است.

در کلینیک دانشگاهی تحت نظر

دانشگاه پزشکی اطفال سنتپترزبورگ
دانشجویان اجازه یادگیری و بدست
آوردن تجربی علوم پزشکی را دارند، کار
و تحصیل در کنار یکدیگر به دانشجو
اجازه می دهد اطالعات و تجربیات و
مهارت های علمی خود را افزایش

دهد.کلینیک اطفال تحت نظر دانشگاه
یکی از با سابقه ترین کلینیک های
پزشکی در روسیه با تجهیزات مدرن و

به روز دنیاست.
در حال حاظر این دانشگاه دارای 60

بخش تخصصی است

دانشگاه پدیا

8

پادفک              $2500
 

پزشکی            $3500
 

دندانپزشکی  $3200

شهریه

سنت پترزبورگ

(ساالنه)

اطفال
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پزشکی

این دانشگاه از جمله دانشگاه های مدرن
کشور روسیه و یکی از بهترین دانشگاه های
این کشور می باشد که در زنکینگ جهانی
دانشگاه ها نیز دارای رتبه های بسیار باالیی
 و دانشگاهی با در سطح جهان می باشد
رشد سریع و پویا می باشد. دانشگاه
نووسیبرسک در جدیدترین رتبه بندی

دانشگاهی در جهان در بین 500 دانشگاه
برتر دنیا قرار گرفته است

 به عنوان سومین شهر نووسیبرسک
شهر بزرگ کشور روسیه نیز شناخته
میشود و ارزان تر از هر دو شهر بزرگ
روسیه یعنی مسکو و سنت پترزبورگ
از جهت هزینه های تحصیلی و زندگی
می باشد. این شهر با توجه به

موقعیت سردسیری که دارد، دارای

شرایط ویژه ای نیز هست. با این وجود
تمامی امکانات رفت و آمدی و نقل و
انتقال داخلی و خارجی از آن با
تمهیدات ویژه ای ساخته شده است

که جای هیچ نگرانی را برای متقاضیان
تحصیل در این دانشگاه ایجاد نمی کند

دانشگاه نووسیبیرسک

9

پادفک              $4500
 

پزشکی            $6500
 

دندانپزشکی       -

شهریه

سیبری

(ساالنه)
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پزشکی

دانشگاه ملی تحقیقاتی پزشکی پیراگووا
تنها دانشگاه در روسیه است که عنوان بین
المللی و تنها دانشگاهی است که برنامه
های اموزشی دو دیپلم (دیپلم روسی به
عالوه دیپلم از یک دانشگاه در اتحادیه اروپا)
را به فارغ التحصیالن خود ارایه می دهد. در
حال حاضر دانشگاه تحقیقاتی پزشکی
پیراگووا برنامه دو دیپلم در رشته

پزشکی مشترک با دانشگاه میالن ایتالیا را
دارد.

دانشگاه ملی تحقیقاتی پزشکی

 در فهرست دانشگاه های پیراگوف

مورد قبول ایلتس است و حق

برگذاری انحصاری امتحان ایمت

(تست بین المللی پذیرش پزشکی ،
کمبریج) در فدراسیون روسیه و کشور
های مشترک المنافع دارد. همچنین
این دانشگاه پزشکی مستقر در مسکو
تنها دانشگاه در فدراسیون روسیه
است که عنوان دانشگاه ملی

تحقیقاتی را با خود دارد! که شرکت در
مباحث علمی و تحقیقاتی بین المللی

از وظایف اصلی دانشگاه به حساب
می آید.

دانشگاه پیراگوف

10

پادفک                    -
 

پزشکی            $5700
 

دندانپزشکی  $6000

شهریه

مسکو

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایالتی اورال جنوبی
(آکادمی پزشکی دولتی چلیابینسک) یک
موسسه آموزش عالی زیرنظر دولت فدرال
روسیه است که یک سیستم چند سطحی
از آموزش مداوم متخصصان رشته

های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی را در
 تحصیالت عالی را به متقاضیان مقاطع

ارائه می نماید.

امروز دانشگاه اورال جنوبی شامل 157
پزشک ، این دانشگاه دولتی دارای 740

 و بسیاری از استاد دانشگاه

دانشمندان علوم پزشکی و

دندانپزشکی و داروسازی را شامل می
 4500 دانش آموز را شود که آموزش 
در 62 بخش برعهده دارند.  در طول 70
سال تاریخ این دانشگاه، دانشگاه علوم
پزشکی اورال جنوبی توانسته

است بیش از 24000 متخصص علوم

پزشکی و پایه را آموزش دهد.

