
   پذيرشاخذ

تواند تحـصيالت خـود را    مي هاي ايران مدرك كارشناسي گرفته است هر كسي كه از يكي از دانشگاه
هـاي خـارج هـم     در مقطع كارشناسي از دانشگاه امكان گرفتن پذيرش. در خارج از كشور ادامه بدهد

ار كـم اسـت و   بسي) حداقل براي سال اول(هزينه در اين مقطع  وجود دارد اما احتمال دريافت كمك
  .هاي خود را داشته باشد تامين هزينه شخص بايد توانايي

 ارشد مدارك الزم براي گرفتن پذيرش دكترا يا كارشناسي

  IELTS يا TOEFL ي يكي از امتحانات نمره(مدرك بين المللي زبان انگليسي  •

  هاي ساير كشورها هاي آمريكا و بعضي از دانشگاه براي دانشگاه GRE امتحان •

يـا  ) ارشد يا دكتراي پيوسته براي پذيرش كارشناسي(مدرك كارشناسي  : مدرك دانشگاهي •
  )براي پذيرش دكترا(كارشناسي ارشد 

  رزومه •

  )شود ضروري نيست اما اكيدا توصيه مي( مقاالت علمي •

  ريز نمرات دانشگاهي •

  )براي برخي دانشگاه ها ضروري نيست(توصيه نامه از اساتيد •

•  SoP- of Purpose Statement  

  زمان مناسب براي شروع اقدامات

كـشور آغـاز كنيـد،     چنانچه شما قصد داريد كه در پاييز سال آينده تحـصيالت خـود را در خـارج از   
به . سال جاري ميالدي تكميل نموده باشيد معموال الزم است كه مدارك مورد نياز را تا قبل از پايان

 مـيالدي تحـصيالت خـود را شـروع     2009كـه در پـاييز سـال     يدعنوان مثال چنانچه شما قصد دار
  . آماده كرده باشيد2008نياز را تا قبل از پايان سال  نماييد، بايد مدارك مورد

فاصـله پـس از امتحـان آمـاده نخواهـد شـد و       بال GRE از آنجا كه نتايج امتحانات زبان و همچنين
شود كه تا قبـل   باشد، اكيداً توصيه مي ها مي قابل ارسال به دانشگاه معموال چند هفته پس از امتحان

مختلف براي ارسال  هاي ضرب االجل دانشگاه. پايان آبان ماه سال جاري اين امتحانات را بگذرانيد از
 تا 6خواهند كه مدارك را بين  از شما مي هاي كانادا و آمريكا همدارك متفاوت است، اما اغلب دانشگا

هـاي   به عنوان مثـال ضـرب االجـل اغلـب دانـشگاه     . ارسال نماييد  ماه قبل از شروع ترم براي آنها9
 يـا ژانويـه سـال    2008 ميالدي، ماه دسـامبر سـال   2009تحصيل در پاييز سال  آمريكا براي شروع

  .باشد مي 2009



التحصيل  هستند و هنوز فارغ انشجويان در زمان ارسال مدارك همچنان مشغول تحصيلبسياري از د
نـه در  (دهند كـه در زمـان شـروع تحـصيل      امكان را مي ها به شما اين تقريبا تمام دانشگاه. اند نشده

التحـصيلي از مقطـع قبلـي را ارائـه      بعد از شروع تحصيل، مدرك فـارغ  يا حتي) زمان ارسال مدارك
توانيد  مي التحصيل شده باشيد، و نتيجه در زمان ارسال مدارك الزم نيست كه حتما فارغ  در.نماييد

از شروع تحصيل در خارج از  بديهي است كه قبل. در سال آخرِ تحصيل مدارك خود را ارسال نماييد
  .التحصيل شويد ِ فعلي فارغ كشور بايد از دانشگاه

 

 انتخاب دانشگاه

  .ي گرفتن پذيرش ميباشديكي از مهمترين بخش ها

اولين عامل در انتخاب دانشگاه، انتخاب كشور است و سپس انتخاب دانشگاه بر اساس رتبه، احتمـال   
  .پذيرش و ساير موارد

  

  تماس با اساتيد

 مقدمه و اصول

. پذيرش و ساپورت مالي دارد تماس گرفتن با اساتيد تاثير بسزايي در باالبردن شانس شما در گرفتن
ي  اگر زمينه كاري استاد مورد عالقه. مراجعه كنيد هايشان سايت ها به وب تماس گرفتن با استادبراي 

شود كه شـما   شانس گرفتن پذيرش معموال وقتي بيشتر مي. ايميل بزنيد توانيد به استاد شماست مي
 پـروژه  بـه  اي مرتبط با زمينه كاري استاد را داشته باشـيد و صـرف عالقمنـدي    انجام پروژه ي تجربه

دوسـتانتان تمـاس بگيريـد و     اگر دوستاني در دانشگاه مقـصد داريـد حتمـا بـا    . هميشه كافي نيست
ندارنـد حتـي اگـر     fund است كه اساتيدي كه طبيعي. دارند fund بپرسيد كه كدام يك از اساتيد

 ماتواننـد شـما را از نظـر مـالي سـاپورت كننـد و بـه شـ         نمي هم از كار شما خوششان بيايد معموال

Rresearch Assistance  يا RA بدهند.  

ضـمن ايـن   . مرتبط خودتان بنويـسيد  زنيد، حتما از تجربيات كاري ها مي هايي كه به استاد در ايميل
شود كه اگر وقت داريـد   توصيه مي. در ايميل قيد كنيد ايد حتما اين موضوع را كه اگر پذيرش گرفته
 هـايي از كـار آشـنا    د و در ايميل بگويد كه بـا چـه قـسمت   استاد هم بياندازي نگاهي به مقاالت اخير

ادامه كار يا بهبـود   اي براي شانس گرفتن پذيرش شما باالتر خواهد رفت در صورتي كه ايده. هستيد
ولـي در زمينـه سـوال كـردن     . بپرسـيد  آن داشته باشيد، يا حتي اگر يك سوال خوب در مـورد كـار  



دهـد كـه اصـال     در غير اين صورت اسـتاد تـرجيح مـي   . پرسيدن هاي متداول روي نكنيد و سوال زياده
  .را هم به ايميل پيوست كنيد تان رزومه حتما .جواب شما را ندهد

  :ي مهم چند نكته

در . كننـد  دريافت مـي   ايميل از دانشجوها30 الي 20استادها در فصل پذيرش حدود روزي  .1
دهند بيـشتر از يـك دقيقـه     مي هايي كه به دنبال دانشجو هستند ترجيح نتيجه حتي استاد

ايميل را طوري بنويسيد كه اسـتاد بتوانـد    در نتيجه. براي خواندن ايميل شما وقت نگذارند
هـم   رزومـه  ايـن موضـوع در مـورد   . تجربيات شما آشـنا بـشود   ترين زمان ممكن با در كوتاه

كه براي اسـتادها   اي رزومه بنابراين مطالب غيرضروري و نه چندان مرتبط را از. صادق است
ممكـن اسـت خالصـه كنيـد تـا       فرستيد حذف نماييد و سعي كنيد رزومه را تا آنجا كه مي

  .هاي مهم شما را شامل شود موفقيت بيشتر كارهاي مرتبط با كار استاد و همچنين

به عبارت ديگر سـعي  ! دنزني هايي كه زمينه كاريشان هيچ ربطي به هم ندارد ايميل به استاد .2
استادهاي يك دانـشكده بـا   . ايميل بزنيد كنيد كه واقعا به كساني كه به كارشان عالقمنديد

فقط هـدفتان   ايد و بشوند كه شما به همه ايميل زده هم ارتباط دارند و ممكن است متوجه
  .كه شده است پذيرش بگيريد اين است كه به هر قيمتي

اشـاره كنيـد و تنهـا بـه      به طور صريح به موضوع كاري اسـتاد ايميل  subject ترجيحا در .3
براي مثال فرض كنيد كه استاد . نكنيد گفتن اين كه به زمينه كاري استاد عالقمنديد اكتفا

ــه  ــر در زمينـــ ــورد نظـــ ــار مـــــي Virtual Machine مـــ ــد كـــ  :كنـــ

Interested in doing research on Virtual Machines  توانـد  مـي subject 

اي  يا عناوين كلـي  Interested in your field of research در حالي كه. دخوبي باش
  .مثل اين، مناسب نيست

كه شامل چهـار بخـش    براي نوشتن ايميل، از ساختارهاي نگارش نامه رسمي استفاده كنيد .4
. 4درخواسـت خـود از اسـتاد     بيـان . 3بيان عالقمندي و تجربيات . 2معرفي خود . 1: است
  تشكر

  

 مناسب براي مكاتبهزمان 

و نظـرات متفـاوتي در    توان اظهار نظـر كـرد   در مورد بهترين زمان مكاتبه با اساتيد بسيار سخت مي
اند معتقدنـد   گرفتن پذيرش را طي كرده بيشتر دانشجوياني كه مسير. پاسخ به اين سوال وجود دارد

شـهريور سـال جـاري مكاتبـه بـا      توانيد از اواخر  آينده مي كه براي گرفتن پذيرش در ترم پاييز سال
توانيـد  شـركت نماييـد، مـي     GRE و TOEFL اگر بتوانيد زودتر در امتحـان .كنيد اساتيد را آغاز



باال بريد، چرا كه ترافيك اين ايميل ها در مهر و  شانس خود را در اينكه استاد ايميل شما را باز كند
امـا تجربيـات متفـاوت     .هـا بيـشتر اسـت    ترم ژانويه شانس باز كردن ايميل براي. آبان زياد مي شود

تن پـذيرش، تمـاس بـا    است كه براي گرف آنچه كه مسلم است، اين. زيادي در اين زمينه وجود دارد
با آنها تماس بگيريد شانس خود را در گرفتن پذيرش باال  اساتيد بسيار مهم است و شما هر زمان كه

  .خواهيد برد

  

  ترجمه مدارك

البتـه توصـيه   . كـرد  براي ترجمه مدارك بايد به دارالترجمه رسمي مورد تاييد دادگـستري مراجعـه  
بررسـي كنيـد چـون احتمـال اشـتباه در       ي، آن را به دقتشود حتما قبل از دريافت ترجمه نهاي مي

  .ترجمه وجود دارد

  

 ارسال مدارك

االجـل تعيـين شـده     شما بايد مدارك خود را كه براي هر دانشگاه متفاوت مي باشند قبل از ضـرب 
شگاه نوشـته شـده پـست كنيـد      دانشگاه در داخل پاكت گذاشته و براي آدرسي كه در سايت از . داـن

اين كار ندارنـد مجبـور هـستند كـه از پـست هـاي بـين         عموال دوستان زمان كافي برايآنجاييكه م
 بـين  -ها در مدت زمان كمتر از يك هفتـه   اين پست. استفاده نمايند TNT و DHL المللي، مانند

مقـصد    مـدارك شـما را بـه   - روز هم كـشيده  11تبليغات آنها هست ولي گاهي اوقات به   در6 تا 4
 clearance در مرحله كثر موارد رسيدن بسته به آمريكا به دليل معطل شدن بستهدر ا.رسانند مي

كرده اند بسته هاي آنها ظرف مـدت   استفاده TNT بيشتر طول ميكشد ولي دوستاني كه از شركت
 مقصد دانشگاه بوده و گويـا بـه همـين دليـل مرحلـه      به دليل اينكه آدرس( روز به مقصد رسيده 3

clearance در نوشتن آدرس براي اين پست ها زماني كـه از آدرس داراي ). ميشود تاه تربسيار كو 

P.O.BOX  استفاده مي كنيد پست شما به مشكل بر مي خورد بس حتما آدرسي را بنويسيد كـه 

P.O.BOX در مواردي مثل سوئد به خود دانشگاه. نداشته باشد DHL  آنجـا تحويـل    نـدارد و در
ها بـراي   معمولي مي رسد دانشگاه  مي شود و از آنجا با يك پستبه دانشگاه DHL نزدكترين مركز

 حتما شما بايد فرم تقاضانامه. تعيين مي نمايند (deadline) فرستادن مدارك معموال ضرب االجل

(Application) الين در سايت دانشگاه قابل پر كردن است قبـل  -معموال به صورت آن خود را كه
كـه مايلنـد توصـيه     كـساني . ها را با دقت پـر كنيـد   ه كنيد كه اين فرمتوج. االجل پر نماييد ضرب از

دقت كنند كه ايميل و مشخصات استاد  الين توسط اساتيد تكميل گردد-هاي آنها به صورت آن نامه
كسانيكه يك استاد داور در خارج از كشور دارند بهتر اسـت   .را به دقت در بخش مربوطه وارد نمايند



كـه   البته اين كـار را بـراي دوسـتاني   . الين استفاده كنند-از فرم توصيه نامه آن كه براي استاد خود
  .شود نمايند توصيه نمي الين را تكميل-خواهند اساتيد داخلي فرم آن خارج از كشور هستند و مي

پـس  . هايشان مشخص شده اسـت  سايت وب هاي گوناگون دنيا در دوستان عزيز ضرب االجل دانشگاه
در صـورتي كـه   . مطمئن قبل از ضرب الجل آماده كنيد دارك خود را با فاصله زمانيسعي كنيد تا م

توانيد مدارك خود را با پست اكسپرس دوطرفه ايـران   شما زياد است، مي هزينه ارسال مدارك براي
كـه مـي    توانيد مدارك خود را بـه هـر كـشوري     تومان مي8000شما با حدود كمتر از . كنيد ارسال

البته اطمينان اين پست با . باشد مي  روز نيز مدارك در اختيار آنها12يد و تا كمتر از خواهيد بفرست
هر لحظه مكان مرسوله خود را در اينترنت چك كنيد و بايد  توانيد هاي بين المللي كه شما مي پست

 پـست نيز بپردازيد فرق مي كند، اما بسياري از دوستان مدارك خود را با اين  هزار تومان حدود سي

و اگر بسته شما سـالم   مشكل ايران و آمريكا تاثير زيادي در پست ندارد. اند بدون مشكل ارسال كرده
. به آمريكا يا هر كشور ديگـري مـي رسـد    از ايران خارج شود مطمئن باشيد كه بعد از آن به سالمت

هـاي بـين    پـست ماموران پست ايران نيز شما را به پست كردن بـا   شود كه خود البته بعضا ديده مي
كه  هاي داخلي نرسد كنند و شما را مي ترساند كه ممكن است بسته شما با پست مي المللي تشويق

ايـران را توصـيه نمـي     ناگفته نماند كه خيلي از دوستان اصال پست. اين نيز در نوع خود جالب است
هـم، و از طريـق   بسته هايـشان را بـا    خيلي از دوستان هم ترجيح ميدهند به صورت شريكي.نمايند

سريعتر به مقصد برسد و هم هزينـه ارسـال بـين آنهـا      ارسال كنند تا هم TNT يا DHL پستهاي
 TNT توانند مدارك خود را بـه مركـز   كنند مي شهرستانها تحصيل مي دوستاني كه در.تقسيم شود

ن ارسـال  تهـرا  مربوطه داده و مداركشان صبح فرداي همان روز تحويل با ديگر بـسته هـا از   در شهر
  .بيشتر است در شهرهايي بجز تهران اندكي TNT البته هزينه پست.خواهد شد

 
مـورد دانـشگاه    مـثال در . دقت كنيد كه برخي مواقع بايد مدارك را بـه دو آدرس مختلـف بفرسـتيد   

دانشكده و ديگري به بخـش مربـوط بـه     ميشيگان شما بايد دو سري ريز نمرات بفرستيد كه يكي به
بـار پرداخـت هزينـه پـست ميتـوان بـا دانـشكده         2 بـراي جلـوگيري از  . رود يلي ميتحصيالت تكم

آنهـا فرسـتاده شـود و سـپس خـود دانـشكده بـسته مربـوط بـه           هماهنگ كرد تا هر دو بسته بـراي 
دقت شود قبل از انجام اين عمـل  . طريق پست داخلي براي آنها ارسال نمايد تحصيالت تكميلي را از

اوال كه ايـن  . در هنگام فرستادن مدارك اصال عجله نكنيد .كده صورت پذيردهماهنگي با دانش حتما
باشـد كـه    هاي تقاضانامه شـما مـي   فرم submission مي شود بيشتر براي ضرب االجلي كه تعيين

گير هـستند   موعد مقرر اين كار انجام گيرد كه در اين زمان نيز به خيلي از مدارك كه وقت بايد سر
در بخش پر كردن . فرستاده شوند نامه هاي توصيه نامه يا ريز نمرات بايد جداگانهنيازي نيست مثال 

يـا نامـه سـوابق     SoP ،رزومـه  به مداركي ماننـد  شما) application forms (هاي تقاضانامه فرم
ايد بنويسيد عجله نكنيد چرا كـه بعـدا مـي     نتوانسته ها را البته حتي اگر اين نامه. شخصي نياز داريد

  :ريز مداركي كه بايد پست شوند معموال عبارتند از. كنيد توانيد با مدارك ديگر پست



كه در پاكتي كه دانشگاه قبلي شما حتما آنرا مهر و امضاء نمـوده مـي    ريز نمرات دانشگاهي •
  .باشد

  .اگر روي كاغذ نوشته شده باشند توصيه نامه هاي اساتيد •

ن تقاضانامه ندارد فرم را پرينت گرفته و بعد پر نماييد سـپس     الي-اگر دانشگاهي فرمهاي آن    •
  .در داخل پاكت قرار دهيد

  :مداركي كه مي توانيد در داخل پاكت اضافه كنيد

نموده انـد در داخـل    submit الين-بسياري از دوستان مجددا مداركي را كه به صورت آن •
به ميل خودتان است ولي لزومي  راين كا. پاكت مي گذارند تا كار از محكم كاري عيب نكند

  .ندارد

معمـوال  (پاكـت بگذاريـد    مقاالت علمي كه داريد با كيفيت خوب پرينت گرفته و در داخـل  •
معمـوال چكيـده مقـاالت مهـم را      نيازي به فرستادن مقاالت نميباشد ولي خيلي از دوستان

ر اختصاص داده شده تقاضانامه بخشي به اين كا الين-در بيشتر فرمهاي آن). ارسال ميكنند
همـه آنهـا بـه     submit اند كـه جـا بـراي    مقاله چاپ كرده است ولي بعضي دوستان آنقدر

  .الين نيست-صورت آن

مـي خواهنـد كـه مـي      الين تقاضانامه نمونه كارهاي نوشتاري شما را-در برخي فرمهاي آن •
.  را بـا هـم بزنيـد   كار چند نـشان  توانيد از مقاالت خود در اين بخش استفاده كنيد و با اين

  .هم از پول پست بكاهيد يعني هم مقاله داريد، هم خودتان نوشته ايد،

توصـيه نامـه از آن    برخي دوستان از شركتهاي معتبر نامه هايي تهيه مي كننـد كـه نـوعي    •
مشغول بوده و ما نيز از ايـشان   شركت است كه ايشان اينجا در اين مدت با اين سمت اينجا

اگـر نامـه خـوب    . تواند با مدارك پـست شـود   يم اين گونه نامه ها هم ميا خيلي راضي بوده
  .اجباري نيست باشد اين كار نيز سودمند است ولي

نيـز مـي توانـد مجـددا در     ) در صورتي كه دانشگاه بخواهـد (و سوابق شخصي  SoP ،رزومه •
  .پاكت قرار گيرد

  

 ها با كارت اعتباري پرداخت هزينه

نياز به يـك كـارت اعتبـاري     كنيد submit الين تقاضانامه را-معموال براي اينكه بتوانيد فرمهاي آن
داريد تا بتوانيد  Visa, Master card, Credit card, American express بين المللي مانند

اين نيز يكـي از مـشكالت دانـشجويان    . گرفته مي شود را بپردازيد اي كه براي بررسي مدارك هزينه
توانيـد از   مـي  ي زيادي ندارنـد  اگر دوستان يا اقوامي در خارج از كشور داريد كه مشغله .ايراني است

توانيد شـماره   آنها خيلي صميمي هستيد مي اگر با.  كار را براي شما انجام دهندآنها بخواهيد كه اين



بگيريد و خودتان اين كار را انجام دهيد ولي اين كار توصيه نمـي   كارت و تاريخ انقضاي آن را از آنها
  .ببينند ممكن است خداي نكرده براي حساب آنها مشكلي پيش بيايد كه شما را مقصر شود چون

البتـه  . پـول را پرداخـت كنيـد     حال در تعداد كثيري از دانشگاه ها شما نيـاز داريـد كـه ايـن    به هر
. مي فروشـند  debit هاي  انجام مي دهند و يا كارت شركتهايي نيز در ايران هستند كه اين كارها را

مـاه  ها شلوغ است مثالً در آبان و آذر ممكن است صدور كارت تا يـك   شركت هايي كه سر اين در ماه
. دارنـد  مـي  ها براي هر دالر درصدي سود نيـز بـراي خـود نگـه     در ضمن اين شركت. طول بكشد نيز

  .اند داشته ها ضمن اين كه دوستان تجارب ناخوشايندي نيز با برخي از اين شركت

 Application زمينـه پرداخـت   نهايتا با توجه به تجربيات زياد دوستان و مشكالت پيش آمده در

Fee صوصا ارسال نمراتها و مخ TOEFL اول از طريق كارتهاي اعتباري دوستان  توصيه مي شود
  .درجه دوم از شركتهاي ايراني كارت خريداري شود و اقوام خارج از كشور اقدام شود و در

  



 دريافت كمك مالي

 Apply Abroad از

قبـال فعاليـت    درگروه اول كمكهـا . شود مالي براي كمك به دانشجويان به دو گروه تقسيم مي كمك
گروه دوم بدون نياز به انجام چنين  شود و دانشجو به عنوان كار تحقيقي يا تدريس به او پرداخت مي

  .شود پرداخت مي هايي و عموما به دانشجويان ممتاز فعاليت

مثـال در صـورتي كـه پـذيرش      بـراي . زمان و نحوه اعالم دريافت كمك مالي نيز اهميت بااليي دارد
پذيرش از طرف دانشگاه ذكر شود، ممكن اسـت   مالي باشد و اين موضوع در نامه قبوليهمراه كمك 

  .به سفارتخانه نباشد و يا ميزان آن خيلي كم شود نيازي به اعالم صورت وضعيت بانكي

هاي مختلـف متفـاوت اسـت     و دانشگاه) ها با توجه به هزينه(ميزان كمك مالي در كشورهاي مختلف  
  .دگي دانشجويي كافي هستندزن اما اكثرا براي

دهنـد كـه بـه طـور مـستقيم از       مـي  هاي آمريكـا بـه شـما اجـازه     بسياري از دانشگاه : ي مهم نكته

دهـد   اي مـي  صورتي كه دانشگاه به شما چنين اجـازه  در. كارشناسي براي دكترا درخواست بفرستيد
ي مقطـع كارشناسـي ارشـد    احتمال گرفتن كمك مالي بـرا ! اقدام نكنيد ارشد هرگز براي كارشناسي

 ضمن اين كه برخالف ذهنيتِ بسياري از دانشجويان ايرانـي گـرفتن پـذيرش در   . است بسيار پايين

. براي دكترا اقدام كنيد بنابراين در صورت امكان حتماً. تر از دكتراست مقطع كارشناسي ارشد مشكل
ي تحـصيل بـراي دكتـرا     ادامـه عالقمنـد بـه     به اين نتيجه رسيديد كه چنانچه بعد از شروع تحصيل

توانيــد درخواسـت مـدرك كارشناســي ارشـد نماييــد و     مـي  هـا  نيـستيد، تقريبـاً در تمــام دانـشگاه   
ارشـد را   دهند كه مدرك كارشناسي ها به شما اجازه مي بسياري از دانشگاه حتي. التحصيل شويد فارغ
  .چنان به تحصيل خود ادامه دهيد حين دكترا دريافت كنيد و هم در

 ها هاي مالي داخل دانشگاه و نحوه دريافت آن انواع كمك

• Research Assistantship  
• Teaching Assistantship  
• Fellowship و Scholarship  

  منابع مالي خارج از دانشگاه

• Internship  

 



  تافل

TOEFL يكي از چندين آزمون بين المللي است كه موسسه ي ETS هـدف ايـن   . برگزار مي كند
مهارتهـاي چهارگانـه ي خوانـدن، گـوش      آزمون تعيين سطح زبان انگليسي آزمون دهنده بر اسـاس 

برگزار مـي   iBT و PBT در حال حاضر به دو شكل اين آزمون. دادن، سخن گفتن، و نوشتن است
 PBT جايگزين شده است و آزمون iBT  توسطمرور در سراسر دنيا به CBT شود كه البته آزمون

  .به تدريج منسوخ خواهد شد نيز بهمين صورت

 فهرست مندرجات

• 1 PBT- Paper Based TOEFL   

o 1,1 بخش Listening 

o 1,2 بخش Reading 

o 1,3 بخش Structure 

o 1,4 بخش Writing 

o 1,5 منابع براي اين امتحان 

• 2 CBT- Computer Based TOEFL   

o 2,1 منابع براي اين امتحان 

• 3 iBT- Based TOEFL  Internet  

o 3,1 بخش Reading 

o 3,2 بخش Listening 

o 3,3 بخش Speaking 

o 3,4 بخش writing 

o 3,5 منابع براي اين امتحان 

  مراكز برگزاري آزمون تافل در ايران 4 •

o 4,1  تهران(سازمان سنجش آموزش كشور( 

o 4,2  تهران(عالمه سخن( 

o 4,3  تهران( مجتمع آموزشي اميربهادر( 

o 4,4 فني تهرانمجتمع  

o 4,5 مركز زبان ايران 

o 4,6 دانشگاه اصفهان 

o 4,7 دانشگاه شيراز 

o 4,8 دانشگاه آمل 

o 4,9 دانشگاه اروميه 



o 4,10 دانشگاه تبريز 

  

Paper Based TOEFL - PBT 

 

امتياز اين امتحـان از   .متحانات بين المللي زبان راحت تر است بخش مي باشد و از تمامي ا4داراي 
شـده و نمـره بخـش نوشـتاري جـدا        بخـش آن مربـوط  3 مي باشد كه به جمع نمـره  677 تا 310

