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نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد تحصیل در هند طرفداران بسیاری خصوصا د ر ایران دارد .یکی از دالیل آن وجود
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بیشماری است که در این کشور وجود دارد .اعتبار باالی مدارک صادر شده از سوی دانشگاه
های هند موجب عالقه مندی متقاضیان به تحصیل در خارج شده است.

چرا تحصیل در هند
شاید آگاهی از این نکته جالب باشد که با داشتن مدرک فارغ التحصیلی از هند شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه های
معتبر دنیا وجود دارد و متقاضیان به راحتی می توانند تحصیالت خود را دانشگاه های مطرح دنیا ادامه دهند .از دیگر
فاکتورهای بسیار مهم تحصیل در هند امکان تحصیل به زبان انگلیسی در این کشور است که امکان استفاده از منابع
علمی دنیا را فراهم آورده و موجب یادگیری بهتر زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی خواهد شد .متقاضیان
تحصیل در هند می توانند بدون کنکور وارد دانشگاه های هند شده و تحصیالت خود را در بهترین دانشگاه های هند
ادامه دهند.
هزینه های پایین تحصیل و زندگی در هند نیز موجب عالقه مندی متقاضیان تحصیل در خارج برای تحصیل در این کشور
شده است .متقاضیان تحصیل در هند در ابتدای راه نیاز به دا شتن مدرک رسمی زبان ندارند و می توانند در آزمون هایی
که دانشگاه ها برگزار می کنند شرکت کرده و با توجه به سطح خود در یک دوره زبان شرکت کرده و سپس وارد دانشگاه
مورد نظر خود شوند .مدرک  46دانشگاه هندوستان مورد تائید وزارت علوم ایران است که با مراجعه به سایت وزارت
علوم ایران می توان لیست آن ها را مشاهده کرد .اکثر دانشگاه های هند دانشگاه های پژوهشی و تحقیقاتی هستند
و از این نظر در رتبه خوبی قرار دارند.

دانشگاه های هند
برترین نظام های رتبه بندی دنیا مانند رتبه بندی ، QSشانگهای و دیگر رتبه بندی های معتبر دنیا هر ساله دانشگاه های
مختلف سراسر جهان را بر اساس معیارها و شاخص های خود درجه بندی و رتبه بندی می کنند .این رتبه بندی های
معتبر همواره دانشگاه های هند را جزء برترین دانشگاه های دنیا معرفی کرده اند.
برخی از برترین دانشگاه های هند برای متقاضیان تحصیل در هند در جدول زیر آمده است .این دانشگاه های در رتبه
بندی دانشگاه های وزارت علوم ایران جزء دانشگاه های ممتاز و خوب قرار گرفته اند 46 .دانشگاه هندوستان مورد تائید
وزارت علوم ایران است.
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کارشناسی در هند
مقطع کارشناسی در هند یک دوره  ۴-۳ساله است .به این ترتیب که برای رشته های مهندسی  ۴سال و برای رشته های
غیرمهندسی  ۳سال است .دندانپزشکی در هندوستان نیز  ۵ساله است .دانش آموزانی که دوره پیش دانشگاهی خود را
با معدل باالی  ۱۳به اتمام رسانده باشند می توانند برای دوره کارشناسی در هند اقدام کنند .در دوره کارشناسی معموال
به زبان رسمی کشور تدریس می شود .پذیرش دانشگاه ها تنها یک بار در سال و در بهمن ماه بوده و شروع سال
تحصیلی از اواسط تیر ماه است  .دانشجویان رشته های داروسازی و علوم پزشکی بایستی پس از اتمام تحصیالت خود
در هند یک دوره یک ساله در ایران بگذرانند تا بتوانند مدرک دکترای حرفه ای دریافت کنند.

کارشناسی ارشد در هند
دوره کارشناسی ارشد و یا همان فوق لیسانس در هند  ۲سال است .شروع سال تحصیلی برای این دوره هر سال از
آگوست یا همان مرداد ماه آغاز شده و در اردیبهشت پایان می یابد .دانشجویان کارشناسی ارشد در هند بایستی به زبان
انگلیسی تسلط داشته باشند.
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دکترا در هند
دوره دکترا در هند معموال یک دوره  ۳ساله و در برخی رشته ها  ۵ساله است .مانند بسیاری از کشورهای دیگر دانشجو
بایستی یک طرح یا موضوع تحقیقاتی به دانشگاه ارائه دهد .در صورتی که یکی از استادان واجد شرایط با موضوع
تحقیقاتی شما موافقت کرد می توانید پذیرش دکترا گرفته و مشغول به تحصیل شوید .الزم به ذکر است دنشجویان
دکترا حداقل باید به مدت  ۲۴ماه در هند حضور داشته باشند تا مدرکشان تائید شود .پس از آن می توانند به صورت
غیر حضوری با استاد ارتباط داشته باشند .در دوره دکترا در هند کالس درس برگزار نمی شود و تنها بر روی موضوع
تحقیقاتی کار می شود .برخی دانشگاه ها برای آزمون ورودی دارند ،برخی مدارک زبان می خواهند و…  .بنابراین
داوطلبانیکه قصد تحصیل در دوره دکترا در هند دارند باید شرایطشان ارزیابی شده تا بهترین مسیر به آن ها پیشنهاد
شود.