دانشگاه اورال
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داروسازی      $2800
 

پزشکی            $3000
 

دندانپزشکی  $3800

شهریه

چلیابینسک

(ساالنه)

 دندانپزشکی - داروسازی
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پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ولگوگراد در در
استانی به همین نام در روسیه واقع شده
است که در قسمت جنوبی کشور روسیه

در ساحل غربی رودخانه ولگا قرار گرفته
است. این دانشگاه از زمان تأسیس

مؤسسه پزشکی استالینگراد در سال 1935
آغاز به کار کرد. این دانشگاه در حال حاضر
به ریاست دانشمند برجسته روسی ، استاد
والدیمیر اول پتروف مشغول به فعالیت

می باشد.
 

ادانشگاه علوم پزشکی ولگوگراد دارای
کادر آموزشی بسیار ماهر ، و

متخصص می باشد و همچنین

 محققان و پزشکان پیشرو و مجربی در
آن مشغول به فعالیت می باشند . این
دانشگاه از سال 1962 مجوز آموزش به
دانشجویان بین المللی را دریافت
نموده است و همچنین از سال 2000
دانشگاه علوم پزشکی ولگوگراد

فرصت تحصیل به زبان انگلیسی را

نیز برای متقاضیان فراهم نموده

است.

دانشگاه ولگوگراد
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داروسازی          -
 

پزشکی                -
 

دندانپزشکی      -

شهریه

ولگوگراد

(ساالنه)

دندانپزشکی
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پزشکی

دانشگاه ایالتی اسکوف (PskovSU) که   در
سال 2011 با ادغام پنج موسسه برتر
آموزش حرفه ای در این ایالت تأسیس

شد.
در حال حاضر بیش از 10،000 دانشجوی
کارشناسی و کارشناسی ارشد در این
دانشگاه مشغول به تحصیل هستند ، از
جمله حدود 400 دانشجوی بین المللی از
18 کشور جهان که در این دانشگاه مشغول

به تحصیل می باشند..
 

این دانشگاه دارای زیر ساخت های
بسیار خوب و پیشرفته در سطح کشور
روسیه از جمله 22 ساختمان

دانشگاهی ، 12 خوابگاه دانشجویی ،
یک خانه دانشجویی ، یک استخر و یک

مرکز پزشکی و توانبخشی  می باشد..
ساختار این دانشگاه شامل 16

دانشکده و 65 دپارتمان ، کالج و غیره
می باشد.

دانشگاه پسکوف
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داروسازی         -
 

پرشکی            $2500
 

دندانپزشکی    -

شهریه

پسکوف

(ساالنه)
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پزشکی

 دانشگاه دولتی روستوف یکی از بزرگترین
 زمینه پرورش و دانشگاه های روسیه و در
آموزش عالی رشته های علوم پزشکی

است که زیر نظر دولت فدرال این کشور

فعالیت می کند. دانشگاه علوم پزشکی

روستوف همچنین به عنوان موسسه

پزشکی دولتی روستوف یا دانشگاه علوم
پزشکی دولتی روستوف در سطح منطقه و

جهان شناخته می شود.

کالج دانشگاه روستوف ساالنه بیش از
5000 دانش آموز مقطع میاه و 7000
دانشجو مقاطع عالی پزشکی را

آموزش می دهد. آموزش اساتید و

بازآموزی حرفه ای متخصصان

پزشکی ، هر ساله بیش از 650 نفر که
در دوره کارآموزی و رزیدنتی در این
دانشگاه مشغول به فعالیت هستیند.
این دانشگاه شورای هماهنگی علوم
پزشکی و دندانپزشکی منطقه جنوبی

فدراسیون روسیه را در اختیار دارد.

دانشگاه روستوف
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پادفک               $3600
 

پزشکی             $3600
 

دندانپزشکی  $4000

شهریه

یاروسالول

(ساالنه)

ایالتی
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فدرال

دانشگاه فدرال کازان  در مرکز تاریخی شهر
کازان و در منطقه ی ولگا واقع شده
است.دسترسی از خوابگاه به دانشگاه

کازان از طریق مترو اسان است.بیش از
۴۶٫۰۰۰ دانشجو در دانشگاه کازان روسیه (
دومین دانشگاه قدیمی روسیه ) تحصیل

می کنند.
دانشگاه فدرال کازان در سال ۱۸۰۴ تاسیس
شد و به عنوان سومین دانشگاه قدیمی

روسیه به حساب می اید.
 