ه دنبـال    . حد پايين مي باشد 550 براي اكثر دانشگاه هاي دنيا. محاسبه مي شود ولي كساني كـه ـب
 داشته باشند حتي برخي از دانشگاه هـا حـد   600االي كنند كه ب بورس تحصيلي هستند بايد سعي

  ) .Cambridge مثل(براي اين امتحان تعيين كرده اند   هم620پايين 

 Listening بخش

 سـوال شـنيداري   50براي بسياري از ايرانيان اين قسمت سخت ترين بخش امتحـان اسـت و داراي        
  :شود باشد كه به دو بخش تقسيم مي مي

  مكالمات كوتاه •

شـود كـه بيـشتر      سوال مي باشد و دو نفر با هم صحبت مي كنند و يك سوال مطرح مي20امل ش
صحبت هاي نفر دوم پنهان مـي   مواقع صحبت هاي نفر دوم مهم مي باشد، چرا كه معموال جواب در

روي ورقه امتحان مي بينيد و اين به شما كمك مـي   شما در امتحان كاغذي تافل گزينه ها را. باشد
 تـا گزينـه را   2گزينه ها را به سرعت بخوانيد و حتي در برخـي شـرايط    ه قبل از پخش سوالكند ك

بايـد    ثانيه فاصله وجود دارد كه در ايـن مـدت شـما   12بين هر دو سوال در اين بخش  .حذف كنيد
بـراي آمـادگي در ايـن    . كنيد خانه مربوطه را در پاسخنامه پركنيد و خود را براي سوال بعدي حاضر

بسيار مفيد ) هاي خاص و كم كاربردIdiom نه(آشنايي با جمالت محاوره اي روزمره معروف بخش 
و يـا بيـشتر در   % 70هاي آزمونهاي قبلي ميتوان تا حد listening است كه با گوش كردن مداوم به

   .مسلط شد اين زمينه

  مكالمات بلند •

 4صحبت كـرده و    دقيقه1حدود  نفر با هم در 2 سوال مي باشد كه يك سري از سواالت 30شامل 
همين حدود زماني صحبت مـي    سوال مطرح مي شود كه در بخشي از سواالت هم يك نفر در5الي 

در ابتداي هر سه مرحله، حـدود يـك تـا سـه      .كند كه و بعد همين تعداد سوال را بايد جواب دهيد



هـاي   ر ايـن مـدت گزينـه   توانيـد د  شود كه شما مي بخش مي اي از آن دقيقه زمان صرف پخش نمونه
 شود سريعتر سوال را جواب دهيد البته اين مرور كنيد تا وقتي سوال پخش مي مربوط به سواالت را

بـراي مهـارت در ايـن     .ولي در ايران، كسي سر جلسه جلوي اين كار را نمي گيرد. كار قانوني نيست
لم ديـدن تلـف نكنيـد و    ويژه في و ماهواره و به VOA ،CNN بخش وقت خود را با گوش كردن به

يك نوع كنكور است و كساني كه بـا تـستهاي آن    تافل. فقط منابع سواالت تافل را مدام گوش كنيد
به خصوص كه اين امتحان واقعا بـراي كـساني كـه    . كسب مي كند بيشتر آشنا باشند، نمره بيشتري

 حتي اگر خيلي هـم كـار  چرا كه كسي كه پايه زبان خوبي ندارد . ندارند خوب است پايه زبان خوبي

اين امتحـان ايـن كـار     كند نمي تواند در مدت كوتاه نمره خيلي عالي از اين امتحانات بگيرد ولي در
  سـوال مـي باشـد بـه عبـارات     7تـا   5در بخش مكالمات كوتاه، چند سوال كه حـدود  . شدني است

idiomatic ي تافـل وجـود دارد   عبارات را كه در آخـر كتابهـا   اختصاص پيدا مي كند كه حتما اين
 سـوال حـداقل پاسـخ دهـد، گـرفتن      42 سوال بـه  50اين بخش از  اگر كسي بتواند در. حفظ كنيد

  .اي خواهد بود كار ساده 600ي باالي  نمره

  Reading بخش

وجود دارد كه هـر متنـي     متن5 سوال وجود دارد كه معموال براي اين تعداد سوال 50در اين بخش 
مضمون است كه اين متن در چـه مـورد صـحبت     سوال اول هر متن به اين. د سوال دار11 تا 9بين 

انتخاب كنيم بهتر است؟ اين سوال بايد در هر متن آخرين سـوالي   مي كند يا اسم اين متن را كدام
مـتن   بخش پاسخ داده مي شود چرا كه شما با زدن سواالت ديگر كامال با موضوع آن باشد كه در آن
بعضيها عقيـده دارنـد    :است علماي تافل در پاسخ دادن به بقيه سواالت اختالفبين . اشنا مي شويد

بخوانند و بعد سواالت را بخوانند و سريع به   دقيقه3 تا حداكثر 2كه اول متن با با سرعت در حدود 
گروه دوم عقيده دارند كه اول سوال را خوانده  .بيشتري پيدا كنند متن برگردند و جواب را با سرعت

البته الزم به ذكر است كه سواالت به ترتيب در متن وجود دارنـد  . كنند عد جواب را در متن پيداو ب
كه جزو نـرم   بعضي ديگر هم.  مي باشد4 در پاراگراف 10 و سوال 2 در پاراگراف 4مثال سوال  يعني

ل بـا  كننـد كـه بهتـر اسـت او     مغزان طبقه بندي مي شوند و بنده هم به آنها گرايش دارم ادعا مـي 
 دقيقه بخوانند و بعد متن را 1بدون جواب در   سوال مربوط به يك متن را10سرعت برق و باد فقط 

بايد اضافه كنم كه اين بخش .  سوال را پاسخ دهيم10دقيقه باقي مانده  8 دقيقه بخوانند و در 2در 
گفت كه يكي از  دهمچنين انتخاب اين راه ها كامال سليقه اي است و نمي شو. دقيقه زمان دارد 55

  .كه با كدام راحتتر هستيد  امتحان بفهميد3شما هم مي توانيد با زدن . ديگري بهتر است

  Structure بخش

ورقـه اي نيـز    اين بخش راحت ترين بخش تافل است كه يكي از مهمترين علل راحـت بـودن تافـل   
 گزينـه اي  4 سوال 15شامل  :  دقيقه زمان و دو بخش مي باشد25 سوال با 40شامل . همين است



 سوال است كـه در ايـن سـواالت در يـك     25شامل  .مي باشد كه بايد گزينه صحيح را انتخاب كنيد
زير ان مشخص شده است كه بايد گزينه اي كه غلط اسـت را    بخش آن با كشيدن خط در4جمله، 

قـت در ايـن   گزينه اي كه باعث غلط بودن جمله شده را پيدا كـرد كـه كمـي د    يعني. انتخاب كنيد
 40 سـوال از  38شما به راحتي مي توانيد با تمرين بر روي تستهاي اين بخش به  .الزم است بخش

زبان كسي بستگي نـدارد   اين اصال به پايه. سوال پاسخ داده و قبولي خود را در امتحان تضمين كنيد
  .كند و هر كسي به راحتي مي تواند به اين مهم دست پيدا

 Writing بخش

چرا كـه كـسي كـه در     تواند مشكل باشد، مت حتي براي كساني كه زبان خوبي دارند هم مياين قس
. انگليسي بايد انشاي خوبي نيز داشته باشد اين بخش نمره خوبي مي خواهد عالوه بر تسلط به زبان

بيـشتر  . ي كل امتحان محاسبه نمـي شـود   ولي اين نمره در نمره  مي باشد6 تا 0نمره اين بخش از 
  را بـه عنـوان  5 و گاهي نيز 4/5، 4اين بخش سقفي تعيين نمي كنند، ولي برخي  گاه ها برايدانش

 و 5ولي گرفتن نمره   خوب و نسبتا ساده است4/5گرفتن نمره . نمايند حداقلِ قابل قبول تعيين مي
اقـدام مـي كننـد ايـن بخـش اهميـت        براي كساني كه براي دكترا.  كار چندان ساده اي نيست5/5
با دانـشجوياني كـار كننـد كـه عـالوه بـر مهـارت         ري دارد چرا كه اساتيد ترجيح مي دهند كهبيشت

كـساني كـه   . نيز بـراي نوشـتن مقـاالت عملـي داشـته باشـند       مكالمه خوب، مهارت نوشتاري خوبي
كنند، ممكن است شـك   انگليسي دارند و نمره خوبي در اين بخش كسب نمي تعدادي مقاله به زبان

خودشـان   انگيزند و ممكن است اساتيد تصور كنند كه آنهـا ممكـن اسـت مقاالتـشان را    را بر اساتيد
  .ننوشته باشند

 
  :نيازي ندارند speaking توصيه به كساني كه به نمره بخش گفتاري

 از معادل ان 650گرفتن نمره  حتما در اين امتحان شركت كنيد حتي اگر زبان خوبي داريد، چرا كه
كه زبان واقعا خوبي دارند و احـساس مـي كننـد     فقط كساني. (احت تر مي باشددر امتحانات ديگر ر

  )امتحانات ديگر نمره عالي بگيرند توصيه نمي شوند كه به راحتي مي توانند از

محك بسيار خـوبي بـراي كـساني     امتحان توليمو كه از طرف سازمان سنجش برگزار مي شود :مهم
 تومان هر دو ماه يكبار 8500امتحان باهزينه  اين. ت كننداست كه مي خواهند در اين امتحان شرك

معمـوالً  . مي توانيد براي آن ثبت نام كنيـد  www.sanjesh.org شود و از طريق سايت برگزار مي
. خواهد بود ي اين امتحان بيشتر  نمره، از نمره40 تا 20امتحان تافل خواهيد گرفت،  اي كه در نمره

  : يكسان است، با اين تفاوتهااين امتحان با امتحان تافل



كه در قـسمت دوم   (نوشتاري، شنيداري، گرامر، خواندن(بخش شنيداري آن بر خالف تافل  •
از مشابه تافـل آن سـخت    باشد و اين بخش امتحان نيز باشد در قسمت آخر مي امتحان مي

  .تراست، زيرا كيفيت پخش صداي آن چندان خوب نيست

  .شود تر از تافل تصحيح مي همچنين بخش نوشتاري آن سخت •

  . دقيقه از تافل بيشتر است5زمان بخش گرامر  •

 منابع براي اين امتحان

 (Barron's Essential Words for the TOEFL)  و450 و 504كتابهـاي لغـت    •

خواندن تافل است كـه   آموزشگاه آريانپور شعبه ميرداماد داراي يك جزوه بخش(براي تافل 
باشد اين جزوه مكمل بـسيار    واژه مي450ش مترادف براي كتاب شامل ريشه كلمات و بخ

جـزوه  ["جزوه هـا را از فـروم در تاپيـك     خوبي براي اين دو كتاب مي باشد، مي توانيد اين
ــراي   ــور بـــــــــ ــان پـــــــــ ــگاه آريـــــــــ ــاي آموزشـــــــــ  هـــــــــ

.78089msg.479,topic/php.index/forum/org.applyabroad.www://http
78089msg#html]"  TOEFL iBTبا مطالعه ايـن سـه منبـع اغلـب     . دريافت نمائيد

ي  البتـه جـزوه  ). ل و آيلتس حل خواهـد شـد  لغت در كليه امتحانات تاف مشكالت مربوط به
 را نيز به ويژه براي تافل ورقـه اي و كـامپيوتري كـه بعـدا     idiomatic اصطالحي عبارات

  .توضيح داده مي شود فراموش نفرماييد

زبان آنها در سطح  كه براي شروع براي كساني كه (introductory) كتاب نارنجي النگمن •
 دارند كتاب سبز النگمـن  ي كساني كه سطح نسبتا خوبيبرا. شود متوسط است توصيه مي

(Complete course) خوبي ندارند اين كتاب را بعد از  دوستاني كه زبان. شود توصيه مي
  .باشد تافل پايين تر مي اين كتابها از سطح. كتاب نارنجي شروع كنند

اي ان چنـد دوره  انته به خصوص در. هايي است كه بد نيست كتاب بارونز هم از جمله كتاب •
تواننـد بخـش    خوبي ندارند مـي  كساني كه گرامر. شود آزمون كلي وجود دارد كه توصيه مي

  .گرامر را از اين كتاب بخوانند

به خصوص بـراي كـساني      . شود  تر است توصيه مي     كتاب كيمبريج كه از دو تاي قبلي سخت        •
  .كه زبان خوبي دارند

  .شود ي قبل بسيار توصيه ميها هاي تافل دوره شامل ازمون ETS كتاب •

به خـصوص  . است وجود دارد كه بسيار مفيد حاوي سواالت امتحان ورقه اي تافل CD يك •
گرامر مي باشـد كـه     سوال بخش1000يك جزوه چيني وجود دارد كه شامل  CD در اين

  .گرامر تست زياد بزنيد تاكيد مجدد كه در. سواالت سخت و خوبي در ان وجود دارد

  



  :تواند مفيد واقع شود اي زير جهت افزايش آمادگي شما براي امتحان ميه كالس

  .شود نه شعبه پارك ملت  توصيه مي22277875شعبه ميرداماد  آموزشگاه آريانپور :تهران •

زبـان انگليـسي    دكتراي تدريس( خانم دكتر حساس خواه موسسه عالمه به مديريت : رشت •
  7722527تلفن  118واقع در گلسار خيابان ) از آمريكا و استاد دانشگاه گيالن 

  . مهمترين نكته استتست زدنتافل كنكور است براي موفقيت در آن : توصيه مجدد

  

 
فروشـگاه اينترنتـي    هاي گذشته اين نـوع امتحـان تافـل بـه       و همينطور براي دريافت سواالت آزمون     

 .مراجعـــــــه نماييـــــــد  آموزشـــــــي بخـــــــش محـــــــصوالت/ خرگـــــــوش



 

Computer Based TOEFL - CBT 

پـشت كـامپيوتر برگـزار     باشد، بـا ايـن تفـاوت كـه     اي مي اين امتحان بسيار شبيه امتحان تافل ورقه
  :آن عبارتند ازهاي  ها و شباهت تفاوت. شود مي

  .در ايران برگزار نمي شود •

ببينيد و بعـد از شـنيدن    در بخش شنيداري شما نمي توانيد مانند تافل ورقه اي سواالت را •
شما يك زمان . در دست شماست در اين امتحان زمان. سواالت روي صفحه ظاهر مي شوند

 ثانيـه  30يـك سـوال را در    ثانيـه و  10در  كلي در اختيار داريد كه مي توانيد يك سوال را
  .ورقه اي اين كار امكان پذير نيست پاسخ دهيد كه در بخش شنيداري تافل

اول پاسخ مـي دهيـد    سواالت اين امتحان تطبيقي مي باشد به اين مفهوم كه شما به سوال •
  .خواهد بود تر و امتياز آن كمتر اگر غلط جواب دهيد سوال بعد ساده

باشند احتماال بتواننـد   البته كساني كه مشكل خاصي داشته. دبخش نوشتاري بايد تايپ شو •
  .دبي نيز برگزار مي شود اين امتحان در. بخش نوشتاري را روي كاغذ جواب دهند

 روز طول مـي كـشد، خيلـي سـريعتر           40كارنامه امتحان در مقايسه با امتحان ورقه اي كه           •
  .صادر مي شود

  . امتحان قبلي است600عادل  م250 مي باشد كه 300نمره ماكزيمم آن  •

  .با استفاده از هدفن در اين امتحان روز بهتري براي بخش شنيداري داريد •

  .اي مي باشد بيشتر منابع مشابه امتحان ورقه •

  .ي منفي ندارند ها نمره هيچ كدام از آن •

 و PBT بـه صـورت   حذف و تنها CBT امتحان به صورت iBT  بعد از پيدايش امتحان:نكته مهم
iBT شوند ها در ايران برگزار مي امتحان خوشبختانه در حال حاضر هر دو اين. شود برگزار مي.  

 منابع براي اين امتحان

بخـش تافـل در محـصوالت آموزشـي فروشـگاه       توانيد بـه  براي دريافت برخي از منابع مطالعاتي مي
  .مراجعه نماييد خرگوش



 

Internet Based TOEFL - iBT 

 و حـذف  Speaking بـا دو نـوع ديگـر تافـل، افـزوده شـدن بخـش        iBT تفاوت عمده ي آزمـون 

Structure سياست. از آن است ETS    جـايگزين امتحـان   اين است كه اين آزمـون را رفتـه رفتـه 

PBT مهارت زبان در آن مورد آزمايش  4تر است و هر  شيوه ي سنجش در اين آزمون واقعي. نمايد
پذيرنـد امـا بـه     را مـي  iBT و PBT هـر دو امتحـان   ها در حال حاضر تمامي دانشگاه. گيرد قرار مي

شود تـا در ايـن آزمـون     هستند توصيه مي Teacher Assistantship كساني كه به دنبال دريافت
  در ابتداي ظهور امتحان .(speaking دارا بودن قسمت به دليل(شركت كنند  PBT به جاي نوع

iBT  تـر اسـت، امـا     لحـاظ ارزيـابي سـخت   بر اين باور بود كه اين امتحان از  آموختگان تصور دانش
متعدد در شهرهاي  نام، مراكز آزمون هاي متعدد ثبت هاي فراواني همچون زمان توان مزيت مي امروزه

در ايـن  .دانـشگاه سـفارش شـده را ديـد     مختلف و كوتاه بودن زمان آماده شدن نمرات و گزارش بـه 
سـت و ايـن فرمـت بـراي كـساني كـه       فـردي امكـان پـذير ا    هاي امتحان مجال براي مانور از قابليت

 اي را در شرايط مختلف آزمون با تنوع ارائه دهند، بسيار بهتر از تافل ورقه هاي خود توانند قابليت مي

ه درازا مـي     سـاعت 4 نمره اي تشكيل شده اسـت و تقريبـا   30 بخش 4اين آزمون از . خواهد بود ـب
امتحان واقعا نمره خوبي خواهـد    در اين100 مي باشد و نمره باالي 120نمره اين امتحان از . كشد
  .بود

  :را در دو نوع تعريف كرد iBT بطور كلي مي توان امتحان

  .است short format آن Listening و بخش long format آن Reading بخش .1

  .است long format آن Listening و بخش short format آن Reading بخش .2

از . كننـد  امتحان مشاهده مي ، در يك زمان، يكي از انواع فوق را درآزمون دهنده ها بصورت تصادفي
 long format گروه يكي از بخـشها را بـصورت   هر. شود نظر نمره دهي تفاوتي بين آنها ديده نمي

  .دارند

 و نمونه آزمايشي قابـل اجـرا بـر روي     از اين آدرس ي امتحان آزمايشي كامل بر روي اينترنت نمونه
خرگـوش بخـش محـصوالت     در فروشـگاه اينترنتـي   )بـدون نيـاز بـه اتـصال بـه اينترنـت           ( كامپيوتر
  ) مگا بايت90حجم حدود. (است موجود تافل/آموزشي

 Reading بخش

دقيقـه و دو   20بخش اول يك متن در مدت زمـان  . سه بخش وجود دارد Long Format در نوع
آزمـون  .سـوال اسـت   12 بطور كلـي هـر مـتن شـامل    . دقيقه40 متن و زمان 2بخش ديگر هر كدام 



 دقيقـه، بايـد بـه    40ان در طـول زمـ   (بخـش دوم  (3 و 2دهنده پس از پاسخ دادن به سواالت متن 
 2البتـه بايـد توجـه كـرد كـه      . دقيقه بعد پاسخ گويد 40نيز در ) بخش سوم (5و 4سواالت متنهاي 

 2جهت آمارگيري خـود، ايـن    ETS نشده و در نمره دهي تاثير ندارد و  متن تصحيح5متن از اين 
 متن 2كدام  نمي دانند كهاما از آنجا كه آزمون دهندگان در طول امتحان . اضافه كرده است متن را

بـراي پاسـخ گـويي بـه سـواالت داده        متن داده شده، ارزيابي نمي شود، بايد تمام تالش خود را5از 
  .شده بكنند

 بخـش هماننـد نـوع    اولـين . كه دو بخش است، سه متن داده مـي شـود   Short Format در نوع

Long Format  40نيـز در  ) بخـش دوم  (3و 2  دقيقه جواب داده شود و متنهاي20بايد در زمان 
 يـافتن درايـن    براي مهـارت .سواالت آنها تصحيح مي شود در اين نوع آزمون تمام متنها و. دقيقه بعد

 و) عمدتا با مطالعه كتابهاي لغت معرفي شده براي تافـل (لغات را افزايش داد بخش ابتدا بايد دامنه
به ذكر است كه تمرين بـر   الزم.ني را تقويت كردخوا در ادامه با تمرين نمونه امتحانات در منابع متن

بود چرا كه تندخواني برصـفحه رايانـه در مـدت     صفحه رايانه بسيار موثرتر از خواندن بر برگه خواهد
 300براي مثال مهارت تندخواني متنـي بـا   . باشد اين بخش مي زمان معين عامل مهمي در موفقيت

در .  درصدي مطلب سرعت مناسـبي اسـت  50اب درك  دقيقه با احتس2حدودا  كلمه در مدت زمان
نمونه متن  تمرين و تكرار. به سريع خواندن مطالب در موضوعات مختلف مفيد خواهد بود كل عادت

  .افزايش خواهد داد هاي منابع مختلف و تكرار مشاهده لغات مشابه مهارت داوطلب را

 Listening بخش

نوع ديگر در آن وجود  باشد و مكالمات كوتاه دو ند ميبخش شنيداري اين امتحان شامل مكالمات بل
البتـه اگـر داوطلـب    . تر مي باشـد  سخت همچنين از لحاظ سرعت پخش شدن از دو نوع ديگر. ندارد

توان گفت كه به طور كلي اين  مشكلي نخواهد داشت و نمي خود را با اين شيوه امتحان تطبيق دهد
 معموال به داوطلبين iBT سياري از منابع آماده سازي تافلدر ب.تر است سخت امتحان از انواع ديگر

كنند وليكن نكتـه   برداري هاي خود نت شود كه در ضمن گوش دادن به مكالمات از شنيده توصيه مي
ه خـاطر       قابل تامل اين است كه داوطلب بايد بتواند ضمن گـوش دادن بـه   دقـت مطالـب مهـم را ـب

برداري كامـل، امكـان فهميـدن مطالـب      منظور نت الب بهچرا كه مكث كردن مقطعي بر مط. بسپارد
برداري از كلمات كليـدي و يـا عالمـات اختـصاري      توان با نت البته مي .متعاقب را كمتر خواهد نمود

درك داوطلب از  در سواالت اين بخش تاكيد بيشتر بر. گويي بهتر به سواالت استفاده كرد پاسخ براي
اي مـد نظـر    جزئيـات حاشـيه   الت اسـت و اسـامي خـاص و يـا    مطالب در توان پاسخگويي بـه سـوا  

تـوان دسـت يافـت كـه      شـده بـه ايـن مهـم مـي      با تمرين نمونه تستهاي منابع شـناخته . باشند نمي
حول و حوش موضوعات مشابهي همچـون اطالعـات در   ) وحتي بخشهاي ديگر(موضوعات اين بخش 

 مطالـب معمـول و سـاده در كالسـهايي     دانشگاه بـراي دانـشجويان و   مورد موضوعات رايج در محيط
امتحانـات   همچون. باشند شناسي و غيره مي گياه شناسي، هنر، تاريخ، شناسي، زمين فرهنگ :همچون



روي متن شنيده شده به راحتي  ها و چك لغات جديد بر ديگر با تمرين و تكرار گوش دادن به نمونه
ر ايـن بخـش از اعمـال سـليقه مـصححين      هـا د  پاسخ ميتون حتي نمره كامل را بدست آورد چرا كه

  .باشد  دقيقه مي40بخش  مدت زمان اين. باشند مصون مي

  

 Speaking بخش

خواهد شد كـه بـراي     دقيقه بعد از بخش خواندني و شنيدني از شما درخواست10پس از استراحت 
 باشـد كـه در هـر بخـش دو سـوال      اين قسمت شامل سه بخش مي. پاسخگويي اين بخش بازگرديد

در بخش اول يك موضـوع عمـومي داده مـي شـود كـه در سـوال اول        .شوند مشابه به هم مطرح مي
 رخدادهاي عمومي و سوال دوم نقدي بر رد و يـا تاييـد موضـوعي از جانـب شـما      معموال تعريفي از

رامـرور نمـوده و پـس از      ثانيه زمان داده مي شود تا پاسخ خود15در اين بخش به شما . خواهد بود
رايانه زمان را دقيقا به شما نشان خواهد  زمان سنج صفحه.  ثانيه در مورد آن صحبت كنيد45م اتما
  .داد

متني بصورت خواندني  در بخش دوم ابتدا عنوان موضوعات سوال از هدفن پخش ميشود، سپس يك
نكـات را  بخوانيد در اين زمان شما ميتوانيـد    ثانيه زمان داريد تاآنرا45روي صفحه ظاهر ميشود كه 

در سـوال  (در همين باره گفتگـويي مـا بـين دونفـر     . يادداشت كنيد بر برگه اي كه به شما داده شده
 بعـد از آن، يـك  . از هدفن نيز پخش مي شـود ) در سوال دوم(سخنراني در كالس درس و يك) اول

ي صـحبت  ثانيه بـرا  60 ثانيه زمان براي فكر كردن و 30كه . سوال از اين دو مورد پرسيده مي شود
  .كردن داريد

در سـوال  (كـالس درس  و يـك سـخنراني در  ) در سـوال اول (در بخش سوم يك گفتگو مابين دونفر 
سخنراني پرسيده مي شـود كـه در    از هدفن پخش مي شود و يك سوال در توصيف مكالمات و) دوم

مهمـي كـه   نكتـه  .ثانيه براي صحبت كردن وقت داريد 60 ثانيه براي فكر كردن و 20اين بخش نيز 
 نيزهمواره براي اين بخش تاكيد داشته اين است كه داوطلب بايد (ETS)امتحان خود برگزار كننده

