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 تحصیل در آلمانمحتوای استراتژی 
 سئو:عنوان 

 2222قوانین  صفر تا صد -چگونه است؟  در آلمان لیتحص نهیو هز طیشرا

 سئو:توضیحات 

در مقطع دبیرستان، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به زبان انگلیسی و  در آلمان لیتحص نهیو هز طیشرا
 آلمانی + بهترین رشته ها برای پذیرش و مدارک مورد نیاز

 ها:تیتر 

 (1تیتر و هزینه تحصیل در آلمان چگونه است؟ )شرایط 

 شود. boldو هزینه تحصیل در آلمان شرایط  وضیحات در این قسمت گذاشته شود. متای تمتن 

 (2تیتر صفر تا صد تحصیل در آلمان )راهنمای 

 چشم انداز کلی از مطلب ارائه شود با توجه به تیتر هایی که در ادامه همین فایل وجود دارد. یک 

 شود. boldتحصیل در آلمان راهنمای 

 (2تیتر ایب تحصیل در آلمان )و معمزایا 

 شود. boldتحصیل در آلمان مزایای 

 (3تیتر شهر ها برای تحصیل در آلمان )بهترین 

 (2تیتر تحصیل در آلمان )هزینه 

 شود. boldتحصیل در آلمان هزینه 

 (3تیتر زندگی و تحصیل در آلمان )هزینه 

 (3تیتر تمکن مالی برای تحصیل در آلمان )اهی گو

 (2تیتر تحصیل در آلمان )ط شرای

 (3تیتر تحصیل در آلمان به زبان انگلیسی )شرایط 

 شود. boldزبان انگلیسی به 

 (2تیتر ) 2222پذیرش تحصیلی در آلمان قوانین 
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 شود. boldتحصیلی در آلمان پذیرش 

 (3تیتر سنی تحصیل در آلمان )شرایط 

 (3تیتر سال ) 11تحصیل در آلمان زیر شرایط 

 (2تیتر دون مدرک زبان )در آلمان بتحصیل 

 شود. boldزبان برای تحصیل در آلمان مدرک 

 (3تیتر برای پناهندگان )تحصیل در آلمان شرایط 

 شود. boldو تحصیل در آلمان پناهندگی 

 (2تیتر پس از تحصیل در آلمان )اقامت 

 (3تیتر حین تحصیل تحصیل در آلمان )کار 

 (3تیتر پس از تحصیل در آلمان )کار 

 (2تیتر در دانشگاه های آلمان )تحصیل 

 (کالستر+  3تیتر ) آخندانشگاه 

 (کالستر+  3تیتر فرایبورگ )دانشگاه 

 (کالستر+  3تیتر بن )دانشگاه 

 (کالستر+  3تیتر برلین )دانشگاه 

 (کالستر+  3تیتر هامبورگ )دانشگاه 

 (کالستر+ 3تیتر کلن )دانشگاه 

 (کالستر+  3تیتر مونیخ )دتنشگاه 

 (3تیتر های مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت )دانشگاه 

 (2تیتر معدل برای تحصیل در آلمان )شرط 

 (3تیتر در دبیرستان های آلمان )تحصیل 

 (3تیتر لم )در آلمان با دیپتحصیل 

 (2تیتر در آلمان لیسانس )تحصیل 
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 شود. bold کارشناسی

 (2تیتر در آلمان فوق لیسانس )تحصیل 

 شود. boldارشد کارشناسی 

 (2تیتر در آلمان دکتری )تحصیل 

 شود. boldدکتری 

 (3تیتر رشته ها برای تحصیل )بهترین 

 (کالستر +  3تیتر پزشکی )تحصیل 

 ( کالستر+  3تیتر ) داروسازیتحصیل 

 ( کالستر+  3تیتر مهندسی عمران )تحصیل 

 ( کالستر+  3تیتر مهندسی کامپیوتر )تحصیل 

 ( کالستر+  3تیتر رشته حقوق )تحصیل 

 ( کالستر+  3تیتر روانشناسی )تحصیل 

 خصوص دیگر رشته ها می توانید با مراجعه به لینک های زیر، اطالعات کسب کنید:در 

ود و شاینجا لیست رشته های دیگر گذاشته شود که ابتدا باید در بالگ سایت برای آن ها مقاله نویسی انجام در 
 سمت گذاشته شود.سپس لینک مقاله مربوطه در این ق

