ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ :ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ روﺳﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ی وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎره و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۹ﻣﻨﻄﻘﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ )ﮐﻪ از  ۱۱ﻣﻨﻄﻘﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺳﯿﺪه( ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ ،ﭘﻬﻨﺎور
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻼت ﻫﺎ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻮار ﺗﺮﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻫﺎ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮏ دﻧﯿﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ آوازه ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی
ﻫﺎی روس ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ،داﺳﺘﺎﯾﻮﺳﮑﯽ و ﻧﺎﺑﺎﮐﻮف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺷﺘﺎب ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و  BRICSرا ﯾﺪک
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻋﻼﻗﻪ ی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد دارد و روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺴﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ
 ۲۱داﻧﺸﮕﺎه در روﺳﯿﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۵-۱۶
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ۵ ،داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﯿﻦ  ۴۰۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺳﯿﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۶۴داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮع ۲۰۰
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دارد.
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ۳۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﺑﻞ )ﺣﺪود  ۶.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۱ﺗﺎ
 ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎدر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻇﺮف ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ی
ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اروﭘﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ دوره ﻫﺎی  ۴ﺳﺎﻟﻪ ی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  ۵ﺳﺎﻟﻪ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
روﺳﯿﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﺴﻒ ﻣﺴﮑﻮ

داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﺴﻒ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  Lomonosov MSUﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴۷ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن  ۷ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  ۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﺴﻒ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی دارد و در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۸۰دﭘﺎرﺗﻤﺎن ۳۹ ،داﻧﺸﮑﺪه۱۵ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،و  ۴ﻣﻮزه ی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ روﺳﯿﻪ و ﺧﺎرج
از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۶ﺷﻌﺒﻪ دارد.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﺴﻒ ﻣﺴﮑﻮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻫﺮ  ۵ﺣﻮزه ی ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮش در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ )رﺗﺒﻪ ی  ۶۰ﺟﻬﺎن( و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ )رﺗﺒﻪ ی  ۷۹ﺟﻬﺎن( آوازه
ی زﯾﺎدی دارد.
ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮐﻤﯽ دارد )ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﺎی

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ آن ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن را داده اﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﻮوﺳﯿﺒﯿﺮﺳﮏ

داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﻮوﺳﯿﺒﯿﺮﺳﮏ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺮ  ۱۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ روﺳﯿﻪ

دارد ،در ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،رﺗﺒﻪ ی دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ  ۶ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﻮوﺳﯿﺒﯿﺮﺳﮏ درﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺴﮑﻮ و
ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻮوﺳﯿﺒﯿﺮﺳﮏ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺷﻬﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﮑﻮﻓﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ی آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ ی ﺳﻮم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺗﺒﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار
داﺷﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ در ﺳﺎل  ۱۷۲۴ﻣﯿﻼدی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،ﺣﺪود ۳۰
ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  ۲۵داﻧﺸﮑﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﻫﺎی
ﯾﺎدﺑﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .از دو ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺰرگ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ی واﺳﯿﻠﯿﻮﺳﮑﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد ،و ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺰ در ﭘﺘﺮﻫﻮف ﮐﻪ ﺣﻮﻣﻪ ی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺴﮑﻮ )(MIPT
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ اﻣﺴﺎل رﺗﺒﻪ ی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده در ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی
دارد ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 MIPTدر ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ،در رﺷﺘﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻧﺠﻮم ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ
دارد و در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ،در رﺷﺘﻪ ی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ داﻧﺸﺠﻮ دارد و در ﻣﯿﺎن ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻧﯿﺰ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻣﺴﮏ

داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻣﺴﮏ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و

آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ  ۱۸۸۰ﻣﯿﻼدی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ی آﺳﯿﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۲۳ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در  ۲۳دﭘﺎرﺗﻤﺎن دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ رﺷﺘﻪ ،در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻧﺠﻮم و زﺑﺎن ﻫﺎی
ﻣﺪرن در ﻣﯿﺎن  ۳۰۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۵۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎوﻣﻦ ﻣﺴﮑﻮ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ،(۲۴
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺗﻤﯽ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی  ،(۲۵داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺴﮑﻮ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی
 ،(۲۸داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی  ،(۳۱داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ –
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی  ،(۳۵و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻣﺴﮏ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ
ی .(۴۵