بـراي قـسمتهايي كـه     در ضمن.  از خود ارئه دهد" واضح" و " منسجم"بتواند در وحله اول پاسخي 
ي در ضـمن  بايد به موارد مهم و كليـد  باشند، شامل متن و گفتگو و يا سخنراني در كالس درس مي

هاي ارائه شده در فروم براي اين بخش به ايـن نتيجـه مـي      با مرور درنمونه پاسخ. پاسخ اشاره نمود
تصور بسياري از داوطلبان نمرات باال نصيب كساني خواهد شد كه مـضمون   توان رسيد كه بر خالف

لهجـه غلـيظ    بـودن با ساختار گرامري صحيحي به طور واضح ارائه نمايند و نيـازي بـه دارا    اصلي را
 براي مهارت يافتن در اين بخش در ابتدا داوطلب بايـد از تـسلط بـر صـحيح ارائـه      .انگليسي نيست

مهارت هاي گرامري  چرا كه بخشي از. نمودن پاسخ هاي خود از لحاظ گرامري اطمينان حاصل كند
سخ هاي خـود بـه   بايد با ضبط نمودن پا در ادامه داوطلب. داوطلب در اين بخش ارزيابي خواهد شد



قوت و ضعف خود را دريافتـه و در مـديريت زمانبنـدي     موضوعات مختلف و گوش دادن به انها نقاط
اين است كه داوطلب بايد بتواند مطالب ارئه شده در گفتگو و يا سخنراني  نكته ديگر. نيز تسلط يابد

اولويت قرار دارنـد و   ت مهم درالبته نكا. به طور كامل و با بيان خود در زمان تعيين شده ارئه كند را
وليكن مطمئنا نمرات خوب زماني حاصل  . ثانيه اشاره كرد60نميتوان به كل مطالب در مدت زمان 

را با دقت و با استفاده از لغات جديدي كه در ذهـن خـود    شنوند كه داوطلب بتواند مضمون كلي مي
ارمغان  رائه جمالت قوي نمره باالتري را بهبديهي است كه استفاده از لغات بهتر و ا .دارد بيان نمايد

تواند كمـك بـه سـزايي     مي نت برداري در اين بخش در ضمن گوش دادن به موضوعات. خواهد آورد
اين است كه در هنگام پاسخگويي به سـواالت   نكته مهم ديگري در ارتباط با اين بخش. داشته باشد

هاي الزمـه   گزاركنندگان آزمون نيز راهنماييكه حتما توسط بر(ميكروفون داوطلب بايد ضمن تنظيم
اطمينـان   ، بايد با صداي واضح و رسا صحبت كند تا از ضبط شدن صداي خـود )خواهد گرفت انجام
صدايشان به خوبي ضبط نشده  كردن با صداي آرام ، اند كساني كه به خاطر صحبت چرا كه بوده. يابد

  .اند و نمره خوبي نگرفته

  writing بخش

 تـا  200داوطلب متنـي   درسوال اول ابتدا براي. نوشتاري اين امتحان دو قسمت وجود دارددر بخش
در . دقيقه زمـان بـراي مطالعـه آن دارد    3شود كه داوطلب   كلمه اي بر صفحه رايانه پديدار مي300

موضـوع و مطالـب كلـي را بـه خـاطر بـسپارد كـه نيـازي بـه           اين زمان داوطلب بايد سعي كند كـه 
سـپس يـك   .شـود  هنگام تايپ متن دوباره اين متن نيز در صفحه ظاهر مي  نيست زيرا دربرداري نت

داوطلـب   در ايـن زمـان  .شود هدفن مطالبي در تاييد و يا رد متن ارائه شده شنيده مي بخشي توسط
باره پرسيده شده و داوطلب بايد  پس از آن سوالي در اين. برداري نمايد بايد حتما مطالب مهم را نت

داده شده و مطالب شنيده شده نوشـتاري مـستدل    نگام نوشتن متن خود با تلفيق مطالب متندر ه
سـوال دوم  .  لغـت باشـد  200-150دقيقه بوده و متن بايد حاوي حداقل 20زمان نوشتن .ارائه نمايد
 5اي شامل يك سوال با مـضمون عمـومي اسـت كـه ارئـه يـك مـتن         همچون تافل ورقه اين بخش

 30به ايـن مـتن    زمان پاسخگويي. يت اصول نوشتاري مناسب براي تافل كافي استپاراگرافي با رعا
هر دو متن تعـداد كلمـات نوشـته     در هنگام نوشتن.  كلمه باشد300دقيقه و نيز بايد حداقل حاوي 

دريافـت    اينترنتي خرگـوش فروشگاه را از writing منابع. شوند شده در باالي صفحه نشان داده مي
  .نماييد

كالسهاي مكالمه وقت خود  در صورتي كه زمان چنداني براي شركت در امتحان نداريد، با شركت در
اين امتحان يا براي اينكه در خارج از كشور بـه   راي بخش تكلمرا تلف نكنيد تا مهارت تكلم خود را ب

 شما. بعد از امتحان اگر وقت كرديد مي توانيد به اين كالسها برويد. دهيد مشكل بر نخوريد، افزايش

گفته شد صـحبت   هايي كه شود در طي زمان صرفا بايد حول موضوعاتي كه در اين امتحان مطرح مي
امتحانـات ديگـر بـه نظـر ميرسـد       تـر از  گسترده iBT مطالب امتحان تافلاگر چه .كنيد و نه بيشتر



فرمت خاصي است كه تنها با تكرار بر منابع خود  وليكن اين آزمون نيز همچون همه امتحانات داراي
  .توان بر آن مسلط شد تستها مي امتحان و استفاده از نمونه

  :رااين امتحان مطمئن ترين نوع امتحان در ايران است، زي

  .هميشه ثبت نام آن ظرفيت دارد •

  .شود كارنامه به سرعت صادر مي •

راي امتحـان مجـدد خـود را      اگر خداي نكرده امتحان را خراب كرديد به سرعت مي  • توانيد ـب
  .آماده و ثبت نام كنيد

باشـند بـا    مـي  "Teacher Assistant TA حل تمريني"كساني كه به دنبال كمك مالي  •
دريافت كمك مالي افـزايش   توانند شانس خود را براي بخش تكلم ميگرفتن نمره خوب در 

  .دهند

خـود را در امتحـان    توانند امتيـاز كـل   كساني كه در بخش نوشتاري داراي تبحر هستند مي •
  .شود محاسبه مي افزايش دهند چون اين نمره اين بخش در نمره كل اين امتحان

 منابع براي اين امتحان

• ETS Official Guide to iBT TOEFL  
• Barron's How to Prepare for the TOEFL  
• Longman TOEFL iBT  
• (Essential Words for the Toefl(Barron's  
• TOEFL Vocabulary Test  
• Power 3000 TOEFL Test CDROM Grammar Review  
• TOEFL e-Books  
• KَAPLAN Internet-Based TOEFL  
• Cambridge Preparation for the TOEFL  
• Focus On Grammar  
• Essential Grammar in Use Study Guide  
• Useful English Learning e-Books  
• TOEFL Exams 1995-2005  
• TOEFL POWER PREP  
• The Heinemann TOEFL Preparation Course  

  



  مراكز برگزاري آزمون تافل در ايران

   )تهران(سازمان سنجش آموزش كشور 

در  GRE و TOEFL سازمان سنجش آموزش كشور يكي از چند مركز مجـاز در برگـزاري آزمـون   
مي كند و فـضاي برگـزاري     نفر در هر نوبت برگزار80افل را براي اين سازمان امتحان ت. ايران است

هنگام ثبت نام اينترنتي تافل مي توانيـد   NOET اين مركز را با كد. آزمون و امكانات مناسبي دارد
  .پيدا كنيد

  .باشد مي+ 9821-88922242: تلفن بخش تافل و جي آر اي سازمان سنجش

اللهي و سپهبد قرنـي ـ پـالك     هاي استاد نجات  بين خيابان-ند  خيابان كريم خان ز-تهران :  آدرس
  .TOEFL همكف ـ واحد  ـ طبقه218

org.sanjesh.www://http  

 )تهران(عالمه سخن 

مكـان مركـز نيـز     فر اسـت و  ن15اين مركز از لحاظ گنجايش و ظرفيت پذيرش داوطلبين در حدود 
 voucher هاي پرداخت ويا از كارت توان براي ثبت نام براي اين مركز مي. آرام بوده و مناسب است

  .نمود خريداري شده از سازمان سنجش نيز استفاده

   سايت 24ولي عصر باالتر از ونك ، خيابان نگار پالك : آدرس

  88794506: تلفن تماس

 ) تهران( مجتمع آموزشي اميربهادر 

 نفر در هـر نوبـت آزمـون مـي     100 سايت آزمون استاندارد، با ظرفيت پذيرش        5اين مركز مجهز به     
  .باشد

  نرسيده به ميدان وليعصر، قبل از وزارت بازرگاني، بن بست صدف، ساختمان امير بهادر: آدرس

  88919021: تلفن

com.amirbahador.www://http  

  



 مجتمع فني تهران

  44سعادت آباد باالتر از ميدان كاج بلوار بهزاد شمالي نبش باغستان يكم پالك : آدرس

  22090001:  تلفن

com.mftsite.www://http  

 مركز زبان ايران

  31خيابان انقالب خيابان وصال شيرازي پالك 

 دانشگاه اصفهان

  دانشگاه اصفهان، ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، درب شمالي دانشگاه، ساختمان اداره كل آموزش

 دانشگاه شيراز

  كتابخانه ي ميرزاي شيرازي)معروف به خوابگاه(گاه شيرازميدان ارم پرديس دانش

 دانشگاه آمل

 98 (121) 2122720 -1 :تلفن 731 جاده هراز، صندوق پستي 5ايران، مازندران، آمل، كيلومتر 

  وب سايت , +

 دانشگاه اروميه

 ريزدانشگاه تب

 



  

GRE General 
 

ي ايـن   نمـره ) عمدتا كانادا) هاي بسيار معتبر كشورهاي ديگر دانشگاه هاي آمريكا و برخي از دانشگاه
ايـن  . پذيرش در مقاطع باالتر از كارشناسي الزم دارند ا به عنوان يكي از مداركِ درخواستِامتحان ر

 شود كه نـوع كـامپيوتري آن در ايـران برگـزار     اي و كامپيوتري برگزار مي ورقه امتحان به دو صورت

  .شود نمي

بسيار قوي بـا داشـتن    رزومه هاي بعضا دانشجويان با. ها مهم است ي اين امتحان براي دانشگاه نمره
 نـوع عمـومي امتحـان    .دهنـد  كم شانس خود را براي گرفتن پذيرش از دست مـي  GRE يك نمره

GRE باشد اي شامل سه بخش مي ورقه:  

• )Quantitative رياضيات(  

• )  Verbal واژه(  

• Analytical Writing ) بخش نوشتار(  

شـايد يـك   . نيـست  هـاي دبيرسـتان   بخش رياضيات اين امتحان بسيار ساده و چيزي بيش از كتاب
نمـره ايـن بخـش از    . آن پاسخ دهـد  دانش آموز خوب سوم راهنمايي هم بتواند به راحتي به سواالت

ان شركت مي كنند اين نمـره را كـسب مـي    اين امتح از افرادي كه در% 8باشد كه معموال   مي800
 نـشان  800باشند، گرفتن نمره كمتر از  هاي تحصيلي مي دنبال بورس توصيه به كساني كه به. كنند
چنـد   حتما. لذا خواندن اين بخش حتما توصيه مي شود. شما خيلي هم با دقت نيستيد دهد كه مي

تعداد اشتباهات خود را كـاهش   الت آشنا شويد ودوره از امتحانات قبلي را بزنيد تا كامال به نوع سوا
 همچنين در بسياري از دانشگاه هـايي كـه نمـره    .دهيد و سرعتتان در زدن تستها افزايش پيدا كند

GRE 1200، 1100مجموع نمره رياضيات و واژه حـد نـسابي ماننـد     براي آنها اهميت دارد، براي ،
پس سعي كنيد كه بخش رياضيات را از دست .  نيز تعيين ميشود1350يعني  ، و حتي بيشتر1250
  .ندهيد

 يـا حتـي   2دهيد كه اگر  تايي براي بخش رياضيات بايد جواب30 سري سوال 2در امتحان ورقه اي 
بخشي كه در اين امتحان . خواهد بود 800  غلط نيز داشته باشيد نمره شما4در برخي امتحانات تا 

به بخش سواالت نموداري است كـه در ايـن بخـش يـك     مربوط  امكان غلط زدن را افزايش مي دهد
 خيلي از(در اين بخش دقت بيشتري نماييد . شما چند سوال پرسيده مي شود نمودار داده شده و از

تمام ايـن امتحـان بخـش     .(دوستان سواالت نموداري را بعد از پاسخ به ساير سواالت جواب ميدهند
لغات پيچيده اي دارد كه بعضا معنـي فارسـي آن     از دايرهواژه آن است كه نياز با دانش بسيار بااليي



دوسـتان،  .  گزينه اي اسـت و نمـره منفـي نـدارد    5سواالت اين بخش  .نيز به گوش ما نخورده است
 ايـن بخـش  . ولي نياز به زمان نـسبتا زيـادي دارد  . بخش نيز دور از دسترس نيست موفقيت در اين

واقعـا خـوب     در اين امتحـان 800 از 400مره باالي تايي مي باشد كسب ن38شامل دو سري سوال 
هـر كـدام از   . شانس داريـد   دانشگاه اول آمريكا نيز10 حتي در 1200است و شما با كسب مجموع 

 گزينـه  5در اين بخش شما بايـد از  : بخش مترادف و متضاد : فرم زير مي باشند4 سوال در 38اين 
يـك جملـه نـسبتا    : بخش جاي خـالي . عالمت بزنيدكلمه داده شده است را  يك كلمه را كه مخالف

دو : بخـش تطـابق لغـات    .داده مي شود و يك يا دو جاي خالي را بايد با گزينه ها پر كنيـد  پيچيده
بايد شبيه ترين گزينـه را كـه ارتبـاط آنهـا       گزينه شما5در . داده مي شود) كتاب، دفتر(لغت مانند 

در اين بخش دو يا سه متن نسبتا پيچيده داده مي : خواندن. نماييد مانند اين جفت مي باشد را پيدا
  .بايد با توجه به آنها به سواالت پاسخ دهيد شود كه

 30دقيقـه و دومـي داراي    45انـشاي اول داراي  . شامل نوشتن دو انـشا مـي باشـد   : بخش نوشتاري
وضـوعات تافـل   مي شود كـه بـه مراتـب از م    در بخش اول به شما دو موضوع داده. دقيقه زمان است

تحليـل دقيـق موضـوع،    . دلخواه انتخاب كرده و براي آن بنويـسيد  شما بايد يكي را به. مشكلتر است
نمـره ايـن    .در اين بخش بر روي نمره شما تاثير بسزايي دارنـد .. پيچيده، تعداد لغات و  گرامر نسبتا
معادل تافل آن سخت تر از   واقعا خوب است و گرفتن ان4 محاسبه مي شود كه نمره 6بخش نيز از 

ام كه نمره اين بخش آنها از تافـل بيـشتر بـوده     البته الزم به ذكر است كه من كساني را ديده. است
در بخـش دوم، در حـدود چنـد خـط يـك موضـوعي        .بوده است است كه من فكر مي كنم تصادفي

ور نيـست و داراي  منطقي به نظر مي رسد ولي در اصل اينط اين موضوع ظاهرا. توضيح داده مي شود
 يك مژده بسيار خوب ايـن اسـت كـه از آنجاييكـه مـا     . بايد آنها را باز كنيد اشكاالتي است كه شما

پيدا كنيم و بكـوبيم   ايرانيها فقط ياد گرفته ايم از يك كار خوب فقط جنبه هاي كوچك منفي آن را
ش هـاي منفـي آن نيـز    پيدا كردن بخ البته. در اين بخش نيز جزو شركت كننده هاي موفق هستيم

  .كار سختي نيست

حرافي زياد دارد كه در تافل اين كار  دوستان، كال نوشتن يك انشا خوب احتياج به :نكته بسيار مهم
موضوع را بشكافيد و با داليـل متفـاوت عقيـده خـود را      بسيار خوب است كه شما هر چه مي توانيد

ابت كنيد كه سيگار كشيدن خوب است، شما نمـره  در تافل با داليل خود ث مثال اگر. پشتيباني كنيد
و بايد با دقت  ولي در اين امتحان تحليل صحيح از اهميت ويژه اي برخوردار است. خواهيد گرفت را

باز هم به كـساني  . دست نمي آوريد  به3,5در غير اين صورت نمره اي بيشتر از . موضوع را بشكافيد
كساني كـه  . گردند اين بخش نيز بيشتر توصيه مي شود يكه براي دكترا به دنبال بورس تحصيلي م

مي خوانند و زمـان نـسبتا مناسـبي نيـز در اختيـار      ) آيلتس(موازي با تافل  اين امتحان را به صورت
سـرمايه   بيشتر Verbal و بخش جاي خالي و خواندن GRE مي توانند روي بخش نوشتاري دارند

در يك دفترچه داده ميـشود   اري، سواالت رياضي و واژهدر امتحان بعد از بخش نوشت. گذاري نمايند
واژه و بعد رياضي و مجددا بخـش سـوم واژه    يعني بخش اول. (كه به صورت يكي در ميان مي باشند



تعيـين شـده، شـما بايـد هـر       ETS طبق قانون امتحان كه از سوي .(و بخش آخر رياضي مي باشد
نداريـد؛   و حق بازگشت به عقـب و يـا رفـتن جلـوتر را    قانوني آن به پايان برسانيد  بخش را در زمان

مي شود اما در برخـي از حـوزه    گرچه در حوزه هاي امتحاني در ايران نيز كم و بيش اين قانون اجرا
اين را به خاطر داشته باشيد كه بـه هـر حـال     .هاي امتحاني سخت گيري هاي مراقبين كمتر است

  .سنديده اي نيستدرست و پ هيچ وقت تقلب و قانون شكني كار

 منابع براي اين امتحان

نهـايي وجـود نـدارد و     در اين امتحان حد. شود اين امتحان مانند تافل به تعدادي منبع خالصه نمي
كتاب كـاپالن در ايـن   .)  بگيريد800توانيد  يعني هر چه قدر هم كه لغت بخوانيد نمي. (نسبي است

 رياضي كتاب بارونز براي كساني كه مـي خواهنـد   بخش. شود مي امتحان بيشتر از كتب ديگر توصيه
 سطح امتحـان از ايـن كتـاب   . شود بيشتر مروري بر رياضيات داشته باشند توصيه مي براي اطمينان

 ســايت حتمــا اگــر زمــان داريــد ليــست موضــوعات بخــش نوشــتاري را از . باشــد تــر مــي ســاده

org.ets.www://http چرا كه در برخي از آنها لغاتي به چشم مي خورد كه . دريافت و مرور كنيد
دهـد، چـرا كـه     اين كار اعتماد به نفس شما را نيز در سر جلسه افزايش مي. شما آشنا نيستند براي

ير نظر دكتر تهران وجود دارد كه ز موسسه اي در ميدانِ هفت تيرِ. باشد اين اولين بخش امتحان مي
هاي اين مؤسسه توصيه  شركت در كالس. شود اداره مي برزآبادي رياست بخش زبان سازمان سنجش

اين جزوات توسط يكي از دوستان عـضو فـروم    .آن خوب است GRE شود ولي جزوات امتحان نمي
دريافـت   از ايـن آدرس در فـروم   توانيد و فايل اسكن جزوه را مي هاي فروم قرار گرفته در اختيار بچه

خـصوص در بخـش واژه واقعـا     هاي خود دكتـر برزآبـادي بـه    البته الزم به ذكر است كه كالس. كنيد
 دوره 37جـزوات ايـن موسـسه شـامل     . ندارد ير دبيران موسسه اصال تعريفيخوب است ولي كار سا

حتي اگر زمـان زيـادي نداريـد بـه     . شود كه بسيار توصيه مي امتحانات قبلي در بخش واژه مي باشد
 .شود مرور بخش نوشتاري اين جزوات نيز توصيه مي. لغت اين تستها را بزنيد جاي خواندن كتابهاي

توانيد از بخش تافل  مي باشد را در خيابان مفتح نرسيده به ميدان هفت تير ميتلفن اين موسسه كه 
  .سازمان سنجش كه شماره آن داده شد، دريافت نماييد

 دوره تـست  37كتاب بـا زدن   مطالعه اين. باشد  واژه منبع مناسبي براي بخش واژه مي1100كتاب 
  .دهد يش ميافزا  را بسيار400ي باالي  مذكور احتمال دريافت نمره

  



 زمان گذراندن اين امتحان

اگر ايـن امتحـان   . انجام دهيد در مورد زمان اين امتحان نيز سعي كنيد تا قبل از آبان ماه اين كار را
يا برخـي دانـشگاه هـايي    (كه دانشگاه هاي خوب  را در اواخر شهريور بدهيد كامال مطمئن است چرا

 15براي بورس تحصيلي موعد نهايي ) ي خوب قرار دهنددانشگاه ها كه مي خواهند خود را در زمره
  . دسامبر نيز دارند1برخي  دسامبر و حتي

 آمريكا بـه  50 تا 1با رتبه  ببينيد دوستان اگر رزومه خوبي داريد كه احساس مي كنيد دانشگاه هاي
عـدل  به عنوان مثال براي كـسي كـه م  . نكنيد شما بورس تحصيلي مي دهند اين امتحان را فراموش

يا  ISI  دارد و حداقل يك مقاله در مجالت17,5 و 17باالي   و معدل ارشد17 و 16ليسانس باالي 
همچنـين  . چاپ يا حتي در حال چاپ دارد اين امتحان اكيدا توصيه مي شـود  مجالت خوب خارجي

 كارشناسـي  دانـشجوي : مثـال . (اين دوستان نمره عالي تافل نيز بسيار بسيار توصيه مـي شـود   براي
، چنـد  18,5 و 17,5ارشـد   ارشد در رشته الكترونيك فارغ التحصيل از شريف با معـدل ليـسانس و  

توصيه نامه از اسـاتيد خـوب شـريف     6 + و حل تمرين هاي متعدد در اين دانشگاه ISI مقاله قوي
. از دانشگاه جرجيا تك آمريكـا رد شـد   GRE پايين تافل و مانند دكتر رشيديان تنها به دليل نمره

تحـصيلي   به او بورس GRE اساتيد اين دانشگاه به او قول دادند كه به شرط تافل و البته چند تا از
نمي كنـد و دانـشگاه ديگـري را     ولي كسي با اين رزومه خود را براي امتحانات زبان معطل. را بدهند

احـل ايـن   كه يك تعادل نسبي بايـد در تمـام مر   تمام اين مطالب براي اين است) انتخاب مي نمايد
.  تـا مقالـه در مجلـه چـاپ كنـد     10دانشجوي خوب الزم نيست كه  عزيزان يك. پروسه رعايت شود
غافل  .. نيز صادق است يعني تمام انرژي خود را روي زبان نگذاريد و از معدل و بالعكس اين مسئله

خش ها كه در برخي ب عمومي در دبي نيز به صورت كامپيوتري انجام مي شود GRE امتحان. شويد
آنهـا صـرف نظـر مـي نمـايم تـا بـه مـسائل          با نوع ورقه اي آن متفاوت مي باشد كه از باز گو كردن

كه تخصصي تر است براي تعداد اندكي از عزيزان مانند  موضوع نيز GRE امتحان. مهمتري بپردازم
 ز اسـاتيد يـا برخـي ا  . در تعداد بسيار كمي از دانشگاه ها اجباري مي باشد رشته مهندسي كامپيوتر

كـه درصـد بـاالي      مـي باشـد  900نمره كل اين امتحان از . تاكيد مي كنند كه اين امتحان را دهيد
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GRE Subject 
  

امتحان ديگري  General_GRE عالوه بر امتحان...در بعضي از رشته ها مانند كامپيوتر، شيمي و 
كه معدل پاييني دارنـد يـا در    دادن اين امتحان به كساني. نيز وجود دارد GRE Subject به اسم

چرا كه گـرفتن نمـره بـاال در ايـن امتحـان      . ميشود مقطع فوق ليسانس تغيير رشته داده اند توصيه
سواالت ايـن امتحـان معمـوال بـه صـورت      . باشدباالي شما در آن رشته  ميتواند نشان دهنده توانايي

 نمونه سواالت از اين امتحان ETS سايت GRE Subject در بخش. رشته ميباشد تخصصي از آن

امتحـان مـذكور    وجود دارند كه نمونه اسـتانداردي از  PDF هاي مختلف به صورت فايل براي رشته
اين امتحان ساليانه يكبار . خواهد كرد نسزايي در آماده شدن براي امتحا بوده و مطالعه آن كمك به

 نام آن نيز مدتي قبـل   زمان ثبت. شود اوايل بهار برگزار مي توسط سازمان سنجش آموزش كشور در
   .شود مي  آن اعالم



 

IELTS 
  

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 معرفي 1 •

  انواع آزمون آيلتس و بخش هاي مورد سنجش 2 •

o 2,1 ترينيگ آزمون جنرال  

� 2,1,1General Training Reading  

� 2,1,2General Training Writing  

o 2,2 آزمون آكادميك  

� 2,2,1Academic Reading  

� 2,2,2Academic Writing  

o 2,3 بخش Listening 

o 2,4 بخش Speaking 

 منابع مطالعه 3 •

 مراكز امتحان 4 •

  آزمونثبت نام  5 •

o 5,1 5 دم آسان براي ثبت نام باق IELTS استراليا 

o 5,2 نكات مهم ثبت نام  

 امتحان مصاحبه 5,2,1 �

o 5,3 جدول زمان برگزاري آزمونIELTS ماهه اول سال 6در  

  نتيجه امتحان 6 •

o 6,1 ارسال كارنامه  

 كارنامه هاي اضافي 6,1,1 �

o 6,2 تقاضاي تجديد نظر 

 سايت هاي اينترنتي منبع اين مقاله 7 •

 