 –یه تغذ –دارویی ن گیاها –غذایی صنایع  –خودرو مکانیک  –فیزیک  –سیاسی علوم  –شناسی جامعه  –عکاسی 
 پیفیزیوترا -پزشکی دندان –پرستاری  –طب سنتی  - لباسطراحی  –بدنی تربیت 

 این موارد در قسمت بالگ هم گذاشته شده است.لیست 

 کلمات متن:تعداد 

ت که پوشش همه آن ها توجه به رقابت باالی این کلمه کلیدی، عناوین بسیار زیادی در نظر گرفته شده اسبا 
 کلمه متن دارد.  1222حداقل  نیاز به

عکس، به آن  کلمه به همراه یک 1222کلمه منتشر می شود و بعد هر دو هفته یکبار،  2222صفحه به اندازه متن 
 اضافه می شود. 
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 گین و پر کار میدر ادامه لیست مقاالت هم گذاشته شده است و استراتژی این کلمه کلیدی بسیار سن : 1 نکته
 رسیدن به بازدهی ایده آل دارد. شود و قطعا نیاز به یک زمان طوالنی برای 

 امه صبوری کنید تا در هزینه های خرید رپورتاژ آگهی برای سایت صرفه جویی شود. در اجرای این برنلطفا 

: برای تمام مقاالتی که در زیر لیست شده هم، اطالعات تماس و فرم مشاوره بگذارید، زیرا بازدید کنندگان  2نکته 
 پایین تری را هم شامل می شوند. ای مشتری شدن دارند و رقابت آنها، نرخ تبدیلی باال تری بر

 مقاالت برای تحصیل در آلمان به ترتیب اولویت:لیست 

 در آلمانپزشکی تحصیل  .1
 در آلمان داروسازیتحصیل  .2
 در آلمان مهندسی عمرانتحصیل  .3
 در آلمانمهندسی کامپیوتر تحصیل  .4
 در آلمانرشته حقوق تحصیل  .5
 در آلمانروانشناسی تحصیل  .6
 آلمان آخندانشگاه چیز درباره همه  .7
 فرایبورگ دانشگاه چیز درباره همه  .1
 بن دانشگاه چیز درباره همه  .9
 برلین دانشگاه چیز درباره همه  .12
 هامبورگ دانشگاه چیز درباره همه  .11
 کلندانشگاه چیز درباره همه  .12
 مونیخ نشگاه ادچیز درباره همه  .13
 طراحی صنعتی در آلمانتحصیل  .14
 عکاسی در آلمانتحصیل  .15
 در آلمان جامعه شناسیتحصیل  .16
 در آلمان علوم سیاسیتحصیل  .17
 در آلمان فیزیکتحصیل  .11
 در آلمان پرستاریتحصیل  .19
 در آلمان مکانیک خودروتحصیل  .22
 در آلمان خلبانیتحصیل  .21
 در آلمان تغدیهتحصیل  .22
 در آلمان دندانپزشکیتحصیل  .23
 در آلمان تربیت بدنیتحصیل  .24
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 در آلمان طراحی لباستحصیل  .25
 در آلمان طب سنتیتحصیل  .26
 در آلمان فیزیوتراپیتحصیل  .27
 در آلمان گیاهان داروییتحصیل  .21
 در آلمان یا ایتالیاتحصیل  .29
 یا کانادادر آلمان تحصیل  .32
 ن یا فرانسهدر آلماتحصیل  .31
 در آلمان یا اتریشتحصیل  .32
 در آلمان یا نروژ تحصیل  .33
 در آلمان یا انگلیستحصیل  .34

 کلمات هر یک از مقاالت باال را با توجه به اینتنت در نظر بگیرید. تعداد 

 (گرفته شود.لینک اول در نظر  5یعنی عنوان در گوگل سرچ شود و میانگین تعداد متن )

 

 

 