ﺷﻬﺮ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ روﺳﯿﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻬﻨﺎور ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از دﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
ﻣﺴﮑﻮ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن  ۵۰ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻗﺮار دارد ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﮑﻮ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ و دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در

ﮐﻨﺎر ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺎ ،ﻣﻮزه ﻫﺎ ،ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ داﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ی آن در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺣﻮل ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ و ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﯾﺮه ﻫﺎی
ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺴﮑﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻦ و ﺧﻮرد و ﺧﻮراک ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ،اﻣﺘﯿﺎز
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ »ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ« را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮐﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در
آن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭼﻨﺘﻪ دارد .ﭼﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی
ﺷﻠﻮغ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ی آرام ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭼﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪرن ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﮑﻮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه ،اﭘﺮا و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آوازه ی
ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻟﻮﻣﻮﻧﺴﻒ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎوﻣﻦ ﻣﺴﮑﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺴﮑﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺴﮑﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه دوﺳﺘﯽ ﻣﻠﻞ روﺳﯿﻪ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺗﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ – داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،و داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻠﺨﺎﻧﻮف.
ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ

ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎﻻ دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ اروﭘﺎ )ﭘﺲ از ﻣﺴﮑﻮ و ﻟﻨﺪن( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ در ﺳﺎل ۱۷۰۳
ﯾﻌﻨﯽ  ۲دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺗﻐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﺰاری روﺳﯿﻪ ،و ﮐﺎﻧﻮن اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺑﻮده و ﻃﯽ ﻫﺠﻮم آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم  ۳ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﺎم آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »وﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎل« ،ﯾﺎ »ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺮق« از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،در دﻫﺎﻧﻪ
ی رود ﻧﻮا و روی  ۲۴ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪ ﻫﺎ ﭘﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻨﯽ
ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ در ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ ،و ﻫﺰاران ﺑﻨﺎی
ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮی ﺟﻬﺎن ،اﭘﺮا ،آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ادﺑﯽ ،و ﺑﯿﺶ از
 ۵۰۰ﮐﺎخ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎروک از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻦ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻮﻣﺴﮏ
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﺮف ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،ﺗﻮﻣﺴﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻘﺼﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻣﺴﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻃﻮﻻﯾﯽ دارد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﺮو در ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻮﻣﺴﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻣﺴﮏ و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﻣﯿﺎن  ۵۰داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺗﻮﻣﺴﮏ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ

زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺷﻬﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی روح ﺑﺨﺶ و ﺳﺮزﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ
اﮐﺜﺮ دوره ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺬﯾﺮش ،ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن روﺳﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در روﺳﯿﻪ ﻣﺤﺪود ،اﻣﺎ در دوره ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪارک و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﻮن ورودی و/ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ روﺳﯿﻪ از ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﻣﻬﺮ( ﺗﺎ ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد( ﺑﻮده و ﺑﻪ دو ﺗﺮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺑﻮرﺳﯿﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در روﺳﯿﻪ
وﻗﺘﯽ اﺟﺎزه ی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ روﺳﯿﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ روﺳﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﺣﺪود  ۴۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ی وﯾﺰا

ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ۷روز ﮐﺎری ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ .وﯾﺰای ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ را
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای  ۳ﻣﺎه ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ در روﺳﯿﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰روز ﻃﻮل ﻣﯽ

ﮐﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ وارد ﺷﺪﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ وﯾﺰا ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ  HIVﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﻗﺎﻣﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ی درﻣﺎﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۷۵ﻫﺰار روﺑﻞ روﺳﯿﻪ )ﺣﺪود  ۱۲۰۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰دﻻر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۶ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
ً
اﺧﯿﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﯿﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎن
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۳۹۰۰ﺗﺎ  ۷۷۰۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ی درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