 



  معرفي

آكادميـك توانـايي    امتحـان . شـود  امتحان در دو نوع مختلف آكادميك و جنرال ترينيگ برگـزار مـي  
ي به باال در يك را در مقطع كارشناس سنجد كه قصد دارند تحصيالت خود انگليسي داوطلباني را مي

ها فراهم  شدن در اين دانشگاه هاي پذيرفته از مهمترين شرط يكي. دانشگاه انگليسي زبان ادامه دهند
  .باشد قبول از نمره اين امتحان مي آوردن سطحي قابل

 –وسـيعتر و در بـستري علمـي     نوع جنرال ترينينگ آزمون آيلتس معلومات داوطلبان را در سطحي
كساني مناسـب اسـت كـه قـصد دارنـد تحـصيالت        ترينينگ براي آزمون جنرال. سنجد اجتماعي مي

 هـاي  منظور گذرانـدن دوره  پايان برسانند و يا به انگليسي زبان به  دانشگاهي خود را در كشوري پيش

عـالوه   بـه . را دارنـد  هـا  هاي شغلي قصد سفر به اين كـشور  فرصت يافتن به مدت كاري و يا دست ه كوتا
هـاي مهـاجرت كـشورهاي     بررسـي پرونـده    امتحان از جمله مداركي است كه در جريانكارنامه اين

  .شود طلب مي استراليا، نيوزلند و كانادا از متقاضيان

 

چهـار قـسمت جداگانـه     كـردن در  هاي شنيدن، خواندن، نوشتن، و صحبت در امتحان آيلتس توانايي
داوطلبـان امتحـان آكادميـك و     ردنكـ  در حاليكـه توانـايي شـنيداري و صـحبت    . شـود  سنجيده مي

اي  گيرد، هر يك از اين دو گـروه، سـواالت جداگانـه    مي مشابهي صورت  روش كامالً  ترينيگ به جنرال
مسئوليت انتخاب نوع امتحان بـر عهـده متقاضـي    . كنند نوشتن دريافت مي هاي خواندن و در قسمت

  .نام قيد كنند ثبت ن مورد نظر را در فرمنام خود نوع امتحا كنندگان بايد هنگام ثبت شركت بوده و

ممكـن اسـت در طـول      شـود، امـا بخـش مـصاحبه     سه بخش اول هر امتحان در يك روز برگزار مـي 
هـاي ديگـر بـراي     داوطلبـاني كـه از شـهر    .هفته بعد و يا يك هفته قبل از امتحان برگـزار شـود   يك

ايـن دسـته از داوطلبـان بـراي     .  داشـت اولويت قـرار خواهنـد   آيند در برگزاري امتحان به تهران مي
برسانند  ثبت نام نام خود را در ليستي جداگانه به شده بايد هنگام ثبت نظر گرفته در استفاده از اولويت

  .و مسئول ثبت نام را در جريان بگذارند

داوطلبان در سطوح مختلـف از   ، به نوعي طراحي شده كه قادر است ميزان معلوماتIELTS آزمون
كننـدگان در ايـن    شركت. بندي كند طبقه IELTS انگليسي را سنجيده و با توجه به استانداردزبان 

دهند و در پايان با توجه بـه   بسيار ساده تا بسيار مشكل پاسخ مي آزمون به طيف متنوعي از سواالت
ـ  آشـناي كامـل بـه    اند سطحي مابين نـا  كرده بخش مختلف دريافت يك از چهار از هر اي كه نمره ان زب

بـراي  .شـوند  بندي مي ، طبقه9 انگليسي، با نمره صفر، تا سطح آشناي كامل به زبان انگليسي، با نمره
  .درا كليك كني اينجا آشنايي به هريك از سطوح مختلف اين امتحان

 



نتايج بايد شخصاً توسط . شد  هفته پس از پايان يافتن آخرين مصاحبه برگزار خواهد2نتايج امتحان 
فكـس، يـا پـست     اجـازه ندارنـد تـا از طريـق تلفـن،      متقاضي دريافت گردد و مسئوالن دفتر امتحان

 جداگانـه در  طـور   بخـش امتحـان بـه    نمره هر چهار. داوطلبان برسانند الكترونيكي نتايج را به اطالع
بـه عنـوان    شده از اين چهار بخـش نيـز   به عالوه ميانگيني حسابي و گرد. درج خواهد گرديد كارنامه

هـاي   هـاي بخـش   همينطـور نمـره   اين نمره نهايي و. نمره كلي در اختيار داوطلب قرار خواهد گرفت
صـورت اعـداد    ر و به و نوشتن بدون اعشا مصاحبه هاي  بخش  و نمره0،5شنيداري و خواندن با اعشار 

  .شوند صحيح گزارش مي

 

در . امتحـان اعتبـار دارنـد    به عنوان يك قانون عمومي نتايج امتحـان تـا دو سـال پـس از برگـزاري     
امتحان در حفظ معلومات خود و بهتر كـردن   صورتيكه بتوان اثبات كرد كه داوطلب پس از برگزاري

كارنامه امتحان حتي بيش از اين مهلت دوساله نيـز  توان از  مي  انگليسي كوشا بوده، دانشش در زبان
  استفاده كرد

 

 انواع آزمون آيلتس و بخش هاي مورد سنجش

  .آزمون شنيداري و صحبت كردن جنرال ترينينگ و آكادميك مشابه هم برگزار مي شود

 

 ترينيگ آزمون جنرال

General Training Reading 

سـواالت و  . شـود  مـي  دقيقه فرصـت داده  داوطلبان سيبراي پاسخ دادن به چهل سوال اين بخش به 
چه به داوطلب تحويـل داده   دفتر  كلمه، و در يك2700 تا 2000ها در سه بخش، شامل حدود  متن

همـراه پاسـخنامه از داوطلـب گرفتـه      چـه بـه   دفتـر  ساعت ايـن  پس از سپري شدن يك. خواهند شد
هـا بـه    داوطلب فرصتي بـراي انتقـال پاسـخ   قسمت اول امتحان به  در اين بخش برخالف. شد خواهد
  .شود نمي نامه داده پاسخ

انـد   ها انتخاب شده ها و روزنامه كتاب ها، جزوات و  سواالت از مجله چه شده در دفتر كار گرفته متون به
  .است و مخاطب همه آنها خواننده غير متخصص



شـامل متـوني اسـت كـه بـه       خـش ايـن ب . هاي اجتماعي تمركـز دارد   بر مواجه با موقعيت بخش اول
آوري،يافتن، و تهيه اطالعات  سمت جمع نگرشي به مروادات اجتماعي ابتدايي و روزمره تعلق داشته و

  .در آنها وجود دارد

ايـن بخـش بـه مـتن يـا       . جزوات آموزشي و احتياجـات رفـاهي اسـت    بيشتر توجه در بخش دوم به
  .شده است كار گرفته آنها استفاده به تري در هايي اختصاص داده شده كه انگليسي پيچيده متن

از طريـق آن توانـايي خوانـدن      نسبتاً بلندتري در بخش سوم در انتظار داوطلبان خواهد بود كه متن
هاي پيچيـده مـد    در اين بخش بيشتر خواندن نثر .شود كنندگان سنجيده مي هاي بلند در شركت نثر

  .استداللي مطالب نظر است تا درك 

General Training Writing 

زمان به داوطلبـان   در طول اين. ساعت زمان در نظر گرفته شده است براي اين بخش از امتحان يك
كننـدگان در امتحـان    شـركت  شـود كـه   پيـشنهاد مـي  . دو موضـوع بـراي نوشـتن داده خواهـد شـد     

صـرف پاسـخ بـه    مانده را  و چهل دقيقه باقي دقيقه اول را به نوشتن سوال اول اختصاص دهند بيست
حـداقل تعـداد   .  كلمـه نوشـته شـود   150اقـل در   الزم است حد پاسخ به سوال اول. سوال دوم كنند

 باشـند    ميزان كلمـه داشـته   هايي كه كمتر از اين به پاسخ. كلمه است 250 كلمات براي موضوع دوم
  .كامل داده نخواهد شد نمره

اش  اي بـه مخـاطبي فرضـي نوشـته و در نامـه      در موضوع اول از داوطلب خواسته خواهد شد تا نامـه        
  .اي را توضيح داده يا مشكلي را شرح دهد مسئله

موضوع دوم در قالب يك سوال از داوطلب خواهد خواست تا عقيده موافق يا مخالف خـود را نـسبت                 
  .به يك مسئله بيان كند

  آزمون آكادميك

Academic Reading 

سـواالت و  . شـود  مـي  دقيقه فرصـت داده   به داوطلبان سيبراي پاسخ دادن به چهل سوال اين بخش
چه به داوطلب تحويـل داده   دفتر  كلمه، و در يك2700 تا 2000ها در سه بخش، شامل حدود  متن

همـراه پاسـخنامه از داوطلـب گرفتـه      چـه بـه   دفتـر  ساعت ايـن  پس از سپري شدن يك. خواهند شد
هـا بـه     به داوطلب فرصتي بـراي انتقـال پاسـخ   قسمت اول امتحان در اين بخش برخالف. شد خواهد
  .شود نمي نامه داده پاسخ



انـد   ها انتخاب شده ها و روزنامه كتاب ها، جزوات و  سواالت از مجله چه شده در دفتر كار گرفته متون به
  .است و مخاطب همه آنها خواننده غير متخصص

بخش نيـز بـه محتـواي     ست و يكحداقل يكي از اين سه بخش شامل يك نوشته استداللي ظريف ا
صورتي كه متن حاوي لغـات تخصـصي و    در. غير نوشتاري و همراه با نمودار يا شكل اختصاص دارد

  .متن خواهد آمد اي كوتاه نيز همراه نامه فني باشد، واژه

سواالت هر مـتن، ابتـدا مـدت     براي بازدهي بيشتر در اين بخش توصيه مي شود براي پاسخگويي به
در اين مرحله به جزئيات توجه نكنيد، اما سعي  . دقيقه را به مطالعه سطحي متن بپردازيد5حداكثر 

به اين ترتيب هنگام پاسخگويي بـه سـواالت مـي دانيـد     . را دريابيد كنيد موضوع اصلي هر پاراگراف
همـان   همچنين دقت داشته باشيد كه ترتيب سوال هـا . احتماال در كدام پاراگراف است پاسخ سوال

 در 5از پاسـخ سـوال     را قبـل 4يعني مثال پاسخ سـوال  . رتيبي است كه مطالب در متن آمده استت
  .متن خواهيد يافت

بـاال بـردن سـرعت تمـرين      سرعت عمل نقش بسيار مهمي دارد و تنها راه براي reading در بخش
بـا زمـان   را  IELTS هاي آزمون هاي reading  ماه قبل از آزمون1توصيه مي شود حداقل . است

  .بندي امتحان واقعي تمرين كنيد

Academic Writing 

مدت به داوطلبـان   در طول اين. ساعت زمان در نظر گرفته شده است براي اين بخش از امتحان يك
كننـدگان در امتحـان    شـركت  شـود كـه   پيـشنهاد مـي  . دو موضـوع بـراي نوشـتن داده خواهـد شـد     

مانـده را صـرف پاسـخ بـه      و چهل دقيقه باقي صاص دادهدقيقه اول را به نوشتن سوال اول اخت بيست
حـداقل تعـداد   .  كلمـه نوشـته شـود   150اقـل در   الزم است حد پاسخ به سوال اول. سوال دوم كنند

 باشـند    ميزان كلمـه داشـته   هايي كه كمتر از اين به پاسخ. كلمه است 250 كلمات براي موضوع دوم
  .كامل داده نخواهد شد نمره

خواسـته خواهـد شـد تـا اطالعـات       ل به داوطلب يك جدول يا نمودار داده شده و از اودر موضوع او
  .دهد داده شده در جدول را با جمالت خود توضيح نمايش

موضوع دوم در قالب يك سوال از داوطلب خواهد خواست تا نظر يا عقيده موافق يا مخـالف خـود را                 
   .نسبت به يك مسئله بيان كند



 

  Listening بخش

 سـوال  10حـدود   هاsection در هر يك از. تشكيل ميشود section 4خود از  Listening بخش
  . دقيقه است30 تا 20حدود  Listening وجود دارد و زمان كل

 
 از آغـاز هـر   امـا قبـل  . در حين پخش مكالمات و متون، هيچ فرصتي بـراي خوانـدن سـوال نداريـد    

section    توصـيه ميـشود بـا ايـن      يحاتي ارائـه ميدهـد كـه   براي مدت زمان كوتـاهي گوينـده توضـ
به هر سوالي كه قبل از آغـاز مـتن   . بپردازيد توضيحات آشنا باشيد و در اين مدت به خواندن سوالها

بنابراين خواندن سـواالت بـسيار مهـم    . زياد پاسخ صحيح خواهيد داد كامل خوانده باشيد به احتمال
 لمات كليدي آن سوال خـط بكـشيد تـا هنگـام پخـش     هنگام خواندن سواالت حتما دور ك در. است

پاسخ به سـوال در   به دليل اينكه. مكالمه به محض شنيدن كلمات كليدي اماده شنيدن پاسخ باشيد
پاسخ را به خالصه ترين و سـاده   حين شنيدن ممكن است باعث شود بخشي از متن را گوش نكنيد،

بوده است و برايتان نوشتن فارسـي   today morning مثال اگر پاسخ. (ترين شكل ممكن بنويسيد
 ثانيه فرصت داريـد  30مدت  section در انتهاي هر .(صبح امروز ساده تر است به فارسي بنويسيد

 today به امروز صبح مثال تغيير(كه در اين مدت به اصالح پاسخهاي خالصه نوشته شده بپردازيد 

morning). بررسي  كه به هيچ عنوان تصحيح يا(گه سوال در تمام اين مدت شما پاسخ ها را در بر
اصـالح پاسـخها فقـط پاسـخ      بنابراين هرگز از پاك كن استفاده نكنيد و جهـت . مينويسيد) نميشود

 دقيقه زمـان  10مدت  Listening پايان بخش در. قبلي را خط بزنيد تا در زمان صرفه جويي كنيد
  .داريدسوال به پاسخنامه  براي وارد كردن جوابها از برگه

  :برخي نكات مهم

 4به عنوان مثال پاسـخ سـوال    يعني. سوالها به همان ترتيبي قرار گرفته اند كه متن پيش ميرود 1)
 هـستيد و  4اگر مثال منتظر شنيدن پاسخ سـوال   بنابراين.  شنيده ميشود5قطعا قبل از پاسخ سوال 

اده ايد و سريعا حواس خود را متوجه  را از دست د4كه قطعا سوال   را ميشنويد بدانيد5پاسخ سوال 
  .كنيد سوالهاي بعد

ترتيـب پرشـدن اطالعـات     در سواالتي كه الزم است جدولي را پر كنيد قبل از پخش متن حتما 2)
چپ به راست، . (نوشته شده به دست آوريد جدول را با توجه به شماره سوالي كه در هر خانه جدول

  )...باال به پايين،



اماليي يا گرامـري شـامل    غلطهاي.  و گرامري باعث از دست دادن نمره سوال ميشودغلط اماليي 3)
، شروع اسـامي خـاص بـا    )صورت لزوم در(، حروف تعريف)در صورت لزوم(عدم گذاشتن حرف اضافه

  .ميشوند نيز (Iran به جاي iran مثال نوشتن(حرف كوچك

، مگـر اينكـه   )احتماال سريع(هد شد خوا spell در صورتي كه پاسخ سوال اسم خاص باشد حتما 4)
  (Oxford Street مثال(اسم خاص نامي معروف باشد 

  .در مواردي مانند شماره ماشين جهت اطمينان همه حروف به صورت حرف بزرگ نوشته شوند5)

مـانعي نـدارد و حتـي     (FBI ماننـد (استفاده از اشكال مخفف در صورتي كه بين المللـي باشـند   6)
  .توصيه مي شود

اين محدوديت رعايت نـشود   در سواالتي كه محدوديت تعداد كلمه براي پاسخ قرار داده شده اگر 7)
مثال اگر بايـد پاسـخ حـداكثر دو    . درست باشد نمره سوال را از دست خواهيد داد حتي اگر پاسختان

  June 26th بنويسيد 26th of Juneكلمه باشد به جاي 

 $56مـثال  . (ست كه واحد خاصي دارد، واحد بايد نوشته شوددر صورتي كه پاسخ سوالي عددي ا 8)
  )100به جاي  100cm يا 56به جاي 

 5thنوشـتن  . (مشخص كردن ترتيبي بودن عدد مهم است...) اول، دوم، (در مورد اعداد ترتيبي  9)

floor يا fifth floor به جاي (five floor  

، tomorrow ،Sunday مـثال (اسخ يك روز خاصي خواسته شود پ Day اگر در سوال از شما 10)
the day before yesterday ،...) است؛ اما اگر در مورد Date     خاصي سوال شـود پاسـخ يـك

 ) .است 26th of Juneمثال (تاريخ 

 1يعنـي   1hr 50min laterمـثال عبـارت   . در مشخص كردن زمان ها و مدت ها دقت كنيد  (11
 1:50ساعت يك و سي دقيقه، و عبـارت    يعني1,50، عبارت (duration) دقيقه ديرتر50ساعت و 

  .يعني ساعت يك و پنجاه دقيقه

 بـراي كـسر   2/3مثال نوشتن (باشد در مورد كسرها الزم است حتما صورت كمي باالتر از مخرج 12)
 .)0/7 بـه جـاي   0,7(از نقطـه اسـتفاده كنيـد    در مورد اعـداد اعـشاري حتمـا   ). دو سوم غلط است



  

  Speaking بخش

زمـان داوطلـب بـه     در طـول ايـن  . طول خواهـد انجاميـد    دقيقه به14 تا 11مصاحبه داوطلبان بين 
  .شود مصاحبه بر روي نوار ضبط مي اين. گر پاسخ خواهد داد سواالت مطرح شده از سوي مصاحبه

، وضـعيت   زنـدگي  محـل   سـواالت عمـومي و شخـصي در مـورد     در بخش اول مصاحبه، داوطلـب بـه  
طـول    دقيقـه طـول بـه   5 تـا  4بخـش   ايـن . گي، شغلي و همينطور عاليقش پاسخ خواهـد داد خانواد

  .انجامد مي

شـود و از وي   داده مـي  اسـت،  در بخش دوم به داوطلب موضوعي، كه بر روي يك كارت نوشته شـده 
صحبت كـرده و نظـر و عقيـده خـود را      خواسته خواهد شد تا به مدت دو دقيقه در مورد آن موضوع

هـايي كـه در     دقيقه در مـورد محـور   صحبت به مدت يك تواند پيش از شروع داوطلب مي.  كنداظهار
پس از خاتمه دو دقيقه داوطلب به يك يـا  . فكر كرده و يادداشت بردارد خواهد كرد مورد آنها صحبت

  .پاياني در رابطه با موضوع پاسخ خواهد داد دو سوال

وارد خواهـد شـد كـه محـور آن      گـر  اي با مصاحبه دقيقه در بخش سوم داوطلب به بحثي چهار تا پنج
  . .نوعي به موضوع مورد بحث در كارت مربوط است به



 

  مراكز امتحان

  : در حال حاضر دو مركز در ايران اين امتحان را برگزار مي كنند

  ) دانشگاه بين المللي چابهار( مركز آيلتس ايران  •

  .  در دو سنتر تهران و مشهد امتحان برگزار مي كنداين مركز با همكاري سازمان سنجش كشور

  سايت آيلتس ايران

 

  مركز آيلتس تهران •

 سال است كه اين امتحـان را  18در ايران حدود  ( IDP )نماينده آيلتس استراليا اين مركزبه عنوان
  . برگزار مي نمايددرايران 

   سايت آيلتس تهران



 

  ثبت نام آزمون

 : استراليا IELTS قدم آسان براي ثبت نام با 5

مراجعـه   [www.iranscholarship.net]  به شـبكه اينترنتـي  "براي تعيين وقت مالقات لطفا.1
  .نيدك

  .را كليك كنيد تا فرم ثبت نام را كپي كنيد اينجا.2

كـه شـامل مـوارد زيـر     جمالت راهنما را به دقت بخوانيد و فرم ثبت نام را پر كنيد و دقت كنيـد                 .3
  :باشد

  آدرس صحيح پستي و الكترونيكي •

  تلفن صحيح منزل و همراه •

  شماره پاسپورت •

  تاريخ تولد ميالدي •

  امضاء •

  :مدارك زير را آماده فرماييد.4

  رسيد وقت مالقات •

  .فرم ثبت نام كه به صورت كامل و صحيح پر شده است •

  . ماه قديمي تر نباشدعدد عكس هم شكل در سايز پاسپورت كه از شش 2 •

   ماه اعتبار6پاسپورت امضا شده با حداقل  •

  كپي پاسپورت •

  (از هر مركزي در هر جاي دنيا(كپي كارنامه قبلي  •

  : ريال كه به حساب زير پرداخت شده است1،200،000رسيد بانكي به مبلغ  •

وني چنـد  بنـام شـركت تعـا    400كد شعبه  بانك تجارت شعبه دولتي 285405203شماره حساب 
  منظوره وزارت علوم

ميـدان   شـهرك غـرب   تهـران  :در وقت مالقات تعيين شده تمام مدارك را به آدرس زيـر ببريـد   .5
 ساختمان معاونت دانشجويي، طبق سـوم  نبش پيروزان جنوبي خيابان هرمزان،  بلوار انقالب صنعت، 

  ، جناب آقاي مدامي301اتاق 



باشـد، بـراي اطالعـات     علوم مـي  انات مركز استراليا با وزارتاين روش تنها روش ثبت نام براي امتح
  .مراجعه كنيد بيشتر از زمان امتحانات به جدول امتحانات

 
باشـند، بـا كـارت     پاسپورت مـي  قبل از دريافت IELTS دانشجويان بورسيه كه ملزم به ارائه مدرك

اي از طـرف   ئه مدارك باال بايـد نامـه  افراد عالوه بر ارا نام كنند، اين توانند ثبت ملي عكسدار خود مي
  .داشته باشند وزارت علوم نيز

 

 نكات مهم ثبت نام

  :از داوطلبان محترم تقاضا ميشود كه نكات زير را رعايت كنند

پاسپورت قديمي (باشد  پاسپورت بايد امضاءشده ,پاسپورت شما تنها مدرك قابل قبول است •
شـما بايـد پاسـپورت    . مـاه 6حداقل  با اعتبارو )3و درپاسپورتهاي جديد صفحه 8در صفحه 
  : مرحله نشان دهيد3خود را در 

  روزثبت نام-

  روز امتحان كتبي-

  روز امتحان مصاحبه-

پاسـپورت را بـراي ايـن سـه      شما بايد از آنها تقاضاي استرداد, اگر پاسپورت شما در سفارت ميباشد
نامه از طرف سـفارت مبنـي براينكـه پاسـپورت     .ميدهند همه سفارتها اين كار را انجام,مرحله نماييد

شما بايد قبـل از   ,ماه اعتبار دارد6اگر پاسپورت شما كمتر از  .قبول نيست آنها ميباشد قابل شما نزد
  .آن را تعويض يا تجديد نماييد IELTS ثبت نام

  .تنها داوطلباني كه به صورت اينترنتي زمان مالقات دارند اجازه ثبت نام دارند •

  .طلبان بدون مدارك ذكر شده اجازه ثبت نام ندارندداو •

  . ثبت نام كنند"داوطلبان بايد شخصا  •

  .هيچ آژانس يا موسسه اي از طرف ما مجوز ندارد كه شما را ثبت نام كند •

شما در اولين تاريخ مورد  تقاضا براي ثبت نام بسيار باالست و ما نميتوانيم تضمين كنيم كه •
 آكادميك 100(باشد نفر داوطلب مي 200 هر امتحان شامل نام كنيد، نظر خود بتوانيد ثبت 

  .) جنرال100و 



  :شود آزمون كتبي درمحل زير برگزار مي •

در اصلي دانشگاه علم و  خيابان شهيد حيدر خاني خيابان هنگام خيابان فرجام،  ميدان رسالت تهران
  مجتمع امام خميني صنعت، 

انجـام خواهـد     قبل يـا يـك هفتـه بعـد از آزمـون كتبـي      آزمون شفاهي به فاصله يك هفته •
اطـالع داوطلـب    بـه  (e-mail) پذيرفت و زمان امتحان شفاهياز طريـق پـست الكترونيـك   

پست الكترونيكـي غلـط در    دفتر امتحان آيلتس در قبال داوطلباني كه آدرس. خواهد رسيد
  .نخواهد داشت هيچ مسئوليتي ,فرم ثبت نام خود يادداشت نموده اند

 

  :آدرس محل امتحان شفاهي •

  3، طبقه اول واحد 11پالك  21خيابان وزراء، خيابان  تهران

بين يك هفته قبل يـا يـك     دقيقه به طول مي انجامد در فاصله زماني11-14امتحان مصاحبه بين 
برگـزار   IELTS مصاحبه در دفتـر امتحـان   همه امتحانهاي.هفته بعد از امتحان كتبي انجام ميشود

  .تاييد به صورت حضوري انجام گرفته و ضبط ميگردد اين امتحان توسط ممتحن مورد.ودميش

  3، طبقه اول واحد 11پالك  21خيابان وزراء، خيابان  تهران

 امتحان مصاحبه

پاسـپورت توسـط   , باشـند  داوطلبان بايد در زمان امتحان مصاحبه پاسپورت خـود را همـراه داشـته   
اگـر امـضاء موجـود در    .ميـشود  وع امتحـان توسـط ممـتحن رويـت    مسئول و همين طور قبل از شـر 

  .امتحان مصاحبه شما لغو خواهدشد, پاسپورت شما با امضاء روي فرم شما يكي نباشد

و , روز قبل ازامتحان كتبـي وارد ميـشود  12تا  صفحه جزئيات مربوط به امتحان مصاحبه شما دراين
توجـه داشـته   . پاسپورت خود ميتواند اطالعات الزم را دريافت نمايد هر داوطلب با وارد كردن شماره