بیش از ۲۱۰ سال سابقه ی اموزشی با

کیفیت باال در دامنه ی وسیعی از

رشته ها ، دانشگاه فدرال روسیه جزو
دانشگاه های با رتبه باال در بین
موسسات اموزشی عالی روسیه بوده

است.دانشگاه کازان ۳٫۰۰۰ استاد و

مدرس دارد که بیشتر انها مدرک دکترا

 یک نهاد دارند.دانشگاه پزشکی کازان
دولتی چند منظوره و چندالیه آموزش
عالی در زمینه پزشکی است. مطابق
نیازهای فردی و اجتماعی در دستیابی
به آموزش و پرورش پزشکی، در
توسعه علوم پزشکی و بالینی، و
همچنین به عنوان گسترش دانش
علمی علوم پزشکی این دانشگاه به

فعالیت می پردازد.

دانشگاه   کازان
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پادفک               $2000
 

پزشکی             $3500
 

دندانپزشکی   $3700

شهریه

تاتارستان

(ساالنه)
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پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایالتی کازان یک
دانشگاه فدرال است که از 9 دانشکده

تشکیل شده است.
دانشگاه علوم پزشکی ایالتی کازان یک
موسسه دولتی چند منظوره و چند سطحی
است که متصدی آموزش عالی در علوم

پزشکی می باشد. این دانشگاه نیازهای
شخصی و اجتماعی را برای دستیابی به

آموزش عالی در پزشکی و توسعه علوم

زیست پزشکی و بالینی و همچنین

گسترش دانش علمی علوم پزشکی را

برآورده می کند.

دانشگاه علوم پزشکی كازان با هدف
آماده سازی متخصصان در زمینه های
مختلف پزشکی برای 10 جمهوری ،

 و اورال مناطق مختلف روسیه

پایگذاری شده است. طبق نتایج رتبه
بندی دانشکده های پزشکی ، دانشگاه
علوم پزشکی کازان در بین 86 دانشگاه
 را کسب می  مقام 16 دیگر روسیه،
کرده است. دانشگاه پزشکی کازان در
سال 1814 تأسیس شده است، این
دانشگاه دومین موسسه دانشگاهی
است که در کازان و همچنین سومین

موسسه دانشگاه پزشکی در کشور
روسیه می باشد.

دانشگاه کازان
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پادفک               $2000
 

پزشکی             $5000
 

دندانپزشکی   $6300

شهریه

تاتارستان

(ساالنه)
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مهندسی

دانشگاه الكتروتکنیك سنت پترزبورگ

"LETI" یكی از بزرگترین مراكز آموزش در
جهان است كه در زمینه مهندسی رادیو ،
مهندسی برق ، الکترونیك و علوم رایانه
فعالیت تخصصی دارد. فارغ التحصیالن

دانشگاه لتی، می توانند در مقاطع

لیسانس و کارشناسی ارشد یا مدرک

تخصص را دریافت کنند. امروز دانشگاه

لتی سنت پترزبورگ حدود 9000 دانش
آموز را آموزش می دهد. بیش از 200
استاد تمام و دکترا در دانشگاه کار می کنند.

امروز ، دانشگاه الکترونیک سنت
پترزبورگ LETI جزء بهترین

دانشگاههای فنی روسیه است ، در
سال 2016 این دانشگاه تولد 130
سالگی خود را جشن گرفت . کشور
روسیه در توسعه سیستمهای

الکترونیکی ، اطالعاتی و ارتباط از راه
دور ، و سیستمها و فناوریهای

مدیریت اطالعات و پشتیبانی از

زندگی و فناوریهای حفاظت از محیط
زیست جزو کشور های پیشرو در

جهان است. دانشگاه لتی یک موسسه
آموزش عالی نوآورانه است که در آن

تحقیق و تدریس از نزدیک در هم تنیده
شده است.

دانشگاه الکتروتکنیک
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پادفک                 -
 

برق                      -
 

الکترونیک         -

شهریه

سنت پترزبورگ

(ساالنه)
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پزشکی

  ١٩٦٠ به دستور دانشگاه رودن در سال
رئیس جمهور آن دوران روسیه تاسیس

شد. در ٢٢ فوریه سال ١٩٦١ عنوان " پاتریسا
لومبی" یکی از نمادهای مبارزه مردم آفریقا
برای کسب استقالل به این دانشگاه اهدا
گردید.دوره ی آمادگی قبل از دانشگاه یا
دوره پادفک، آموزش زبان روسی به

دانشجویان بین المللی از سال ١۹٦٠ در
تمامی دانشکدهای این دانشگاه ( دانشکده
مهندسی، تاریخ و علم زبان، پزشکی،
کشاورزی، ریاضی فیزیک و علوم طبیعی،

اقتصاد و حقوق) شروع گردیده است.