پزشکی در هند
برای اخذ پذیرش در رشته پزشکی داشتن مدرک پیش د انشگاهی علوم تجربی اولویت دارد و اولویت بعدی رشته های
ریاضی و انسانی و…  .طول دوره پزشکی در هند با در نظر گرفتن دوره کارآموزی خدود  ۵.۵سال است که بایستی ۱
سال انترنی نیز طی شود .برای اخذ پذیرش در دوره تخصصی پزشکی دانشگاه های هند معموال آزمون ورودی می گیرند،
البته دانشجوی آزاد نیز می گیرند که تنها تفاوت آن ها هزینه ثبت نام یا ورودیه است .دانشجویانی که در آزمون ورودی
نمره قبولی کسب کرده و سپس وارد دانشگاه می شوند هزینه ثبت نام کمتری نسبت به سایرین می پردازند .طول دوره
رشته های تخصصی عمومی پزشکی و جراحی معموال  ۳یا  ۴سال و در برخی رشته های معدود  ۵سال است.
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هزینه تحصیل در هند
شهریه دانشگاه ها بر اساس فاکتورهای بسیاری متفاوت خواهد بود .اما متوسط شهریه های دانشگاه ها در جدول زیر
آمده است .هزینه تحصیل در دانشگاه های هند به طور جداگانه توسط هر دانشگاه اعالم می شود .تمام دانشگاه های
علوم پزشکی هزینه ای به عنوان هزینه ثبت نام از دانشجویان دریافت می کنند که جدا از شهریه است .این هزینه برای
هر دانشگاه متفاوت است .بایستی سالیانه هزینه ای در حدود  ۳۰۰ – ۴۰۰دالر بابت هزینه های تمدید ویزا ،بیمه و … در
نظر گرفت.
رشته

شهریه (سالیانه)

کارشناسی
 ۰۰۰ – 4۰۰۰7دالر

حقوق

 ۰۰۰ – 4۵۰۰5دالر

رشته های پیرا پزشکی

 – 1000 ۰۰۰4دالر

علوم پایه

 ۰۰۰ – 3۰۰۰6دالر

مدیریت

 ۰۰۰ – 4۰۰۰7دالر

فنی مهندسی

 ۰۰۰ – 4۰۰۰7دالر

هنر

کارشناسی ارشد
 ۵۰۰ – 3۰۰۰9دالر

مدیریت اجرایی

 ۰۰۰ – 4۰۰۰8دالر

مهندسی

دکترا
 ۱5۰۰ – ۰۰۰7دالر

مهندسی و رشته های علوم انسانی

 ۰.۰۰۰- 6۳5۰.۰۰۰دالر (کل دوره)

پزشکی و دندانپزشکی

هزینه های زندگی در هند
هزینه زندگی معموال بستگی به شهر محل زندگی ،نوع و کیفیت زندگی فرد دارد .هزینه اجاره یک منزل یک خوابه بین
 ۰۰۰ – 5۱3۰۰۰روپیه است .اتاق های دو خوابه نیز از  48۰۰روپیه شروع می شوند .هزینه آب در هند نیز رایگان است .اما
هزینه برق و تلفن محاسبه می شود .هزینه برق برای یک واحد یک خوابه  5۰۰و دوخوابه  7۰۰روپیه است .هزینه ویزیت
پزشک متخصص در بیمارستان بین  2۰۰ – ۱1۰۰روپیه بسته به نوع بیمارستان و دکتر دارد.
به طور کلی متوسط هزینه زندگی ماهیانه حدود  4۵۰دالر برای دانشجویان خارجی است .این هزینه ،هزینه مسکن ،حمل
و نقل و هزینه های درمانی را در بر می گیرد .دانشجویان متاهل دو برابر این مقدار را باید بپردازند.
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کار دانشجویی در هند
داوطلبان و متقاضیان تحصیل در هند باید بدانند قانون این کشور اجازه کار دانشجویی به دانشجویان خارجی این کشور
نمی دهد .دانشجویان می توانند در صورت نیاز به یک منبع درآمد از آموزش های خصوصی استفاده کنند .به طور مثال
تدریس زبان انگلیسی ،گیتار و یا دیگر مواردی که می توان به عنوان یک دوره خصوصی در منزل به دیگران آموزش داد.
هر چه این دوره تخصصی تر باشد شهریه آن نیز می تواند بیشتر باشد.

شرایط اقامت پس از تحصیل در هند
دانشجویان خارجی که در هند فارغ التحصیل می شوند این امکان را دارند که با داشتن شرایطی در این کشور مشغول
به کار شوند .ویزای کار هند به طور معمول برای یک سال ارائه می شود اما امکان تمدید آن نیز وجود دارد .افرادی که
خواهان استخدام و کار در هند هستند باید دو شرط عمده را داشته باشند .اول اینکه الزم است در یک پست مدیریتی
مشغول به کار شوند .دوم اینکه باید سالیانه حداقل  25000دالر درآمد داشته باشد.
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