مقـرر   موعـد هيچ تغييري در زمان داده شده صورت نمي گيرد و بـراي داوطلبـاني كـه در     باشيد كه
قبل از شروع امتحـان در   دقيقه10داوطلبان بايد . حضور نداشته باشند وقت مجدد داده نخواهد شد

  .حضور داشته باشند IELTS دفتر امتحان

 

 1387 ماهه اول سال 6در IELTSجدول زمان برگزاري آزمون



 



 

 نتيجه امتحان

 ارسال كارنامه

ور مـاه از تـاريخ صـد    نسخه بعداز يك5شركت كنندگان ميتوانند درخواست صدور كارنامه خود را تا 
هزينـه پـست   "براي اين منظـور صـرفا  .باشند كارنامه به موسسات يا دانشگاه به صورت رايگان داشته

  . قسمت زير را مشاهده نماييد"هاي پستي لطفا براي مشاهده تعرفه.بايد پرداخت شود

به صـورت ايتنرنتـي ثبـت نـام      بعضي از موسسات و سازمانهاي دريافت كننده براي ارزياببي كارنامه
يكي از اين موسسات باشد و شما كليه مشخـصات   اگر سازمان دريافت كننده كارنامه شما. ه اند كرد

در فرم ثبت نام خود وارد كـرده باشـيد، كارنامـه شـما بـه صـورت        سازمان مذكور را به صورت كامل
شـما بايـد شخـصا از آن موسـسه اطـالع حاصـل       . به آن موسسه ارسال خواهدشـد  خودكار و رايگان

سيـستم قابـل    كه در اين سيستم ثبت نام كرده است يا نه؟ لطفا توجه داشته باشيد كه ايـن  نماييد
آژانـسهاي كاريـابي و دفـاتر     دسترسي براي موسساتي كه خدمات به داوطلبان ارائه مي دهنـد مثـل  

  .حقوقي امور مهاجرت نمي باشد

همين طور ما نمي تـوانيم   ،مجاز به ارسال كارنامه به خود داوطلب نمي باشد IELTS دفتر امتحان
  .بفرستيم كارنامه شما را به دفاتر حقوقي و كاريابيها

 كارنامه هاي اضافي

 مورد نياز باشد، دفتر امتحان  نسخه5هنگامي كه يك ماه از تاريخ صدور كارنامه بگذرد، يا بيشتر از 

IELTS  روز 2ل هـر كارنامـه   كارنامه دريافت مي نمايد، ارسا  ريال بابت80000از داوطلبان مبلغ 
اين كارنامه اضافي به دانشگاه ها يا سازمانهاي دريافـت كننـده بـه طريـق      كاري به طول مي انجامد،

  :فرستاده مي شود زير

براي مشاهده . باشد  روز مي4 - 3زمان رسيدن به مقصد  - TNT و DHL به وسيله پست •
  كليك نماييد اينجاها قيمت

  . هفته زمان رسيدن به مقصد مي باشد4 الي 3 ريال كه 35000با پست پيشتاز •

  .با پست عادي در داخل كشور رايگان مي باشد •

 
  :تمام مبالغ بايد به شماره حساب زير پرداخت شود



 "لطفـا , بريتانيا صادر شده است اگر كارنامه اصلي شما در شوراي فرهنگي:  توجه داشته باشيد"لطفا
  .در غير اينصورت هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد, نفرماييد هيچ وجهي را به اين شماره حساب واريز

 
  به نام خانم كارن دبورا بوتا ملي بانك ملي شعبه سعادت آباد 0100319205009

 
را كليلـك كنيـد و اطالعـات مـورد نيـاز را بـه        اينجا طفا براي در خواست صدور كارنامه فرم تقاضال

  .صورت اينترنتي وارد نماييد

و بـه شـماره   ) مـي باشـد   براي هر مقصد هزينه پست جـدا ( نيدلطفا مبلغ كارنامه و پست را جمع ك
شماره قبض خود را و كل مبلغ پرداختـي را   لطفا به ياد داشته باشيد كه. حساب باال پرداخت نماييد

  .وارد نماييد و سپس فرم تقاضا را ارسال نماييد در جدولي كه در فرم تقاضا است حتما

  .مكاتبه نماييد trf@ieltstehran.com لجهت كسب اطالعات بيشتر با آدرس ايمي

متاسفانه از اين به بعد ما نمي توانيم كارنامه هاي داوطلبـاني كـه بـه صـورت حـضوري در خواسـت             
  .صدور مي كنند ارسال كنيم

اينكـه نتـايج قابـل     جزئيات در كارنامه شما مطابق با مشخصات در فرم ثبت نـام اسـت، بـه محـض    
  .كارنامه ايجاد نمي شود مه چاپ شودهيچ گونه تغييري دردسترسي باشد و اولين كارنا

اگر داوطلب در فاصله بين امتحان و در خواست صدور كارنامه پاسپورت جديد بگيرد به عهـده خـود        
  .وي مي باشد

 تقاضاي تجديد نظر

نمـرات كارنامـه خـود     كنندگان در امتحان آيلتس اين فرصت را دارند تا به بخـشي يـا تمـام    شركت
بعد از تاريخ چاپ كارنامـه فـرم تقاضـاي     براي اين كار الزم است تا در فاصله يك ماه. راض كننداعت

  . به دفتر امتحان آيلتس ارسال نماييد،كارنامه خود تجديد نظر را پر كرده و همراه با اصل

ريـال اسـت كـه در     1150000 ، چه به بخشي از نمرات يـا همـه آنهـا   ،هزينه رسيدگي به اعتراض
كننـده برگردانـده    طـور كامـل بـه شـركت      بـه ،كننده در امتحان بيشتر شود ي كه نمره شركتصورت

   .جديدي براي داوطلب صادر خواهد گرديد در صورت افزايش نمره كارنامه. خواهد شد



 

TSE 
  

ي اين امتحان براي گرفتن پذيرش الزم  نمره. سنجد  اين امتحان توانايي شما را در بخش گفتاري مي        
ها ممكن اسـت   داشته باشيد، دانشگاه Teacher Assistantship ما چنانچه قصد گرفتننيست، ا

 سمت گفتـاري ي قـ  هـا نمـره   بعضي از دانشگاه. ارائه دهيد ي اين امتحان را از شما بخواهند كه نمره

) speaking(تافل امتحان iBT پذيرنـد و در نتيجـه شـركت در     متحان ميي اين ا را به جاي نمره
  .را برطرف نمايد TSE ممكن است نياز به شركت در iBT امتحان تافل

  
  

GMAT 
  

 Business يك امتحان استاندارد است كه به طور معمول مورد نياز پـذيرش از  GMAT امتحان

school ورشته هاي مديريت و MBA و امثالهم است.  

  :تشامل سه بخش اس GMAT امتحان

1. Analytical Writing  

 issue a كه يكـي  مي باشد writing شامل دو موضوع. مي باشد GRE اين بخش مشابه امتحان

topic است و ديگري بررسي يك argument . نمرات AW در GMAT نسبت به GRE  باالتر
و  (e-rater) .تصحيح كننده ها يك برنامه كامپيوتري است علت اصلي آن اينست كه يكي از. است

توان نمره خوبي در اين بخـش   گرامري و استفاده از يك چهارچوب منطقي مي با رعايت كردن موارد
مـي   4.3 (2007با توجه به بولتن سال (آن  mean باشد كه  مي6 و 0نمره اين بخش بين  .گرفت
  .باشد

2. Quantitative  

ايـن امتحـان    computer-adaptive با توجه بـه ماهيـت  . اين بخش شامل سوالهاي رياضي است
 : اين بخش شامل دو تيپ سوال اسـت . باشد نمي GRE نمره كامل گرفتن از اين بخش به راحتي

problem solving و data sufficiency .  بخـش دوم سـوالي   . بخش اول مسئله رياضي است
راي  بايد بررسي شود كه آيا دو فـرض داد . شود فرض براي آن داده مي شود و دو مطرح مي  ه شـده ـب



فرضـهاي داده شـده    پاسخگويي به سوال كافي است يا يكي به تنهايي كافيست و يا اصوال مسئله بـا 
  .شود  داده مي60نمره اين بخش از  .باشد قابل حل نمي

3. Verbal  

  :اين امتحان شامل موارد زير است verbal بخش

Reading comprehension  

Sentence correction  

Critical reasoning  

  .شود  محاسبه مي60نمره اين بخش هم از 

 
كـه  . آيد بدست مي Q و V  است كه بر اساس نمرات بخشهاي800 و 200نمره انتهايي عددي بين 

  .قابل قبول است 750  تا650دانشگاه مورد نظر نمرات بين  rank با توجه به

  : نحوه ثبت نام

بـراي هموطنـان ايرانـي     ام به صـورت تمـاس تلفنـي   به علت محدوديت هاي موجود در ايران ثبت ن
 از آخـرين بـولتن موجـود در سـايت     بـدين ترتيـب كـه ابتـدا فـرم ثبـت نـام را       . امكان پذير اسـت 

www.mba.com پر كرده و به customer service     خاور ميانه، اروپـا و آفريقـا فكـس كنيـد .
بعد از فكس با اين مركـز  .) د پيدا كنيدتواني از همين سايت مي زمانهاي خالي و مكان امتحان را هم(

دستي  از اپراتور بخواهيد كه فكس شما را پيدا كرده و اطالعات را در سيستم بصورت تماس گرفته و
اولويت هايي در خواستي شما در  در اينجاست كه زمان و مكان دقيق امتحان با توجه به. وارد نمايد

ثبـت نـام    confirmation گذشت چنـد روز ايميـل   بعد از. فرم و با همكاري شما قطعي مي شود
الزم به ياددآوري است كه جهت تعيين نحوه پرداخـت هزينـهء امتحـان     .براي شما ارسال مي گردد

 هزينه ثبـت نـام تـا سـال    . را در فرم پر نماييد Credit Card Information قسمت مي بايست

  . شارژ مي شويد$50براي تغيير برنامه امتحان مبلغ .  است$250برابر  2008

. نمره برايشان ارسـال شـود   توانيد مشخص كنيد كه دانشگاه هم به طور مجاني در روز امتحان مي 5
   .بايد پرداخت كنيد $28به ازاي هر درخواست اضافي جهت ارسال نمره 

  

 



  :مراكز آزمون

 بهتر است فاصله بـين  متقاضيان .كنند ايرانيان بيشتر در مراكز دبي، استانبول و ابوظبي ثبت نام مي
تا در روز امتحان با خيالي آسوده در محـل آزمـون    شهرهاي دوبي تا ابوظبي را مد نظر داشته باشند

  .توصيه مي شود روز قبل به شهر محل آزمون نقل مكان كنيد به شدت. حضور داشته باشند

 

  : خاورميانه، اروپا و آفريقا customer service تماس با

EUROPE/MIDLE EAST/AFRICA  

E-mail: GMATCandidateServicesEMEA@pearson.com  

Telephone:+44(0)161 855 7219 , 9:00 a.m. to 6:00 p.m. BST  

Fax: +44 (0) 161 855 7301  

  :منابع

نمونه سوالهاي سالهاي  باشد كه مي GMAC هاي خودofficial guide بهترين منبع اين امتحان
و سـاير كتابهـاي مـشابه     Kaplan, Barron's, Manhattan , Princeton كتابهاي .قبل است

 امتحـان  ديـد كلـي خـوبي از    Kaplan از ميـان ايـن كتـاب هـا    . براي اين امتحان وجود دارد هم

GMAT   اسـتفاده از نـرم افزارهـاي    .در اختيارتان مـي گـذارد Barron و GMATPrep   بـراي
اين كتابهـا و نـرم افزارهـا در     .رنامهء آزمون موثر استنحوه كار كردن با ب آمادگي بيشتر و آشنايي با

فقط بايد قبل از دانلود رجيستر كرده . قابل دانلود ميباشد org.gigapedia.www://http سايت
   .رجيستر رايگان است. باشيد

  

USMLE 
  

هاي  ي پزشكي در دانشگاه  ي تحصيل در رشته     وص دانشجوياني است كه قصد ادامه     اين امتحان مخص  
سـايت اصـلي آن مراجعـه     براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد اين آزمـون بـه وب   .آمريكا را دارند

  :نماييد

h.about_information_general/Information_General/org.usmle.www://http
tml  



  
  

  خروج از كشور

 Apply Abroad از

 و "هوظيفـ  نداشـتن مـشموليت نظـام   "بهتـرين حالـت   . از كشور به شرايط افراد بستگي دارد خروج
در ). دانشنامه نخواهـد بـود   براي گرفتن پذيرش لزوما نيازي به اصل( است "داشتن اصل دانشنامه"

  :ميتواند به ترتيب زير عمل كند صورتي كه فرد، يكي از شرايط فوق را نداشته باشد

 فهرست مندرجات

 آزاد كردن مدارك 1 •

 معافيت نظام وظيفه براي آقايان 2 •

 دريافت گذرنامه براي مشمولين 3 •

  آدرس هاي مورد نياز 4 •

o 4,1 آدرس وزارت علوم 

   آزاد كردن مدارك

طبقه سوم وزارت علوم،   واقع در312 اتاق "ه شخصيواحد اعزام به خارج با هزين"پس از مراجعه به 
 TOEFL شناسنامه و كارت ملي و كپي نمـره  به همراه) غيرمشروط ( با ارائه اصل و كپي پذيرش 

 و نامه مربوط به فـارغ التحـصيلي كـه از دانـشگاه گرفتـه      MCHE يا TOLIMO يا IELTS يا

شـود و مـدارك    مـي  ها شـورا تـشكيل   ها و سه شنبه يكشنبه. شود شود، پرونده سريعا تشكيل مي مي
شـود و   ينظام وظيفه بـه شـما داده مـ    اي به پس از تاييد مدارك توسط شورا، نامه. شوند بررسي مي

وزارت علوم دريافت كنيد و به دانشگاه ببريد تا مدارك شما  توانيد نامه را از وقتي وثيقه گذاشتيد مي
روز  شـود و همـان   باشد كه كار گذاشتن وثيقـه در يـك روز انجـام مـي     الزم به توضيح مي .آزاد شود

ي  اطالع بيشتر در مـورد ارائـه  براي  .توانيد برگرديد وزارت علوم و نامه دانشگاه را دريافت نماييد مي
  .اينجا مراجعه نماييد درخواست به وزارت علوم به

  hsihshak/net.iranscholarship.www://http  :سايت مربوط

 

 



   براي آقايان معافيت نظام وظيفه

در موارد . ضروري است  جهت خروج از كشورانجام خدمت نظام وظيفه يا دريافت معافيت از خدمت،
ي  خـارج شـويد، امـا چنانچـه قـصد ادامـه       توانيد با سپردن وثيقه به مدت كوتاه از كـشور  خاص مي

جهـت  . انجام يا دريافت معافيت نظام وظيفـه الزم اسـت   تحصيل در خارج از كشور را داشته باشيد،
  .اينجا را ببينيد مورد معافيت دريافت اطالعات بيشتر در

 دريافت گذرنامه براي مشمولين

اينكه بتوانند اجازه خروج  اند، براي ودهدانشجويان مشمول نظام وظيفه كه پذيرش خود را دريافت نم
تـشكيل  . كه در وزارت علوم تشكيل پرونده دهند دائم خود را از نظام وظيفه دريافت كنند الزم است

به اتمام دوره تحـصيلي جـاري و دريافـت نامـه فراغـت از تحـصيل        پرونده در وزارت علوم هم منوط
  .است

شوند، تشكيل پرونـده،   التحصيل مي خر، در اواخر تير فارغبا توجه به اين كه اغلب دانشجويان سال آ
شود تا  اين مساله باعث مي. برد تا انتهاي مرداد زمان مي دريافت اجازه خروج دائم و گذرنامه حداقل

مـورد   كافي براي دريافت ويزا را از دست داده، نتوانند در آغاز ترم پـاييز در مقـصد   دانشجويان زمان
  .نظر حضور يابند

اتحـصيلي و اقـدام بـراي ويـزا بـا       اهي كه براي اين مورد وجود دارد دريافت پاسپورت قبل از فـارغ ر
اين ترتيب تا قبل از فارغ التحصيل شدن وضعيت ويزا  به. باشد استفاده از پاسپورت دريافت شده مي

كرده، توان به سرعت براي اجازه خروج دائم از طرف وزارت علوم اقدام  هم مشخص شده است و مي
  .خارج شد از كشور

  :دريافت گذرنامه در زمان دانشجويي به دو روش امكان پذير است

بـه يكـي از كـشورهاي     هاي دريافت گذرنامه در زمان تحـصيل، رفـتن   يكي از روش: سفر زيارتي -1
اي هـ  اي را از يكـي از كـاروان   منظور بايـد نامـه   براي اين. باشد زيارتي عربستان، عراق و يا سوريه مي

قصد سفر به يكي از ايـن كـشورها را دارد دريافـت كـرده، نامـه را بـه        زيارتي مبني بر اينكه دانشجو
سازمان نظام  اي به ي مذكور، نامه در سازمان حج و زيارت بعد از تاييد نامه. و زيارت برد سازمان حج

مـه دريـافتي از سـازمان    نا. اقدام كـرد  گردد تا بتوان با آن براي دريافت اجازه خروج وظيفه صادر مي
اي براي خروج از  هم بايد به دانشگاه برده و بر اساس آنها نامه حج و زيارت و نامه كاروان، هر دو را با

نظام وظيفه  سپس با استفاده از نامه حج و زيارت و نيز نامه دانشگاه مي توان در. كرد كشور دريافت
  .براي دريافت اجازه خروج اقدام كرد

 



مانند شركت در كنفـرانس،   روش ديگر براي خروج از كشور، سفر علمي براي مواردي: يسفر علم -2
دريافت اجازه خروج به ايـن  . مشابه است و موارد GRE ،TOEFL ارائه مقاله، شركت در امتحانات

براي اين مـورد كـافي اسـت    . اجازه خروج براي سفر زيارتي است منظور تا حدي ساده تر از دريافت
معمـوالً   .كنيد كه مي خواهيد به قصد يكي از موارد ذكر شده از كشور خـارج شـويد    قانعدانشگاه را

در غيـر ايـن   . خواهـد شـد   اگر دانشجوي كارشناسي ارشد باشيد، درخواست شما به سـادگي تاييـد  
راحتي درخواست شما را قبول كننـد، ممكـن    صورت بسته به سابقه شما در دانشگاه ممكن است به

مانند برگه ثبت نام در امتحـان  (مدارك عجيبي بخواهند  ت گيري كرده و از شمااست به شدت سخ
 دليل اين مورد هم تاكيد نظام وظيفه. و يا اصالً با درخواست موافقت نكنند (يا دعوت نامه كنفرانس

در . داشـته باشـد   بر دانشگاهها است كه براي صدور اجازه خروج دانشجويان كارشناسي دقت زيـادي 
علمي، مي توانيد نامه را به اداره نظام  بعد از دريافت نامه مربوط به اجازه خروج براي سفرهر صورت 

 ميليـون  5براي اين نوع سفر، وثيقـه بـه صـورت    . وثيقه را طي كنيد وظيفه برده و مراجل قرار دادن
يـا  ( نقـد  تومان  ميليون5اخيرا به تنها ( ميليون تومان چك 10و ) يا ضمانت نامه بانكي) تومان نقد

  .دريافت مي شود )[نياز به ذكر منبع]تقليل يافته است) ضمانت بانكي

در صورت باز بـودن  (به عراق  الزم به ذكر است كه در زمان نوشتن اين مطلب، وديعه الزم براي سفر
 ميليون تومان پول نقد 15الزم براي سفر به سوريه   ميليون تومان چك و وديعه15و عربستان ) مرز
از  اي براي سفر به عربستان و يا عراق به مراتب بهتـر  صورت امكان دريافت نامه اين دربنابر. باشد مي

  .اي براي سفر به سوريه است دريافت نامه

بنابراين در صورتي كه به شـما ابـالغ    .پول نقد مي داند معادل نظام وظيفه ضمانت نامه بانكي را (1
 ميليون تومـان  5ين معني است كه بايد حداقل هستيد، به ا  ميليون پول نقد5شد ملزم به پرداخت 

 بديهي اسـت كـه مـي توانيـد    . را پول نقد و يا ضمانت نامه بانكي تحويل دهيد  ميليون تومان15از 

يـا اصـالً چـك    ( پرداخت كنيد و مبلغ كمتـري چـك بدهيـد   ) يا با ضمانت نامه(مبلغ بيشتري نقداً 
  .)ندهيد

نقـد پرداخـت كنيـد و     ص شدن مبلغي كه بايد بـه صـورت  اگر در تهران ساكن هستيد، بعد از مشخ
شده را بايد توسط يك فقره چـك رمـزدار    مبلغي كه بايد با چك تحويل دهيد، ابتدا پول نقد تعيين

 به نـام  785132 به حساب 1786نامجو شهر تهران كد  بين بانكي در وجه بانك سپه شعبه سرتيپ
نقالب شهيد نـامجو واريـز نماييـد و رسـيد آن را بـه      واقع در خيابان ا صندوق قرض الحسنه قوامين

از ايـن   سپس گـواهي مربوطـه را  . قرضالحسنه قوامين پايين تر از ميدان سپاه تحويل دهيد صندوق
در ايـن مرحلـه   . تحويل دهيد (2سالن (صندوق اخذ كرده و آن را به همراه چك به امور مالي سپاه 

 5خواهد شد و مي توانيـد فـرم را بـه سـالن      ور تكميلقسمت مربوط به امور مالي فرم خروج از كش
معموالً روز بعد از تحويـل فـرم   . به اداره گذرنامه كل صادر شود  تحويل دهيد تا نامه مربوط60اتاق 

خيابـان   مي توانيد نامه مربوط به خروج از كشور خـود را از اداره گذرنامـه كـل واقـع در     60به اتاق 



 براي دريافـت  10+طريق پليس  را دريافت كرده و با استفاده از آن ازستارخان، ابتداي خيابان شهرآ
  .گذرنامه اقدام كنيد

قرض الحسنه قوامين و مربـع   مربع قرمز، صندوق. آدرسهاي الزم در تصوير زير ناميش داده شده اند
  .سبز بانك سپه شعبه شهيد نامجو را نمايش مي دهد

 



  آدرس هاي مورد نياز

 آدرس وزارت علوم

 
 

اولـين   (_خوردين  بلوار) ضلع شرقي ميدان را برويد باال (_ ميدان صنعت _) غرب ( شهرك قدس 
 [1]  ساختمان وزارت علوم_جنوبي   نبش پيروزان_خ هرمزان ) چهارراه چراغ قرمزدار، سمت چپ

  متن ايتاليك

  



  

 فهرست كشورها

 Apply Abroad از

  اطالعات مربوط به اخذ پذيرش از كشورها، دريافت ويزاي دانشجويي و اقامت

  اتريش •

  استراليا •

  آلمان •

  اوكراين •

  آمريكا •

  اندونزي •

  انگلستان •

  بلژيك •

  تركيه •

  چين •

  روسيه •

  ژاپن •

  سنگاپور •

  سوئد •

  سوئيس •

  فنالند •

  فرانسه •

  فيليپين •

  كانادا •

  لهستان •

  مالزي •

  نروژ •

  نيوزلند •

  هلند •

  هندوستان •

  



 تريشا

 Apply Abroad از

 

 فهرست مندرجات

  معرفي 1 •

   دانشگاهي تحصيالت 2 •

   تحصيلي هاي دوره 3 •

   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 4 •

   اتريش  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي 5 •

 زبان آلماني 6 •

  معرفي

. پايتخت آن وين اسـت  .يكي از كشورهاي اروپاي غربي است) يا به ضبط قديمي آن اطريش(اتريش 
اسلوواكي و مجارستان، از جنوب با ايتاليـا و   ان و جمهوري چك، از شرق بااين كشور از شمال با آلم

  .مرز است ليختنشتاين هم اسلووني و از غرب با سوئيس و

 

   دانشگاهي تحصيالت

  فنـي   عالي  عالي، مدارس هنرهاي  هاي ها، دانشكده  دانشگاه  شامل  در كشور اتريش  عالي مراكز آموزش
 بسيار   هنر و موسيقي  در زمينه  اتريش  عالي مراكز آموزش . است  ساله و تا سه د  تخصصي هاي و كالج

   هنـري  قـوي   از مراكز  شهر وين  هنر كاربردي  و دانشكده  و آثار هنري  موسيقي دانشكده  و  است قوي
  درك مـ   داشـتن   اتـريش   عـالي  هـا و مراكـز آمـوزش     دانـشگاه   ورود بـه  شرط .آيند  شمار مي اروپا به

(Reifeprüfungszeugins)  نيـز برگـزار      ورودي  امتحـان   عـالي   هنرهـاي  هـاي  دانـشكده . اسـت
  .دانشجو ندارند   پذيرش  براي  محدوديتي  در اتريش  عالي مراكز آموزش. كنند مي

  و تخصـصي  (Der erste Studienabschnitt)   عمـومي   دو دوره  شـامل   دانـشگاهي  تحـصيالت 
(Der Zweite Studienabschnitt) شوند ولي  برگزار مي  امتحانات  عمومي دوره  در پايان. است  

كنـد    مي  تأمين  آنها را دولت  هستند و بودجه  دولتي  اتريش هاي دانشگاه  همه. شود  صادر نمي مدركي
   تاسـيس مـدارس    اتـريش   مجلس  ميالدي1993  در سال . نيست  شهريه  پرداخت  به دانشجو ملزم و

از   هـدف .  كـرد  را تـصويب )  آلمـان   آموزشـي  مشابه نظام) Fachhochschulen (FH)  فني عالي



 بازار كـار    به آموختگان تر دانش سريع   و راهيابي  تحصيل  دوره  كردن  فني، كوتاه  عالي  مدارس تاسيس
 در  انـد كـه    گرفتـه  س مجوز تاسي  فني  عالي  مدرسه40 از  بيش   تا كنون  ميالدي1994  از سال. است
هـا در   دانـشگاه   بـا   فنـي   عالي  مدارس تفاوت. كنند  برگزار مي  چهار ساله هاي  دوره مختلف  هاي رشته

   تـا يـك    مـاه   شش  دوره دانشجو بايد يك ها  دوره در پايان.  است  تحصيالت  بودن اي  و حرفه كاربردي
 ورود   شـرط   فني، همـان   عالي  مدارس  ورود به شرط. دازد بپر كارآموزي   را در مراكز گوناگون، به ساله

 تعـداد    كـه  زمـاني . گيرنـد  مـي   قـرار   نيز مورد توجـه  اي  حرفه  مدارك  و در مواردي هاست دانشگاه  به
  .شود  برگزار مي  ورودي امتحان  باشد،  دانشگاه  بيشتر از گنجايش متقاضيان

   تحصيلي هاي دوره

تواننـد وارد    مـي   نهـايي  امتحانـات   در  بـا قبـولي   ها در اتريش ها و كالج  دبيرستان آموختگان دانش .1
  هـاي   در كـالج   معلـم   تربيـت  هـاي   شوند، ماننـد دوره  گوناگون  هاي  با گرايش  دو يا سه ساله هاي دوره

 و يـا    اجتمـاعي  انمربيـ   هـاي   دارند، يـا دوره   اتريش  آموزشي  در نظام اي  ويژه  جايگاه كه   معلم تربيت
  . تخصصي هاي  در كالج  پزشكي-   فني هاي دوره

Magister (FH) - Diplom Ing. (FH) .2 فنـي  عـالي    مدارس ها مخصوص  دوره اين  (FH) 

 غيـر   هـاي   رشـته  به Magister  و فني  هاي  رشته به (Diplom Ing)   مهندسي هاي ديپلم. هستند
   مـاه   شـش   كارآموزي  دوره  يك  عالوه به)  ماه شش (  سال نيم 8 يا 7   تحصيل مدت. شود  اعطا مي فني

  .دهد  مي  ارايه  كار عملي  از يك در پايان، دانشجو پژوهشي.  است ساله  تا يك

Diplomtierarzt - Magister - Diplom Ingenieur .3  هـا    در دانـشگاه  كـه  هـا   دوره ايـن
   پزشـكي  هـاي  و در دوره)  تحـصيلي  سـال  5  تـا 4 (  سال  نيم10تا  8   مدت  به شود حداقل برگزار مي

 فنـي،   هـاي   رشته به (Diplom Ing)   مهندسي هاي ديپلم .انجامد مي   طول  به  سال  نيم12  حداقل
Magister و  غيـر فنـي   هاي رشته  به  Diplomtierarzt  شـود   اعطـا مـي    دامپزشـكي   رشـته  بـه. 