در سال ١۹٦٥ ، بیش از 200 متخصص
 کشور جهان توانستند از این از پنجاه
دانشگاه فارغ التحصیل شوند. در سال
١۹٦٦ آغاز کار ساخت، ساختمان جدید
دانشگاه در قسمت غربی مسکو

استارت زده شد. در سال 1975 و پس

از فارغ التحصیلی بیش از پنج هزار نفر
از این دانشگاه که سهم دانشجویان
خارجی آن بیش از 90 درصد بود، نام
این دانشگاه" دوستی ملل یا رودن "
قرار گرفت. این نام به پاس خدمات
این دانشگاه جهت تریبت

متخصصانی جوان برای کشور های

آفریقایی و آسیایی و ... به آن اعطا
گردید.

دانشگاه دوستی ملل

" رودن " 
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پادفک                 $5500
 

پزشکی               $8500
 

دندانپزشکی     $8500

شهریه

مسکو

(ساالنه)
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اقتصاد

دانشگاه ریاست جمهوری روسیه یا

رانخیگس (رانهیکس) یا نام رسمی (

آکادمی اقتصاد و علوم مدیریت عمومی
ریاست جمهوری روسیه ) که زیر نظر

رئیس جمهور روسیه فعالیت می نماید؛

بزرگترین دانشگاه آموزش عالی دولتی
روسیه است که در شهر مسکو پایتخت
این کشور واقع شده است.دانشگاه ریاست
جمهوری روسیه پس از ادغام 12 موسسه
آموزشی دیگر در سال 2010 توانست به
بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اقتصاد

در کشور روسیه و اروپا تبدیل شود.

دانشگاه ریاست جمهوری روسیه در
حال حاضر بزرگترین موسسه آموزش
عالی در کشور روسیه می باشد که 54
شعبه این دانشگاه در 8 ناحیه فدرال
کشور نمایندگی این دانشگاه را برعهده
دارند. در سال 2017 با مصوبه دولت
روسیه، 5 موسسه آموزش عالی

اقتصادی زیر نظر بانک مرکزی روسیه

به این دانشگاه ملحق می

شوند.دانشگاه رانخیگس در حال
حاضر 117 رشته در مقطع کارشناسی،
150 رشته در مقطع کارشناسی ارشد را

به متقاضیان ارائه می دهد.

دانشگاه ریاست جمهوری

"رانخیگس " 
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پادفک                 $2500
 

اقتصاد                -
 

مدیریت              -

شهریه

مسکو - سنت پترزبورگ

(ساالنه)



گروه بین المللی چند منظوره ستاره داوود با بهره گیری از کارشناسان
مجرب در زمینه های مختلف از جمله تحصیل، تجارت و کار در

رشته های مختلف به عنوان قوی ترین و جامع ترین مرجع در
کشورهای مختلف آماده ارایه خدمات به شما دوستان عزیز در نقاط
مختلف جهان می باشد.ستاره داوود با هدف ایجاد تعادل و شفاف

سازی در بازار کسب در آمد و با هدف ارتقای سطح تجارت ما بین
کشور های ایران، روسیه ،بالروس،اکراین،فنالند ، هلند و ...تشکیل
شده و با سابقه ای بیش از ده سال در زمینه تجارت ، مهاجرت و
اقامت زمینه سهولت در کار و موفقیت بسیاری از تجار و

دانشجویان را فراهم آورده است.
دکتر رستگاری دانش آموخته دکترای رشته حقوق بین الملل از
دانشگاه ملی سنت پترزبورگ روسیه می باشد. وی با توجه به حیطه
درسی خود توانست اولین موسسه حقوقی رسمی ایرانیان در کشور
روسیه را به ثبت برساند و پس از آن به یاری شرکت های بزرگ
تجاری و مشکالت حقوقی آنها بپردازد. وی به همراه تیم دانشجویی و
مهاجرتی اش توانسته است سالیانه راهنمای بسیاری از متقاضیان
ورود و اخذ پذیرش دانشجویی از کشور روسیه باشد تا جایی که
هرساله بیش از 200 دانشجو از طریق موسسه تحت مدیریت
ایشان به دانشگاه های روسیه و رشته های پزشکی و دندانپزشکی

وارد می شوند
 

درباره ما

گروه بین المللی ستاره داوود

+7 (960) 246 4339

+7  (950) 225 6079

WWW.DAVIDSTAR.NET

Info@Davidstar.net

Уральская дом 1 офис 333 , Санкт-Петербург, Россия