 Magister. art مـدارك    دارنـد كـه    سـاله 8 تـا  4   حـداقل  هـاي   دوره ي عال  هنرهاي هاي دانشكده

هـا دانـشجو     دوره  كليه در پايان. كنند اعطا مي   هنر و معماري هاي  رشته را براي Magister. archو
  . خود هست آميز از پژوهش  موفقيت  و دفاع نامه پايان   ارايه  به موظف

4. Doktor مــدرك  دوره  ايــن  ورود بــه بــراي  Diplom Ing. - Magister هــا،  از دانــشگاه
   دارنـدگان   كه  تفاوت شود، با اين  مي پذيرفته (FH)   فني  عالي  و مدارس  عالي  هنرهاي هاي دانشكده
  دوره. شود  مي  دكترا افزوده  در دوره  تحصيالتشان  مدت  به دو سال (FH)   فني  عالي  مدارس مدارك

  .كشد  مي  طول  و چهار تا شش سال  است  پژوهشي يشدكترا در اتر

 در چنـد    شـفاهي   امتحانـات   گذراندن همراه   به آميز از آن  موفقيت  و دفاع  پژوهشي  نامه  پايان نوشتن
  .شود  مي  محسوب  دوره  اين  پاياني مراحل  پژوهش، از  به  مربوط  اصلي درس



   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه

   تحصيالت  و همچنين گرايشي ها با هر  كالج  تحصيل، از كليه با دو تا سه سال Diplom : مدرك -1
   شرط به (Der erste Studienabschnitt) ها دانشگاه   عمومي  دوره  با گذراندن  حداقل  تمام نيمه

  .شود  مي  ارزشيابي"كارداني"دبيرستان،    ديپلم داشتن

 ,Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur مـدارك  -2

Magister. art, Magister   از كليـه  صـادره )  اسـمي  دوره  طـول  (  تحـصيل  با سه تا چهـار سـال   
  .شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي" فني،   عالي مدارس  و  عالي  هنرهاي هاي ها، دانشكده دانشگاه

 
   تحـصيل  تـا پـنج سـال    با چهار Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister مدارك -3

   پايـان   گذراندن  و در صورت  عالي  هنرهاي هاي دانشكده ها،  دانشگاه  از كليه صادره)  اسمي  دوره طول(
   ارزشـيابي " ارشـد  كارشناسـي " كارشناسـي،    مـدرك   و با داشـتن "ارشد پيوسته  كارشناسي"نامه، 

  .شوند مي

 "دكتـرا " ارشـد،    دو و سـه يـا كارشناسـي     بنـدهاي   مـدارك   داشـتن  ط شـر  به Doktor مدرك -4
  .شود  مي ارزشيابي

   اتريش  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

 )ممتاز (  يك  گروه  اتريش  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه) الف

1. Universität Wien  
2. Universität Graz  
3. Universität Innsbruck  
4. Universität Salzburg  
5. Technische Universität Wien  
6. Technische Universtiät Graz  
7. Montanuniversität Leoben  
8. Universität für Bodenkultur Wien  
9. Veterinärmedizinische Universität Wien  

10. Wirtschaftsuniversität Wien  
11. Universität Linz  
12. Universität Klagenfurt  
13. Akademie der bildenden Künste Wien  
14. Universität für angewandte Kunst Wien  
15. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  
16. Universität Mozarteum Salzburg  



17. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz  
18. Universität für Künstlerische und industrielle Gestaltung Linz  

 علـوم    مـورد تاييـد وزرات    كـه   عـالي  و مراكـز آمـوزش   (FH)   فنـي   عالي مدارس) ب

(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) هستند اتريش .  

 

 زبان آلماني

رشته هاي به زبـان انگليـسي    اكثر دانشگاه هاي اتريش رشته ها را به زبان آلماني برگزار مي كنند و
شـما مـي   . گذراندن دوره ي زبـان آلمـاني داريـد    شما براي ورود به دانشگاه نياز به. محدود هستند

  .نيز بگذرانيد توانيد اين دوره را در ايران

  .مي توانيد به بخش فرهنگي سفارت اتريش براي ثبت نام در كالس ها مراجعه نماييد

  23، خيابان ششم، پالك )نوبخت(تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلي 

Telefon: 8876 5525, 8876 4823  

  



  

 آمريكا

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 معرفي آمريكا 1 •

 آشنايي با نظام آموزش عالي در آمريكا 2 •

 ويزاي دانشجويي 3 •

 راهنماي سفر به آمريكا 4 •

 زندگي دانشجويي در آمريكا 5 •

 هاي آمريكا معرفي دانشگاه 6 •

 پيوند به بيرون 7 •

 معرفي آمريكا

 مريكاآشنايي با نظام آموزش عالي در آ

 ويزاي دانشجويي

بـه سـفارت آمريكـا و     مرحله اول مراجعـه . گرفتن ويزاي دانشجويي از سفارت آمريكا دو مرحله دارد
، رفتن مجدد به سفارت و گرفتن )مشكل در صورت نداشتن(ارائه درخواست ويزا است و مرحله دوم 

ه تحقيقات دولت فـدرال در  نام دارد و ب Clearance Time زمان بين اين دو مرحله كه. ويزا است
  .برميگردد، معموال چند هفته طول ميكشد مورد فرد متقاضي

  I-20 فرم •

  گرفتن ويزاي آمريكا از قبرس •

  گرفتن ويزاي آمريكا از امارات •

  گرفتن ويزاي آمريكا از تركيه •

براي دريافت اطالعات كلي راجع به ويزاي دانشجويي آمريكـا و همچنـين سـواالت متـداول در ايـن             
  .مراجعه نماييد سايت اين وب  بهزمينه،



توانيـد بـه فـروم     همچنين جهت پرسيدن سواالت خود و دريافت اطالعات بيشتر در اين زمينـه مـي         
  :مراجعه كنيد

   

 راهنماي سفر به آمريكا

 زندگي دانشجويي در آمريكا

 هاي آمريكا معرفي دانشگاه

  .هاي بسيار زيادي وجود دارد در آمريكا دانشگاه

  دانشگاه هاي آمريكا

  رتبه دانشگاه هاي برتر آمريكا

  . مواجه شده، آمده استدانشجويان ايرانيدر زير دانشگاه هايي كه با استقبال بيشتري از سوي 

• Harvard University  
• orniaUniversity of Calif  
•  UC Berkeley-Berkeley , University of California  
•  UCI-Irvine , University of California  
•  UTD-University of Texas at Dallas   
•  NDSU-North Dakota State University   
•  UCF-y of Central FloridaUniversit  



  

 اندونزي

 Apply Abroad از

  :  دانشگاهي  پيش تحصيالت

آموزش پايه و سه سال  شش سال. تحصيالت ابتدايي در كشور اندونزي از هفت سالگي آغاز مي شود
كـه بـه صـورت رايگـان ارائـه مـي شـود          سال آموزش اجباري را9مقطع مقدماتي متوسطه مجموعاً 

  .تشكيل مي دهد

پـس از  (آزمون پايـان دوره   پس از موفقيت در.  به طول مي انجامدمقطع تكميلي متوسطه سه سال
 STTB ديـپلم متوسـطه   يـا  SMA (Sekolh Menengah Atas) مـدرك ) سال تحـصيل 12

(Surat Tanda Tamat Belajar) ،فيزيك، علوم اجتمـاعي و فنـي   در رشته هاي علوم طبيعي- 
آمـوزش در  .  سـال اسـت  4 تـا  3 اي  حرفـه -فنـي  اين مقطع براي رشته هاي. حرفه اي اعطا ميشود

. وزارت آموزش و فرهنگ اندونزي مي باشند انجام مـي شـود   مدارس دولتي يا خصوصي كه زير نظر
اداره  نيز در اين كشور فعال بوده و مو رد تاييد و زير نظر وزارت امـور مـذهبي   مدارس علوم اسالمي

  .مي شوند

 شـود اختيـاري اسـت و بـراي ورود بـه دبـستان        سالگي شروع مي6الي 5دوره پيش دبستاني كه از  
  .الزامي نيست

 

  :  دانشگاهي تحصيالت 

خـصوصي، كـالج هـاي     مؤسسات آموزش عالي در اندونزي شامل دانشگاه هاي دولتي، دانـشگاههاي 
كه زير نظـر وزارت امـور مـذهبي اداره    ) تربيت معلم، انستيتو ها، مدارس عالي، انستيتوهاي اسالمي

  .، آكادمي ها و پلي تكنيك ها مي باشند)ها برخوردار ميباشند ز اعتباري مشابه دانشگاهمي شوند و ا

 دانشگاه 50ورودي حدود  آزمون. براي ورود به مؤسسات آموزش عالي يك آزمون ورودي وجود دارد
مراكز تربيت معلم و مدارس عالي ديگر نيز  پلي تكنيك ها،. ايالتي به صورت سراسري برگزار ميشود

نظام آموزشي ترمي واحدي و زبان تدريس در اكثـر دانـشگاه    .به صورت مستقل آزمون ورودي دارند
   .است ها زبان اندونزيايي

 



  :  تحصيلي هاي دوره 

خـصوصي كـه    توسط دانـشگاه هـا، مـدارس عـالي دولتـي و      Diploma/Certificate مدرك -1
. مـي كننـد صـادر مـي شـود      نشكده ارائهآموزش دانشگاهي يا حرفه اي را در يك رشته يا در يك دا

 ، و ديـپلم D3 ديپلم D2,، ديپلمD1 ديپلم  سال است كه به مدارك4 تا 1طول دوره هاي مربوط 

D4 وابسته به دانـشگاه نيـز گـواهي آمـوزش تكنـسين صـادر مـي         پلي تكنيكهاي. منتهي مي شود
  واحد و120د با گذراندن حدود توسط آكادمي ها و پلي تكنيكها ارائه ميشو ديپلم هايي كه. نمايند

  . واحد اعطا مي شوند160 تا 144مدارك مدارس عالي و انستيتوها با گذراندن 

يـا خـصوصي پـس از     توسط دانشگاه هـاي دولتـي  :(S1 اختصاراً) Strata1يا Sarjana مدرك -2
مؤسـسات خـصوصي   (ميشود   واحد درس صادر160تا144چهار سال تحصيل تمام وقت و گذراندن 

  .)رفاً تا اين مقطع مدرك صادر ميكنندص

با دو سـال تحـصيل و    Sarjana بعد از مدرك :(S2 اختصاراً) Strata2 يا Magister مدرك -3
  .شود  واحد درسي توسط دانشگاه ها صادر مي36 تا 30گذراندن 

در انـدونزي اسـت و    باالترين مـدرك دانـشگاهي   :(S3 اختصاراً) Strata3 يا Doctor مدرك -4
 تحـصيل و تحقيـق بـا داشـتن مـدرك      توسط دانشگاه ها يا انستيتو ها پس از سـه تـا چهـار سـال    

Magister (S2) در امتحاني كـه در پايـان هـر سـال بـه منظـور        دانشجو مي بايست. اعطا ميشود
سال حـضور دانـشجو در   2(گزار ميشود شركت نمايد و موفق شود  ارزيابي پيشرفت علمي دانشجو بر

نيـز مقـدور    S1 پذيرش براي اين مقطع مـستقيماً پـس از اخـذ درجـه    ). است زاميمحل تحصيل ال
  .است

سال آموزش 2بعالوه  S1 سال دوره4( سال تحصيل 6 الي 5پس از  :Dokter Hewan مدرك -5
  .اخذ ميشود) حرفه اي دامپزشكي

 7 خـوب،  8خيلي خـوب،   9 عالي، 10نمره .  شكل گرفته است10 الي 1نظام نمره دهي در مقياس 
  .ميباشد  و كمتر از آن مردود4 ضعيف و 5 متوسط، 6نسبتا خوب، 

 

  :  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 

سـال تحـصيل در    كه به ترتيب با يك و دو Diploma2 (D2, D1) و Diploma1 مدارك  -1
حت متوسطه اخذ مي گردد فقط صـ   تكنيك ها و مؤسسات آموزشي پس از ديپلم-دانشگاه ها و پلي

  .صدور آنها تأييد ميشود



سـال تحـصيل    كه به تر تيب بـا سـه وچهـار    Diploma4 (D4, D3) و Diploma3مدارك -2
متوسطه اخذ مي گردد بـه مأخـذ     تكنيك ها و مؤسسات آموزشي پس از ديپلم-دردانشگاه ها و پلي

  .كارداني ارزشيابي ميشوند

 واحد اخذ مي شود بـه  160 الي 144دن  سال تحصيل و گذران4كه با  :Sarjana (S1) مدرك -3
  .مأخذ كارشناسي ارزشيابي ميشود

 واحد درسي 36تا  30 كه با دوسال تحصيل و گذراندن Strata 2 يا ((Magister S2 مد رك -4
  .اخذ ميشود به مأخذ كار شناسي ارشد ارزشيابي ميشود

در بعضي از دانشگاه هـا   ) 1 از دانشگاه هاي گروه (S3 "اختصارا( Strata 3يا Doctor مدرك -5
  .دكتري ارزشيابي ميشود) المللي  پژوهشي با نمايه بين–با چاپ يك مقاله معتبرعلمي

پـس از چـاپ   (1گـروه    سال تحصيل صرفاً از دانشگاه هـاي 6 يا 5با  Dokter Hewan مدرك -6
ي ارزشيابي خواهد مأخذ دكتراي دامپزشك به) پژوهشي با نمايه بين المللي –يك مقاله معتبر علمي 

  .شد

 

  :  اندونزي  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي 

  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، گروه يك) الف

1-University of Indonesia  

2-Bogor Agricultural University  

3-Gadjah Mada University  

احبه، اخذ آزمـون، درخواسـت مقالـه    انجام مص(مدارك مقطع دكتري پس از بررسي كيفي  ) 3رديف  
  .قابل ارزشيابي است (...و

4-Institut Teknologi Bandung (Bandung Institute of Technology)  

زيـست شناسـي،    مدارك مقطـع دكتـري صـرفاً در رشـته هـاي علـوم طبيعـي و رياضـي،        ) 4رديف 
  .ابي استارزشي تكنولوژي صنعتي، مهندسي عمران و محيط زيست و معماري قابل

5-Syarif Hidayatullah State Islamic University-Jakarta  



مدارك مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري صرفاً در رشته هاي علوم انساني قابـل ارزشـيابي        ) 5رديف  
  .است

 

  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، گروه دو) ب

1-Trisakti University  

  صرفاً تا مقطع كارشناسي -1

  
  



  

 انگلستان

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

  دانشگاهي تحصيالت پيش 1 •

 نشگاهي دا تحصيالت 2 •

 هاي تحصيلي دوره 3 •

  تحصيلي ي ارزشيابي مدارك  نحوه 4 •

 سفارت انگلستان 5 •

 پيوندهاي مرتبط 6 •

   دانشگاهي تحصيالت پيش

 بـا    كودكـان   ابتـدايي   سـاله  پـنج    دوره  يك طيشود و   آغاز مي  سالگي  از پنج  در انگلستان تحصيالت
   روابـط  شـوند كـه    مـي   متوسطه  و وارد دوره  آشنا شده تحصيل   محل  و شرايط  آموزش  و نحوه محيط
 General Certificate   و اخذ گواهينامه  مربوطه  در امتحانات  با شركت  دوره اين. دارد  تري منظم

Secondary Education (G.C.S.E) در   تحـصيل   ادامـه   بـه  مايـل    كه كساني. پذيرد  مي پايان 
را  A-Level  بـه   موسـوم  دوره G.C.S.E گواهينامـه    از گرفتن  هستند، بايد پس  عالي مراكز آموزش

  .بگذرانند   با موفقيت  دو سال طي

-A   دو درس  حـداقل  كـه   گـردد و كـساني    مـي  تقـسيم  A,B,C,D,E  درجات  به  دروس  اين نمرات

Level آنها در سطح A,B,C دوره  و بـراي   شـده  دانـشگاه  توانند وارد باشد، مي   Bachelor  ادامـه  
شـوند يـا    ميH.N.Dتر  پايين هاي باشد وارد دورهEو D  آنان  دروس نمرات   كه افرادي.  دهند تحصيل

  .كنند  مي تر تحصيل  پايين  با كيفيت  عالي مراكز آموزش در

  دانشگاهي تحصيالت

   در دو درس حـداقل  A-Level آميز امتحانات  موفقيت  گذراندن  انگلستان هاي  دانشگاه  ورود به براي
  . است الزامي



   بايـد امتحانـات    انگلـستان  هاي دانشگاه   ورود به  از بيشتر كشورها نيز براي  دبيرستان  ديپلم دارندگان
 هـا و   آخـر كـالج   هـاي   سـال  آمـوزان   دانـش   در مـواردي   گذشـته  سـاليان    طي البته.  را بگذرانند فوق

 (UCAS)  دانـشگاهي    مركز گزينش  و جايابي  مخصوص  برگ  تكميل  از طريق  جامع هاي دبيرستان

  .ها را يافتند  دانشگاه مجوز ورود به

   از مـدتي  و پـس    داده انجـام    انتخـابي  هـاي   را بـا دانـشگاه    الزم مكاتبـات  UCAS  كـه   صورت بدين
 پـذيرش،    خود را در مورد عدم  نظرات كند و دانشگاه  مي معرفي   دانشگاه  را به  واجد شرايط متقاضيان

  .كند مي   اعالم  و مصاحبه  مخصوص  در دروس  نمره  با شرط  و يا پذيرش قيد و شرط   بدون پذيرش

 بـا دانـشجو     مـصاحبه   در ضـمن  دانشگاه اشد، كمتر ب  الزم  دانشجو از حد نصاب  نمرات  كه در صورتي
  در  سـال 23   بـاالي  داوطلبـان . كنـد   مي  ديگر معرفي هاي ها يا كالج دانشگاه   يا او را به  را رفع مشكل

  بـه  A-Level  هاي  دوره نهادن  سر  پشت توانند بدون  مي  با رشته  مرتبط  كاري  سابقه  داشتن صورت
  . شوند وارد دانشگاه Mature Student عنوان

 هاي تحصيلي دوره

 يـا  HNC, HND, College Diploma  به مـدرك   منتهي اي  و حرفه  هنري هاي دوره •

Higher Diploma شرط  دليل  به تحصيل   سال  از دو يا سه  پس  هستند كه هايي از دوره   
  .شود  مي طي D و E  تقريبي با نمره A-Level تر يا ورود آسان

• Bachelor: بـا كـار تـوأم     تحـصيل   يـا چهـار سـال     تحـصيل   سـال  با سه   (Sandwich 

Course) نمـره   دارا بودن  بدون  داوطلبين البته. است  A-Level  از  تواننـد در برخـي   مـي 
 Foundation)   ابتدايي  سال  يك نهادن  سر  پشت  شرط را به Bachelor ها دوره دانشگاه

Year)   دوره مـدرك .  اسـت   تحـصيلي   چهـار سـال   دوره   ايـن  جمـوع  در م آغاز كننـد كـه   
Bachelor دو نوع به  Honours وOrdinary شود و مدرك  مي تقسيم Honours  خود

 .شود  مي تقسيم Third و Second 1 (and 2), First  چهار نوع به

.  را دارد طح سـ  تـرين  پـايين  Ordinaryبـاالترين، و  Honours - First   مـدرك   كـه   اسـت  بديهي
 تحصيل، كار   سال  بر سه ، عالوهSandwich Course  و  تحصيلي چهار سال Bachelor هاي دوره

   بـين  كارورزي   سال  يا يك  ماه  دو شش  صورت  به  معموالً  دارد كه  همراه را به   در كارخانه  شده نظارت
 را   بيشتري  اشتغال  دارد و امكان اي حرفه  و  يا كاربردي  عملي  جنبه  دوره اين.  است  تحصيل هاي سال

  .آورد  مي فراهم

• (Post Gradute Diploma (PGD:  هـاي  دوره   بعـد از گذرانـدن    اخـذ آن  كـه HD, 

HNC, HND توانـد اولـين    مـي  دوره  ايـن .  ميـسر اسـت    كشور انگلستان هاي در دانشگاه  
  .نيز باشد Master   دوره  از سير تحصيلي مرحله



• Master: دوره  نمـرات   بـه   با توجه بلكه گيرد،  نمي  صورت  امتحاني  دوره  اين براي ورود به   
Bachelorــصاحبه ــرف  ، مـ ــا، دانـــشجو   و نظـــر معـ ــي پذيرفتـــه هـ ــود  مـ   .شـ

 بـا  -  ب (By Course)  و پـژوهش  درس -  الـف : گـردد   مـي   ارايـه   دو صـورت   بـه   دوره اين
 و   حـضور در كـالس    مـاه   از شـش  دانشجو پـس    اول تدر حال (By Research).  پژوهش
آميـز    موفقيـت   از دفاع  پس كند كه  مي  را انتخاب  مدتي كوتاه   در امتحانات، پژوهش موفقيت
   شـده  نيـز معرفـي   Modular  نظـام  اخيراً. شود  مي نايل Master  مدرك دريافت  از آن، به

دارد و بـا    را  درسـي  هـاي   كـالس   نوع  انتخاب دانشجو حق (Modular)   نظام در اين. است
شـود و    آغـاز مـي   تحصيل  واحد است،  در حد سه  هر كدام كه Modul 6-5 حدود  انتخاب
كـشد و    مـي   طـول   سـال   يـك   معموالً دوره  اين. گيرد  مد نظر قرار مي  پژوهشي  انجام سپس
 . است  از اكتبر هر سال  آن شروع

 
  شود و طـول  مي   ارايه  و تنها كار پژوهشي  در كار نيست  درسي كالس By Research حالت در
 آغـاز    و آوريـل   دكترا در اكتبـر، ژانويـه   دوره  تواند همچون  مي  دوره اين.  است  دو سال  معموالً آن

  .شود

• M.Phil: دكترا  دوره  مرحله  اولين  دوره اين (Ph.D) نيز بعد از  مستقل  صورت به است، اما  
  .شود  مي ها ارايه ها و رشته دانشگاه  از در بعضي Masterيا Bachelor هاي دوره

• PhD: كشف، يا موضـوع  مجهولي  بايد  پژوهش  و در اين  است  با پژوهش  منحصراً اين دوره   
 و در   اسـت   سـال   سـه   دوره  اين  متوسط مدت .شود  ارايه  علوم هاي  از رشته  در يكي جديدي

  .شود  مي  يا سمينار نيز ارايه  دانشجو چند درس  نظري توان   باال بردن وارد براي م بعضي

 اسـت،   نيز ممكـن  Bachelor دوره  از  پس مستقيماً .Ph.D  اخذ مدرك  انگلستان  تحصيلي در نظام
  . باشد  داشته  مطلوبي كامالً   علمي  وضعيت  بايستي  صورت  در اين كه

  تحصيلي اركي ارزشيابي مد  نحوه

  تحـصيل    سـال 3 يا 2 با   مدارك و كليه BTEC Higher, HD, HNC, HND مدارك .1
   ارزشـيابي "كارداني"  دبيرستان، شود بعد از ديپلم نمي Bachelor  اخذ مدرك  منجر به كه
  .شود مي

o مدرك: تبصره Diploma in Art & Design با توجه هنري  هاي و ديگر ديپلم   
و (( يكـساله  Foundation Courseيـا  GCSE  درس4  داشتن ( ي ورود  شرط به

  .شود  مي ارزشيابي   مربوط  در رشته"كارداني" ساله،   سه  تحصيل  مدت طول

 Post Gradute  يـا   تحصيل يك سال Diploma  همراه  به  در بند يك  ذكر شده مدارك .2

Diploma) PGD)  ،شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي"در مجموع.  



  .شود  صدور صادر مي  صحت  فقط بعد از كارشناسي PGD دركم .3

   ارزشـيابي " ارشـد  كارشناسي" كارشناسي،   داشتن با شرط Master By Course مدارك .4
  .شود مي

  كارشناسـي " كارشناسـي،    داشـتن  بـا شـرط   M.Phiو Master By Research مـدرك  .5
  .شود  مي  ارزشيابي"ارشد

o مدرك: تبصره M.Phil صـدور    صـحت   ارشد فقط  كارشناسي  دارا بودن تدر صور 
  .گردد  تأييد مي آن

 در   آن يـا معـادل   .B.A بعـد از   تحـصيل  بـا دو سـال   Architecture Diploma مدرك .6
  .شود  مي  ارزشيابي" ارشد كارشناسي"معماري، 

  .شود  مي  ارزشيابي"دكترا" ارشد،   كارشناسي  مدرك  داشتن با شرط Ph.D. مدارك .7

o ارشـد  كارشناسـي    در مقطـع   تحـصيل   دكترا بـدون   مدارك  كه در صورتي: تبصره  

(Master) كارشناسي  مدرك  از دريافت و پس   (Bachelors)  باشـد،   اخذ شـده 
   شـده   انجـام   كارشناسـي  دوره   از اتمام  پس  تحصيالت اين"   جمله  ارزشنامه در ذيل

  .شود  قيد مي"است

o باشد در    اخذ شده ( آكادميك  )  دانشگاهي   تحصيل   بدون   كه  اي  رفه ح  مدارك: تبصره 
  .شود  نمي ها ارزشيابي  از رشته  كدام هيچ

ــشگاه مــدارك .8 ــستان  دان  (Bachelor)   در دوره فقــط(Open University)  آزاد انگل

 در  ت شـرك   گـواهي  و ارايه   دبيرستان  ديپلم  داشتن با شرط) هاي غير فني رشته ( كارشناسي
 عبارت   و در ارزشنامه  است  ارزشيابي نور قابل   پيام  حضوري ساليانه، همتراز دانشگاه جلسات

  .شود ذكر مي)  حضوري نيمه(



  

 تحصيل در انگلستانهزينه 

هـاي جهـان    تـرين دانـشگاه   هاي اين كشور در شمار معتبر  ها و دانشگاه    ترين كشور   كشور انگلستان يكي از پيشرفته    
زبـان ملـي و دانـشگاهي در ايـن كـشور انگليـسي و ايـن يكـي از داليـل متعـدد              . ادامـه تحـصيل ميباشـد     جهت  

هاي ايـن كـشور بـراي دانـشجويان          دانشگاه. باشد  هاي انگلستان براي دانشجويان خارجي مي       هاي دانشگاه   جذابيت
هريه هـم بـراي     هاي خصوصي عمل كـرده و دانـشجويان خـارجي موظـف بـه پرداخـت شـ                   خارجي مانند دانشگاه  

پايتخت انگلستان لنـدن بـوده كـه يكـي از زيبـاترين      . باشد هاي دانشگاهي مي   هاي زبان انگليسي و هم رشته       دوره
انگلـستان داراي  .  تومـان اسـت  1600باشد واحد پول اين كشور پوند اسـت كـه تقريبـا معـادل         هاي اروپا مي    شهر

 43 دانـشگاه بـه عنـوان ممتـاز و     58وزارت علـوم ايـران   هاي متعددي ميباشد كه در حال حاضر از طرف     دانشگاه
 .دانشگاه به عنوان خوب شناخته شده اند

 

 

 لج زبان كنكورد كا

ترين كالجهـاي آمـوزش       كالج زبان كنكورد يكي از معتبر     
زبان انگليسي در سراسـر جهـان و انگلـستان بـه شـمار              

ايـن كـالج    . آيد كه مورد تأييد بريتيش كانسيل است        مي
در . هاي لندن و كانتربري ميباشد  شعبه در شهر 2داراي  

مي، اين كالج دوره هاي مختلف زبان از جمله زبان عمـو          
آمـــوزش داده ...  و IELTSمكالمـــه، زبـــان تجـــاري، 

 .شود مي

 شهريه دوره كالج كنكورد

  هفته2 الي 10  پوند151اي  هفته  ساعت در هفته15



  هفته11 الي 20  پوند142اي  هفته  ساعت در هفته15

  هفته21 الي 30  پوند130اي  هفته  

  هفته بيشتر31از   پوند122اي  هفته  

  ساعتIELTS   10  دوره پوند 95  

  ساعتTOFEL   10دوره   پوند95  

 

 :هاي زندگي هزينه

   پوند 110 هفته اي      زندگي در يك خانواده انگليسي    + صبحانه و نهار    : 
  :هاي اسكان هزينه

توانند يكي از سه حالت زيـر را   دانشجويان كالج كنكورد جهت اقامت مي    
  : انتخاب نمايند

  خوابگاه كالج •
  )هاي انگليسي زندگي در خانواده(هاي مورد تأييد كالج پانسيون •

 متري در لندن 30هزينه اجاره يك آپارتمان    : آپارتمان شخصي  •
  .باشد  پوند در ماه مي400 الي 300

  : گاه و پانسيونهاي خواب هزينه

 4&3 4&3 2 2 1 1 منطقه

 مشترك انفرادي مشترك انفرادي مشترك انفرادي 

SC       پانسيون بـا اتـاقخواب كـامالً مبلـه بـا 
 آشپزخانه بدون غذا

-- -- 90 75 75 65 

BB   پانسيون با اتاقخواب كامالً مبله بدون
 آشپزخانه با صبحانه

-- -- 100 85 85 75 

HB     قخواب كـامالً مبلـه   پانـسيون بـا اتـا
 بدون آشپزخانه با صبحانه و شام

-- -- 120 100 105 90 

 -- -- -- -- 100 130 خوابگاه كالج بدون غذا



 :هاي انگلستان هاي تحصيل در دانشگاه شهريه

  :هاي فني و مهندسي رشته

  
 پوند و دكتـرا     10500الي9500  ساليانه)ساله1( پوند فوق ليسانس     9000الي7500ساليانه  ) سال4الي3(ليسانس

  .باشد نيز همانند فوق ليسانس مي

    .هاي فني ميباشد مانند رشته: هاي علوم پايه  رشته

   . پوند در سال ميباشد16000الي 12000شهريه ساالنه : علوم پزشكي

 8500الـي 7500سـاليانه  ) سـاله 1( پوند فوق ليسانس    8000الي7000ساليانه  ) سال4الي3(ليسانس: علوم انساني 
 .د و دكترا نيز همانند فوق ليسانس ميباشدپون



  

 بلژيك

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 [مخفي شود]

   دانشگاهي  پيش تحصيالت 1 •

   دانشگاهي تحصيالت 2 •

   تحصيلي هاي دوره 3 •

   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه  4 •

   در كشور بلژيك  عالي ها و مراكز آموزش نشگاه دا معرفي  5 •

 

    دانشگاهي  پيش تحصيالت

 و  ابتـدايي، متوسـطه    آمـوزش :  اسـت   دسـته   بـر سـه    طـور كلـي    بـه   در كشور بلژيك  تحصيالت اين 
  ي روح  وضعيت  به  با توجه  و عملي  نظري ويژه   آموزش  و متوسطه، شامل  ابتدايي هاي دوره. دبيرستان
  كـه   است)  سالگي18 تا 12از  (  سال6   شامل  دبيرستان آموزش.  است نوجوانان  و  كودكان و جسمي

آمـوز    هـر دانـش    آن  از اتمـام  پس  و  است  مشترك آموزان  دانش  همه  براي  اول  سال  در سه  آن دروس
  . وجود دارد  آموزش  گونه4  ه دور در اين. خود بپردازد   مورد عالقه  در رشته  تحصيل تواند به مي

  . است  در دبيرستان  آموزش  مبناي  كه  نظري ، آموزش(( ASO  عمومي آموزش - 

  آمـوزان   دوره، دانـش   ايـن   از پايـان   پـس   كـه   و فني  عمومي  دروس ، آموزش(( TSO  فني آموزش - 
  .شوند  بازار كار مي جذب

  . گسترده  هنر در سطح عمومي  ، آموزش(( KSO  هنري آموزش - 

 در   ويـژه   مهـارت   در صدد كسب  كه  نوجواناني  براي  عملي ، آموزش(( BSO اي  حرفه  فني آموزش - 
  . هستند  عمومي كنار آموزش

  .كشد  مي  طول  سال2   هر كدام شود كه  مي  تقسيم  دسته  سه  به  دبيرستان  آموزش سال- 6



را  BSO, KSO, TSO, ASO هـاي  رشـته   از تواند يكـي  آموز مي  سال، دانش ن سومي  از پايان پس
   از پايان پس. شود  مي  توجه  شغل  انتخاب  به  مربوط  خاص موضوعات   به  سوم  كند و در مرحله انتخاب

   آموزش  ورود به براي در بلژيك،. شود  مي  دبيرستان  ديپلم  اخذ مدرك  به آموز موفق  دانش مرحله  اين
  . است الزامي (BVL)  دانشگاهي  پيش  دوره گذراندن (HO) عالي

 

    دانشگاهي تحصيالت

  . است  عالي  آموزش سسات  يا مؤ  در دانشگاه  تحصيالت  شامل  در بلژيك  عالي آموزش 

معمـاري، بهداشـت،     گونـاگون  هـاي   در رشـته   تحـصيل  امكان (HOBU)  آموزش عالي سسات در مؤ
  دوره. شـود   مـي   انجـام   يـا دو دوره   يك طي   آموزشي هاي برنامه. وجود دارد(  و غيره ي، نمايشموسيق

   صـورت   بـه   دوم  و دوره  بـا علـم    همـراه   مهـارت   بـه   دسـتيابي  عملي، براي  با كار  همراه  آموزش اول
.  از كشور است  يا خارج خلدا  هاي  با ديگر دانشگاه  و همكاري  با پژوهش همراه) آكادميك ( دانشگاهي

  . دارند  فعاليت در بلژيك   عالي  آموزش سسه  مؤ30 حاضر حدود  در حال

 تأييد   به  ديگر كه  كشورهاي  دبيرستان ديپلم  يا  بلژيك  دبيرستان  ديپلم ها ارايه  دانشگاه  ورود به براي
   مايل  كه دانشجوياني.  است ، الزامي باشد  رسيده  كشور بلژيك1تشكيالت  و  آموزش، تحقيقات وزارت

 نيز   ورودي در امتحان  هستند، بايد  و دندانپزشكي  و مهندسي، پزشكي  فني هاي  در رشته  تحصيل به
   گرايش80 با   تحصيلي  رشته18  حاضر شامل   در حال  در بلژيك  دانشگاهي تحصيالت.  كنند شركت
  .است

  اي  هفته13   سال  دو نيم  شامل تحصيلي  هر سال.  است  و ساالنه  سال م ني  دو صورت  به  آموزشي نظام
   تقسيم  زبان  و هلندي  زبان  فرانسوي  دو منطقه  به كشور بلژيك. است  اي  هفته26   ساالنه  نظام يا يك

  .گيرد  مي صورت   دو زبان  اين  به  و تحصيل ها نيز تدريس  در دانشگاه  البته شود كه مي

  ((First, Second and Third Cycle شود مي  تقسيم   دوره سه   به  دانشگاهي   تحصيالت دوران

 



    تحصيلي هاي دوره

  در پايـان . كـشد   مـي   طـول  سـال  3 تا 2 و   است  پايه  دروس  ويژه كه (First Cycle) :   اول دوره1.
 و   نيست  تحصيالت  اتمام  معني  به ته الب شود كه مي اعطا Kandidaat (Candidate)   مدرك دوره

  .شود  مي گفته Intermediate Academic Degree   آن به

   مـدرك   آن  و در پايـان  اسـت    اول  بعـد از دوره   سـال 4 تـا  2  ، كه(Second Cycle)  دوم دوره2 .
Licentiaat (Licentiate) در سطح مدرك  اين. شود اعطا مي  Master ايـن   به ورود شرط. است   

  .است Kandidaat مدرك   نيز داشتن دوره

 Advanced Academic بعداز دوره دوم در بعضي از دانشگاههاي بلژيك گذراندن دوره هاي 3.

Trainigشود، بسيار  را شامل مي  درس  هم و گاهي   كار پژوهشي  فقط  كه  تحصيلي  يا دو سال در يك
   پـژوهش   عميقـاً   خـاص   در موضـوعي  خواهند كه  از دانشجو مي تخصصي  هاي  دوره در اين.  است رايج
  بـه  DEAيـا  DEC1،DEC2   مـدارك   در پايان  هستند و گاهي ها مخصوص  دوره  گونه اين .كنند
  .شود  اعطا مي آموختگان دانش

  .است Licentiaat  مدرك ها داشتن  دوره  اين  ورود به شرط

   آن  در پايـان  كـشد كـه    مي  طول  سال5 تا 3   دوره ن، اي( Third Cycle)  سوم دوره4 .
 و بـسيار    گسترده  دانشجو پژوهشي  مدت در اين. شود اعطا مي Doctor (Ph.D.)  مدرك

هـا و    در كـالس  ها شركت   دانشگاه   در بعضي   البته. دهد   مي   استاد مشاور خود انجام      را همراه   تخصصي
   صـورت   عمـومي   جلـسه   در يـك     از آن    و دفـاع     اسـت    الزم  رساله  نوشتن.  است  سمينارها نيز متداول  

 .پذيرد مي

 و  اي  حرفـه  تحـصيلي، سـوابق     سـوابق   و ارايـه  است Licentiaat   مدرك  داشتن  دوره  ورود به شرط
  سپس.  است  او نظر دهند الزامي هاي  دانشجو و توانايي درباره توانند  مي  خوبي  به  كه  استاداني معرفي
 اساسي،  دكترا نيز شرط   دوره  شروع براي. دهد  نظر خود را مي  مدارك  كليه  با بررسي دانشگاه  شوراي

  . است  دانشگاه  شوراي مجوز همين

 

    تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 

  دانـشگاهي   تمـام   نيمـه   و تحـصيالت   مـدارك  و كليـه Kandidaat (Candidate) مـدارك  1 .
  .شود  مي  ارزشيابي"كارداني" تحصيل،   سال3 يا 2شامل ) آكادميك)



  .شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي ارشد  " Licentiaat (licentiate) مدارك 2 .

   در سـطح  كـه   در صـورتي  Licentiaat (Master)بعد از 1DEA , DEC2 , DECمدارك  3.
  .شود  مي زشيابيار " ارشد كارشناسي"باشد، ) ارشد كارشناسي) Master  مدارك

   ارزشـيابي "دكتـرا " ارشـد،    كارشناسـي   داشـتن   شـرط  بـه Doctor (Ph.D.) مدارك4.
 شود مي

   شـروع   كـشور در زمـان   ايـن    فرهنـگ   وزارت  توسـط   كه  آلمان  خصوصي هاي  دانشگاه مدارك: تبصره
  .شود  مي ارزشيابي  مورد تأييد  دوره  تأييد شده، در سطح تحصيالت

 

   در كشور بلژيك  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه يمعرف 

 ).ممتاز(   يك  بلژيك، گروه  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه) الف  

1- Universiteit Antwerpen (Universitaire Instelling Antwerpen و 
Universitaire Centrum Antwerpen و Universitaire Faculteiten Sint - 

Ignatius te Antwerpen از تلفيق سه دانشگاه )  

2- Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels)  

3- Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels)  

4- Rijksuniversiteit te Gent (State University of Ghent)  

5- Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux 
(Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux)  

6- Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven)  

7- Universite De Liege (State University of Liege)  

8- Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg)  

9- Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University 
Foundation Arlon)  

10- Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University 
Faculty of Mons)  



11- Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons)  

12- Universite De Mons - Hainaut (University of Mons- Hainaut)  

13- Facultes Universitaires Notre - Dame De La Paix (University of 
Namur)  

14- Facultes Universitaires Saint - Louis (University Faculties Saint - 
Louis)  

15- Universiteit Antwerpen (University of Antwep) (UA)  

16- Universite Catholique de Louvaine (Catholic University of Louvain) 
(UCL)  

 
  )خوب( دو   گروه  بلژيك  عالي مراكز آموزش ) ب

1- Europese Hogeschool Brussel (EHSAL)  

  صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد -1

   از اين  صادره  و مدارك  است نيامده (ممتاز (  يك  آنها در گروه  اسامي  كه  عالي  مراكز آموزش كليه -2
 ,Ministry of Education )  و تـشكيالت  حقيقـات ت  آمـوزش،   تأييـد وزارت   شـرط   بـه  گـروه 

Research and Formation) باشد  مي  ارزشيابي  قابل بلژيك.  

  
  



 تركيه

 Apply Abroad از

  :   دانشگاهي  پيش تحصيالت 

   ادامـه   سال شود و هشت مي  آغاز  سالگي  از هفت در كشور تركيه (Ilk Ogertim)  ابتديي تحصيالت
 ابتـديي و    تحـصيالت   دوره مجمـوع . شـود  مـي   شـروع  (Lise)   دبيرسـتان  حـصيالت  ت سـپس . دارد

 انـساني، رياضـي،     علـوم  هـاي   رشـته   شـامل   دبيرسـتان  دوره.  است سال   دوازده  الي  يازده دبيرستاني
ر  را د دبيرسـتاني    تحـصيالت  تـوان   ابتـدايي مـي    دوره بعد از اتمام.  تجربي است  و علوم فني فيزيك،

هـا    رشـته   در ايـن   تحـصيالت   طـول  داد كـه    نيز ادامـه   صنعتي هاي  ديني و هنرستان  علوم هاي رشته
  . است  سال  دوازده معموالً

  .شود اعطا مي(Lise Diplomasi)  ديپلم  مدرك آموزان  دانش  به  دبيرستان  دوره در پايان

 

  :  دانشگاهي تحصيالت

   آزمون  و گذراندن  دبيرستان  ديپلم داشتن   كشور تركيه  عالي  و مراكز آموزشها  دانشگاه  ورود به براي 
   و براي  است  و محلي متفاوت  خارجي  متقاضيان  براي  سراسري آزمون.است  الزامي) كنكور ( سراسري
  دروس. شـود   برگـزار مـي   تركـي    زبـان   به  تركيه  مردم  و براي  و انگليسي  تركي هاي  زبان  به خارجيان
 دانـشجو در   پـذيرش .  اسـت   و هـوش  عمـومي    رياضـي، فيزيـك، شـيمي، معلومـات      شـامل  امتحاني
  .گيرد  مي  صورت  سراسري در آزمون   آنان  رتبه ها نيز بر اساس دانشگاه

 

  :  تحصيلي هاي دوره

Ön Lisans Diplomasi .1 است ان دبيرست  بعد از ديپلم  تحصيل  سال  دو تا سه شامل .  

Lisans Diplomasi .2 واحد است147   حداقل  و گذراندن  تحصيل شامل چهار سال .  

Yuksek Lisans Diplomasi .3 ايـن   ورود بـه  بـراي  . است  وقت  تمام  تحصيل شامل دو سال   
   درس  كـالس   سال  دو نيم  شامل  دوره اين . است الزامي Lisans Diplomasi   مدرك  داشتن دوره

  .شود  مي پژوهشي   نامه  پايان  سال و دو نيم



Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi .4  تمـام   تحـصيل   سـال  شامل پـنج   
  . است  دبيرستان  بعد از ديپلم  دامپزشكي  در رشته وقت

DOKTORA (Ph.D.) . 5 يـن  ا  ورود به براي . است  وقت  تمام  تحصيل  تا چهار سال شامل سه  
  .است الزامي Yuksek Lisans Diplomasi   مدرك  داشتن دوره

 از  قبـل .  اسـت   پـژوهش   براي  سال نيم 4   و حداقل  درس  كالس  سال  دو تا چهار نيم  شامل  دوره اين 
  ع دكترا و دفا  دوره  نامه  پايان نوشتن.  بگذراند  را با موفقيت جامع   پژوهش، دانشجو بايد امتحان شروع

  . دكتراست  مدرك  اعطاي  شده، شرط  انجام آميز از پژوهش موفقيت

 

 
    تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 

   تمـام   نيمـه  تحـصيالت   و  مدارك  و كليه  تحصيل با دو سال Ön Lisans Diplomasi مدارك 1
 "كـارداني "سـتان،   دبير  ديـپلم   داشـتن  صـورت   در  تحـصيل   سال با دو يا سه( آكادميك ) دانشگاهي
  .شود  مي ارزشيابي

   ارزشـيابي "كارشناسـي " دبيرسـتان،   بعداز ديپلم Lisans Diplomasi (Bachelor) مدارك 2
  .شود مي

   داشـتن   با شرط يك   گروه هاي از دانشگاه Yuksek Lisans Diplomasi (Master) مدارك 3
  .شود  ارزشيابي مي" ارشد كارشناسي" كارشناسي،  مدرك

شگاه  در فهرست   نامشان  كه  عالي  از مراكز آموزش3 بند   موضوع مدارك: تبصره     يـك   گـروه  هـاي   داـن
   دوره  از رسـاله   علمـي   مقالـه   يـك   ارايـه   همـراه   بـه 4از  3   معـدل   داشـتن   با شرط  است  نشده آورده

  .شود مي   ارزشيابي" ارشد كارشناسي" معتبر بانمايه بين المللي ،  ارشد در نشريات  كارشناسي

  تحـصيل    سـال  بـا پـنج   Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi مـدارك  4
  .شود  مي ارزشيابي   در دامپزشكي" ارشد كارشناسي" دبيرستان،   بعد از ديپلم پيوسته

ناسي ارشد،  كارش  مدرك  دارا بودن  با شرط  يك  گروه هاي از داشگاه Doktora (Ph.D.) مدارك 5
  .شود  مي  ارزشيابي"دكترا"

شگاه  فهرست  در  نامشان  كه  عالي  از مراكز آموزش5 بند   موضوع مدارك: تبصره     يـك   گـروه  هـاي   داـن
   دوره  نامـه   با از پايـان   علمي  مقاله  يك  با ارايه  همراه4از  3   معدل  داشتن  شرط  است، به  نشده آورده



، ( تحـصيل  محـل   و كـشور  غيـر از ايـران  ) غيـر محلـي   المللي معتبر نمايه شده بين  در نشريات دكترا
  ..شود  مي  ارزشيابي"دكترا"

  

  :  تركيه  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

 
  . تحصيلي هاي  دوره  كليه ، براي)ممتاز (  يك  تركيه، گروه  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه) الف  

1- Ege Universitesi (Aegean University)  

2- Anadolu Universitesi (Anatolia University)  

3- Ankara Universitesi (Ankara University)  

4- Ataturk Universitesi (Ataturk University)  

5- Bogazici Universitesi (Bogazici University)  

6- Cukurova Universitesi (Cukurova University)  

7- Dokuz Eylul Universitesi (Dokuz Eylul University)  

8- Gazi Universitesi (Gazi University Ankara)  

9- Hacettepe Universitesi (Hacettepe University)  

10- Istanbul Teknik Universitesi (Istanbul Technical University)  

11- Istanbul Universitesi (Istanbul University)  

12- Marmara Universitesi (Marmara University)  

13- Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara (Middle East Technical 
University)  

14- Mimar Sinan Universitesi (Mimar Sinan University)  

15- Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University)  

16- Bilkent Universitesi (Bilkent University)  

17- Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)  



 

  ).خوب( دو   تركيه، گروه  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه( ب

 كـه   كشور تركيـه  (YÖK)  عالي آموزش   مورد تاييد شوراي  كه  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه كليه
  .شود  ارزشيابي مي  كارشناسي تاسطح  داين فهرست اسامي آنها ذكر نشده، صرفاً

 قـرار    مـورد بررسـي  5 و 3هـاي بنـد        تبـصره   ها براسـاس     از دانشگاه   وه گر   باالتر اين   ارزشيابي مقاطع 
  .گيرد مي

  
  



 چين

 Apply Abroad از

  :  دانشگاهي  پيش تحصيالت

اين دوره ، دانش آمـوزان    سال است در6 يا 5 سالگي به مدت 6در كشور چين تحصيالت ابتدائي از 
اضـيات و مطالـب اخالقـي وورزش و فعاليـت     ري ملزم به گذراندن دروس متنوعي نظير زبان چيني ،

 سـال بـه طـول    6دوره آموزشي مقطع متوسطه مي شوند كـه  سپس وارد.هاي فوق العاده مي باشند 
هريـك از ايـن   .آموزش متوسطه و آموزش فني و حرفه اي تقسيم مي گردد مي انجامد وبه دو مقطع

متوسـطه    دوره سه ساله تكميليشامل دو مرحله آموزشي سه ساله مقدماتي متوسطه و دوره هاخود
دانـش آمـوزاني كـه از مـدارس     .گرددنـد   ساله ارائه مي3 ساله و 4مي باشند كه در قالب دوره هاي 

فنـي و حرفـه اي   .مجـوز ورود بـه مراكـز متوسـطه      مقدماتي متوسطه فارغ التحصيل مـي گردنـد از  
  ارائه مي گردد سال 4 تا2آموزشي برنامه هاي آموزشي  در اين مراكز. برخوردارند 

 

  :  دانشگاهي تحصيالت

 ساله و هم چنـين دوره  5يا  4 دانشگاه ها ، دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي به ارائه برنامه هاي
دسته از دانشجويان كه بـه اتمـام نخـستين دوره     آن.  سال مبادرت مي نمايند3 تا 2هاي تخصصي 

شگاه . گردند  برخوردار ميهاي بعدي  دوره نايل آيند از مجور حضــــور در هـاي چـين بـه چنـد      داـن
داشـتند   گردند برخي از دانشگاه ها مستقيماً تحت نظارت وزارت آموزش عالي قرار دسته تقسيم مي

عالوه بر اين تعدادي ديگر نيز  .و تعدادي از آنها نيز توسط شهرداري ها و استانداري اداره مي گردند
آن دسـته از دانـش آمـوزاني كـه از مراكـز      . گردنـد   واقع ميتوسط مراكز محلي شهرها مورد نظارت

شده اند مي توانند پس از قبـولي در آزمـون ورودي بـه دانـشگاه راه      آموزش متوسطه فارغ التحصيل
 برخـي از . تحصيلي در مؤسسات آموزش عالي تمام وقت بـه دو تـرم تقـسيم مـي شـود      سال. يابند

سپتامبر و ترم دوم از اواسط  ترم اول از اوايل. ار مي باشنددانشگاه ها نيز از سه ترم تحصيلي برخورد
  .فوريه آغاز مي گردد

 

  : تحصيلي هاي دوره

Associate 2  سال تحصيل بعد از دوره متوسطه3تا   



Bachelor :  سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر بعد از دوره متوسطه5 تا 4شامل   

Master :  نوشـتن و دفـاع از    كار عملـي (ورت آموزشي و پژوهشي سال تحصيل به ص3 تا 2شامل،
  كارشناسي در رشته هاي گوناگون بعد از دوره) تز /پايان نامه 

Doctor (Ph.D.) :  سال تحصيل همراه با رساله بعد از كارشناسي ارشد3شامل   

 

  : چين  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

براي كليه دوره هـا و رشـتة   ) ممتاز(لي چين گروه يك دانشگاه ها ومراكز آموزش عا ) الف

  : هاي تحصيلي كه مصوب دانشكده هاي دانشگاه مي باشد

 
  )ممتاز(گروه يك 

 
1- Tsinghua University  

2- Zhejiang University  

3- University of science & Technology of china  

4- Beijing Normal University (BNU)  

5- Huazhong University of science & Technology (Hust)  

6- Xiamen University  

7- Beihang University  

8- East China University of science and Technology  

9- China Agricultural University  

10- South China University of Technology  

11- Dalian University of Technology  

12- East China University of science & Technology  

13- South west Jiao Tong University  



14- Nanjing University  

15- Peking University  

16- Shanghai Jiao Tong University  

17- Fudan University  

18- Jilin University  

19- Lanzhou University  

20- Nankai University  

21- Shandong University  

22- Tianjin University  

23- Zhongshan University  

24- Yunnan University  

  ـ صرفاً در رشته زبان وادبيات چيني24

25- Wuhan University of Technology  

 

  صرفاً در رشته صنايع سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي _25

26- Harbin Institue of Technology.  

 

صـرفاً تـا مقطـع كارشناسـي     (دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي چين گروه دو فقط قابل ارزشيابي     ) ب
  )ارشد

1- Heilongjiang University  

2- Beijing Language & Culture University  

  ـ صرفاً در رشته زبان و ادبيات چيني2

3- Capital University of Economics & Business  



 

  ـ صرفاً در رشته حقوق و اقتصاد3

 

  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي چين گروه سه فقط قابل ارزشيابي تا مقطع كارشناسي) ج

1- East China Normal University  

2- Guangdong University of Foreign Studies  

3- China University of Geosciences  

4_ University of International Business & Economics (UIBE)  

  )اخذ آزمون( از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي و حرفه اي متقاضي  ـ 4

5- Shanghai Institute of Foreign Trade  

آخـذ  (و حرفـه اي متقاضـي    ـ در رشته هاي علوم انساني از طريق ارزيابي توانمنـدي هـاي علمـي   5
  )آزمون
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  ور روسيهآشنايي با كشور پهنا

   موقعيت جغرافيايي

درصد خشكي هاي  5/11 كيلومتر مربع با وسعتي نزديك به 17075400روسيه با مساحتي بالغ بر 
 درجـة طـول   160از  ايـن سـرزمين بـيش   . كرة زمين بزرگترين كـشور جهـان محـسوب مـي شـود     

تـرين   و با شـرقي ساعت در منطقه مسك  منطقه زماني را در بر گرفته است و اختالف10جغرافيايي و 
ايـن كـشور بـا در نظـر     .  سـاعت اسـت  9جزيره ساخالين  شبه جزيره چوكچي و نقطه روسيه در شبه

بخش اروپايي و آسيايي تقسيم شده كـه سلـسله كـوه هـاي اورال آنهـا را از       گرفتن وسعت آن به دو
بيـست و   ا درصد خاك اين كشور در بخش آسيايي قرار دارد، تنهـ 65اگرچه .جدا كرده است يكديگر

منجمـد  «اقيـانوس   روسـيه از شـمال بـه   . كننـد  هشت درصد مردم روسيه در اين نواحي زندگي مي
، دريـاي  »الپتـف «، دريـاي  »بارنتس» درياي» كارا«، درياي »پچوا«، خليج »سفيد«، درياي »شمالي

، »فنالنـد «و خلـيج  » بالتيـك «نروژ، از غرب دريـاي   و فنالند و «چوكچي«، درياي »سيبري شرقي«
مرزهاي جنوبي روسـيه عبارتنـد   . روسيه سفيد و اوكراين، مرز مشترك دارد استوني، لتوني، لهستان،

شرقي، در ماوراي  ، گرجستان، آذربايجان، درياي خزر و قزاقستان؛ به طرف جنوب»سياه«درياي  :از
منتهـي  خلق چين، مغولـستان و در   كوه هاي اورال، سيبري و ايالت هاي شرقي قزاقستان، جمهوري

شرقي با درياي ژاپـن، دريـاي اخـشك و اقيـانوس      اليه قسمت جنوب شرقي كره شمالي و در ساحل
  .آرام هم مرز است

 

  آب و هوا

زمستان و تابـستان داراي   آب و هواي روسيه به علت وسعت زياد، در نقاط مختلف متفاوت بوده و در
 درجـة  46 دماي متوسط در زمستان، سيبري، در بخشي از نواحي. اختالف دماي بسيار زيادي است

مركزي روسيه، داراي ويژگي هاي آب و هـوايي اروپـاي شـرقي و     مناطق. سانتي گراد زير صفر است
مجموع روسيه از سه نوع آب و هواي سرد و خشك در منـاطق شـمالي، معتـدل و     در. مركزي است

  .ي برخوردار استمرطوب در نواحي جنوب غربي و معتدل و خشك در نواحي جنوب شرق نيمه

 

  پوشش گياهي

نـواحي مركـزي و    ــ در 2و جنگل هـاي كـاج و سـرو؛    » توندار«ـ در نواحي شمالي پوشش گياهي 1
دارا بودن منابع جنگلـي غنـي تـرين     ـ نواحي استپي اين كشور از نظر3؛ »تايگا«جنوب جنگل هاي 

  .كشور دنياست



 

  رودها و درياچه ها

مهم ترين آنها درياچة  ت فنالند، تعداد زيادي درياچه وجود دارد كهدر شمال غربي روسيه در مجاور
اين كشور درياچة خزر كه بزرگترين درياچـة   الدوكا بزرگترين درياچة اروپاست و در مرزهاي جنوبي

 كيلـومتر مربـع وسـعت بزرگتـرين     34140بـا  » بايكال«درياچة  .جهان محسوب مي شود، قرر دارد
 متـر عمـق و بزرگتـرين درياچـة آب شـيرين      1740درياچـة جهـان بـا    ترين  درياچة روسيه، عميق

بلنـدترين رود    كيلـومتر، 3690بـا   «ولگا«رود : رودهاي عمدة بخش اروپايي روسيه شامل .آسياست
نيـز در ايـن   » و پچورا» لينا«، «نوا» ،«نمان«، »دنيپر«، »دون«. اروپاست كه به درياي خزر مي ريزد

در منطقه اسيايي . كوما و ترك نيز به درياي خزر مي ريزند ه هاي اورال،رودخان. منطقه جريان دارند
  .جريان دارند» ميني سني«بلندترين رود روسيه و » اُب» روسيه رودهاي

 

  كوه ها

آسـتياي  «جمهـوري    متر ارتفـاع در شـمال قفقـاز در   5642با » البروس«بلندترين نقطة روسيه قلة 
هاي اورال كه بلنـدترين نقطـة آن    كوه. پا نيز محسوب مي شوداست كه بلندترين نقطة ارو» شمالي

در امتداد شمالي ـ جنوبي حد ميان اروپا و آسيا را تعيين    متر مي باشد1885با ارتفاع » نارودا«قلة 
  .مي كند

 

  جمهوري ها و شهرهاي مهم

ختار و دو خودم  استان، ده منطقة49 جمهوري خودمختار، شش ناحيه، 21فدراسيون روسيه شامل 
سـن  «اسـت و شـهر    «مـسكو » مركـز روسـيه  . شهر خودمختار مسكو و سـن پترزبـورگ مـي باشـد    

كشور و از بنادر مهم جهان به شمار مـي   در ساحل درياي بالتيك دومين شهر بزرگ آن» پترزبورگ
  منطقه تقسيم شود كه اين پيشنهاد از7پيشنهاد كرد روسيه به   والديمير پوتين2000در سال . آيد

 ،«سـن پترزبـورگ  : مركز(منطقة شمال غربي : كشور گذشت، اين مناطق عبارتند از تصويب دوماي
: مركـز (شـمال قفقـاز    ، منطقـة )نيژني نوگورود: مركز(، منطقة رود ولگا )مسكو: مركز(منطقه مركزي 
ه و منطقـ ) يكـاترينبورگ : مركـز (اورال  ، منطقة)خاباروفسك: مركز(، منطقة خاور دور )رستوف ـ دن 

  .)نووسيبيرسك: مركز(سيبري 

 



اودمورتيا، بورياتيـا، تـووا، خاكـاس،     آديغه، گورني آلقاي،: جمهوري هاي فدراسيون روسيه عبارتند از
و جمهـوري هـاي مـسلمان نـشين آن     ) كـومي، مـاري، مـوردووي    ياكوستا، كارليا، كالميلكيا،(ساخا 

 چنيا، چوواش، داغستان، قره چاي چركسيا وشمالي، باشقيرستان، تاتارستان، چ اوستياي: عبارتند از

كراسنويارسك، ولگوگراد، روسـتوف   وارونژ، ساراتوف،:  شهرهاي مهم روسيه عبارتند از. كاباردابالكاريا
  .نيژني نووگورود، نووسيبرسك، آستاراخان و اونبورگ نادونو، اونا، پرم، قازان، يكاتريينبورگ،

 

  جمعيت

شـده كـه اكثريـت      نفر برآورد000/861/146، 1998آمار در سال جمعيت روسيه بر اساس آخرين 
درصـد خـاك روسـيه در بخـش      65 آنها در بخش روسيه اروپايي زندگي مي كنند و با وجود اينكـه 

مـسكو و سـن   . ايـن نـواحي زنـدگي مـي كننـد       درصد مـردم روسـيه در  28آسيايي قرار دارد، تنها 
  .هستند پترزبورگ، پرجمعيت ترين شهرهاي اين

 

  نـژاد

در اين كشور تـشكيل   از كل مردم روسيه روسي ها بزرگترين گروه قومي از گروه اسالوهاي شرقي را
 گـروه  26تنها در نـواحي شـمالي آن،    اين كشور داراي تنوع قومي و نژادي زيادي است و. مي دهند

 هـا بـا بـيش از    و نژادي را برآورد كرده اند كـه روس   گروه قومي100نژادي و در كل كشور بيش از 
چـوواش  «اوكرايني هـا و  «، »تاتارها«پس از آنها، . را تشكيل مي دهند  درصد، جمعيت روسيه6/82
  .دارند قرار «ها

 

  زبـان

  .زبان رسمي روسيه زبان روسي است و با خط سيريليك نوشته مي شود

 

  دين و مذهب روسيه

يهـودي و بـودايي نيـز     ما اديان اسـالم، اكثريت مردم فدراسيون روسيه پيرو دين مسيحيت هستند، ا
در . دومين دين در روسيه شناخته شده اسـت  داراي طرفداران زيادي هستند كه در اين ميان اسالم

اديان در مجلس روسيه به تصويب رسيد كه براسـاس آنهـا     قانون بحث انگيزي در مورد1997سال 



 زده سال در فدراسيون روسيه، پايـه گـذاري  اجازه فعاليت دارند كه حداقل پان تنها ادياني در روسيه

مـذهب مـسيحي،    كليساي ارتدوكس روسيه، اسالم، بودايي و يهودي و بعضي شاخه هاي. شده باشد
بيگانـه اي كـه داراي مـذهب      اعـالم شـد، كـارگران   1998در سـال  . با اين قانون مطابقـت داشـتند  

  .روسيه اقامت نمايندماه در  غيرقانوني هستند فقط مي توانند حداكثر به مدت سه

 

 مسيحيت

كه لشكريان روس  گسترش دولت روس همواره با توسعه كليساي ارتدوكس همراه بوده است بطوري
جديـد از جملـه قفقـاز و آسـياي       بارها و پس از تـسخير سـرزمين هـاي   19 و 18به ويژه در قرون 

د از روي كـار آمـدن   بعـ . ارتـدوكس مـي افزودنـد    مركزي با احداث كليسا بـر حـوزه نفـوذ كليـساي    
 و نابودي فيزيكـي كـشيش هـا    1930به ويژه در سال هاي  كمونيست ها تعقيب كليساي ارتدوكس

جهاني دوم از شدت اين سنت ها كاسـته شـد و در سـال هـاي بعـد آن       در زمان جنگ. شدت يافت
سا  و در زمان خروشچف، چون كليـ 1960در سال هاي . كامل به خدمت دولت درآمد كليسا به طور

. زيادي بسته شد روند كمونيزم شدن سازگار نبود دوباره حمله به كليساها شروع شد و كليساهاي با
در زمـان حكومـت گوربـاچف در    . نبـود  در زمان برژنف روابط دولت و كليسا رسمي بود ولي مستقل

جشن گرفته شـد و از ايـن بـه بعـد دورة جديـد        هزارمين سالگرد پيوستن به مسيحيت1988سال 
  .ليسايي در روسيه آغاز گشتك

 

مختلف روسـيه و در   كليساي ارتدوكس روسيه، سازمان مذهبي اصلي در روسيه است كه در مناطق
 جمعـت  19000بـيش از    حـوزه سـقفي دارد و  123جامعة مـشترك المنـافع كـشورهاي خـارجي     

 نفـر  17500نفـر اسـقف ارشـد،     150  دير و صومعه، بيش از480كليسايي و بناي كليسايي، حدود 
 الكسي دوم، پانزدهمين 1990و همچنين از سال   نفر از درجات پايين تر كليسايي2300كشيش و 

امور كليـسايي را  ) هيأت رئيسه اسقف ها(كليسا همراه با ينود مقدس  و تاريخ) پاتريك(اسقف اعظم 
  .كند اداره مي

 

 اسالم

 20 تا 12تقريبي از  طبق آمار. استاسالم در حال حاضر در بخش عظيمي از روسيه گسترش يافته 
قفقاز شمالي، تاتارسـتان، باشقيرسـتان،    اين گروه بيشتر در. ميليون جمعيت روسيه مسلمان هستند

سيبري، استان هاي اوميانوف، پنزا، سامارا، شاراتوف، آستاراخان،  اودموريتا، چواشيا، جمهوري ماري،



 .و، سـن پترزبـورگ و قاسـموف سـاكن هـستند     بينسك، نيژني نوگورد، و شهرهاي مـسك  پرم، چليا

ها بيشتر است  تعداد سني. مسلمانان اين مناطق پيرو مذهب شناخته شده تسنن و تشيع مي باشند
تشكيل شده اند و شـيعيان را   و پيروان مذهب تسنن از مكاتب فقهي مختلفي مانند حنفي و شافعي

  .عموماً آذربايجاني ها و تالش ها تشكيل مي دهند

 

از جملـه  . داشـت   مـسجد وجـود  2349 ادارة دينـي مـسلمان و   43 در روسيه تعداد 1996 سال در
تربيـت نيـروي انـساني، تقـسيم و      اختيارات اداره هاي ديني مسلمانان مي توان به مواردي همچـون 

هـاي دينـي خـارج از كـشور، برگـزاري كنفـرانس هـاي         اعزام آنان به ساير نقاط و ارتباط با سازمان
معارف اسالمي و حمايت از برقراري صلح و امنيت در جامعه مسلمانان  ن المللي در زمينهمختلف بي
زيارت خانه خدا  آنها همچنين هر سال كاروان هايي را براي. مساجد و ابنيه اسالمي نام برد و احداث

آمـوزش مبـاني اسـالم بـا نـام مدرسـه         تنهـا دو مؤسـسه  90تا اوايـل دهـة   . آماده و اعزام مي كنند
 مدرسـه اي  1990در سـال  . در تاشكند وجود داشت «مؤسسه امام النجاري«در بخارا و » ميرعرب«

 با استفاده از امكانات مسجد 1991داغستان تأسيس شد و درسال  در مجاورت اداره ديني مسلمانان
 1996 تعداد اين گونه مدارس آموزش معارف اسالمي تا سال. مدرسه ديني افتتاح شد جامع مسكو،

برد مسجد جامع مسكو،  از جمله مساجدي كه مي توان در مسكو نام.  مركز رسيد102ر روسيه به د
  .مي باشد» نواتروف«و مسجد » آترادنايا» ، مسجد«پالكوني«مسجد تاريخي، مسجد يابود روي كوه 

 

 اسالم شيعي و ترويج آن

سيصدهزار نفر در مسكو زندگي  تعداد شيعيان روسيه به دو ميليون نفر مي رسد، از اين تعداد حدود
چند سـال قبـل جمهـوري اسـالمي ايـران تـالش        از. مي كنند كه قبالً سازماندهي درستي نداشتند

شيعيان آغاز كرده كه اعزام گروه هاي متعدد داوطلب و عالقمنـد   وسيعي را در هدايت و روشنفكري
و  نشگاه مذاهب، سازمان فرهنگديني، به مركز جهاني علوم اسالمي واقع در قم، دا به تحصيل علوم

شـهداي مـسكو كـه     ارتباطات اسالمي و افتتاح كالس هاي درس قرآن و معارف اسـالمي در مـسجد  
شـهر اسـت از جملـه ايـن      پس از كالج عالي مسكو دومين محل آموزش درس هـاي اسـالمي در آن  

  .فعاليت به شمار مي رود

 

 مذهب يهود



باتوجـه بـه اينكـه در    . كردند وديان جهان در روسيه زندگي ميدرآغاز قرن بيستم تقريباً نيمي از يه
از شـوروي مهـاجرت كردنـد، امـا تعـداد قابـل         تعداد زيادي از يهوديان1980 الي 1970سال هاي 

عدة . فدراسيون روسيه، به ويژه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كرند  در1997توجهي از آنها در سال 
  .در شرقي ترين منطقة روسيه ساكن هستند» ابالست« مختار آنها در منطقه خود نسبتاً كمي از

 

 مذهب بودايي

طرفـداران ايـن    . به عنوان يكي از مذاهب روسيه به رسميت شناخته شـد 1941اين مذهب از سال 
و اخيـراً  » چيتـا «و » ايركوتـسك » و بعـضي از نـواحي  » تيـوا «و » كالميكيا«آيين در جمهوري هاي 

 حـدود  1997تعداد بودائيان روسيه طبق امار سـال   . پترزبورگ ساكنندتعدادي نيز در مسكو و سن
  .يك ميليون نفر بودند

 نقشه روسيه

 

 

  
  
  



 ژاپن

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 [مخفي شود]

 موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي 1 •

 جمعيت 2 •

 اديان و مذاهب 3 •

 خصائص ويژه اجتماعي 4 •

 تشكيالت حكومتي 5 •

 آشنايي با نظام آموزش عالي ژاپن 6 •

 زندگي در ژاپن 7 •

   عالي مورد تاييد وزارت علوم ها و مراكز آموزش  دانشگاه اسامي 8 •

o 8,1 ممتاز (  يك  عالي ژاپن، گروه ها و مراكز آموزش دانشگاه) 

o 8,2 خوب( دو   گروه  ژاپن  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه) 

  ژاپن هاي  دانشگاه  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي  چگونگي جدول 9 •

 پيوندهاي مرتبط 10 •

 

 فيايي و شرايط اقليميموقعيت جغرا

شده و مركب از چهـار   اي است كه در امتداد شمال شرقي ساحل قاره آسيا واقع ژاپن كشوري جزيره
 6852مجموعـاً  (ي كوچك  جزيره 6848 ي اصلي بنام هاي هكايدو، هنشو، شيكوكو، كيوشو و جزيره
 درصـد  3/0معـادل  كـل خـاك ژاپـن    . مربـع وسـعت دارد    كيلومتر378000باشد و كالً  مي) جزيره

 از مساحت اين كشور را كوهساران جنگلي تـشكيل داده  %73باشد و  مي ي زمين مساحت خاكي كره
ميزان نزول بـاران   . متر است3776بلندترين قله كوهستاني ژاپن، فوجي نام دارد كه ارتفاع آن  .اند

  . ميلي متر است1800 الي 1700در ژاپن بطور متوسط ساليانه 

  

  



 

����� 

را افـراد   65050000  نفر را افراد مذكر و62240000باشد كه   نفر مي127291000عيت ژاپن جم
اميـد زنـدگي بـراي مـردان     . اسـت   نفـر 339تراكم جمعيت در اين كـشور  . مؤنث تشكيل مي دهند

 در هـزار رسـيده و   7/3ميزان مرگ و مير اطفال بـه   . سال مي باشد5/84 سال و براي زنان 51/77
  .باشد  مي%0/18رشد جمعيت 

 

 ادی�ن و م	اه�

سـازمان و ارگـان    طبق قانون اساسي، آزادي مذهبي براي همه مردم كشور تضمين گرديـده و هـيچ  
حكومـت  . قدرت سياسي اعمال نمايد مذهبي نبايستي از دولت امتيازي دريافت كرده و يا هيچ گونه

 هـر نـوع فعاليـت مـذهبي پرهيـز      تعليمات مذهبي يـا  و ارگانهاي حكومتي بايستي از فعاليت در امر
رسمي وجود ندارد معهذا آيين هاي شينتوييزم و بـوداييزم در عمـوم    اگر چه در ژاپن مذهب. نمايند

ژاپن است  شينتو آيين بومي مردم. داشته و بيشترين پيروان را به خود اختصاص داده اند مردم رواج
. ظاهر فيزيكي خود دارا مي باشـند  ستقل ازو پيروان آن معتقدند كه تمام پديده ها، روحي مجزا و م

عهـد باسـتان اسـت و پيـروان آن قهرمانـان و رهبـران        اين آيين مجموعه اي از باورهاي ژاپني هاي
 در نهايت، خانواده. نموده و روح اجداد خانواده خود را نيايش مي كنند برجسته جامعه را خدا تلقي

يـك نـوع وطـن      و در اوائل قرن نـوزدهم مـيالدي  سلطنتي در اين آيين حالت تقدس به خود گرفته
و به خـصوص در  ) 1868(ميجي  بعد از اصالحات. پرستي بر اساس آيين شينتو در ژاپن حكفرما شد

در حـال  .كشور توسط دولت ترويج گرديـد  طي جنگ جهاني دوم، آيين شينتو به عنوان دين رسمي
نه امتياز خاصـي نـدارد، بـا ايـن وجـود      آيين شينتو هيچگو حاضر، اگر چه طبق قانون اساسي جديد

. را در مراسم مهم و بسياري از جنبه هاي زندگي ژاپني هـا ايفـا مـي نمايـد     هنوز هم نقش عمده اي
طريق چين و  از هند و از)  ميالدي538 در سال "رسما(بودايي اين آيين در اواسط قرن ششم  آيين

قرار گرفـت، در سراسـر كـشور اشـاعه      ي امپراطوركره به ژاپن راه يافت و نظر به اينكه مورد پشتيبان
وارد مرحه تازه اي گرديد و اشراف و درباريان با توسـل بـه    در اوائل قرن نهم، بودائيزم در ژاپن.يافت

كـه  )  مـيالدي  1192-1338(در عـصر كامـاكورا   . موقعيت خود قدم برداشـتند  آن در جهت تحكيم
وجـود   بود، فرقه هاي گوناگون بودايي در كشور بـه كشمكش هاي سياسي و اجتماعي مواجه  ژاپن با

بلكـه در جهـت اغتنـاي     آمد و به تدريج نه تنها به عنوان يك مذهب در جامعه ژاپـن جـاي گرفـت،   
كـه كـشور در حالـت    ) مـيالدي  1603-1868) ولـيكن در دوره ادو . دانش در كشور نيز عمل نمود

 " و جنبـه هـاي فرهنگـي بـودائيزم نـسبتا     معابد بودايي  اجتماعي-آرامش نسبي بود، قدرت سياسي
 امپراطور ميجي ، مخالفت با بودائيزم به اوج خود رسيده ولي از ايـن دوره بـه   در زمان. كاهش يافت



تقـسيم گرديـده بـود،     بعد، با كوشش پاره اي از روحانيون اين مذهب كه به فرقه هاي متعددي هـم 
پيـروان  .كشور را به خود اختـصاص داده اسـت   رايجبيشترين پيرو بعد از آيين شينتو، در ميان اديان 

ماهايانا كه به معني گردونه بزرگتر است ، معتقدند كه بشر بـدون تـرك    آيين بودايي در ژاپن از نوع
در مقابـل  . يابـد  داشتن زندگي عادي هم مي توانند از طريق ايمان به بودا و تقـدس او نجـات   دنيا و

گردونه كوچكتر وجـود دارد كـه بـر اسـاس آن،       ابتدايي هينايانا ياآيين بودايي ماهايانا، آيين بودائي
مسيحيتاين مذهب در سال . ترك دنيا برآيند، اهل نجات خواهند بود تنها افرادي كه بتوانند از عهده

 توسط مبلغين ژزوئيت و سن فرانسيس اكزاويـه بـه ژاپـن راه يافـت و در نيمـه دوم       ميالدي1549

پارچـه درآمـد،    در اواخر قرن شانزدهم كه ژاپـن بـصورت ملتـي يـك    . دهمين قرن رشد سريعي نمو
اين دين تا اواسط قرن . كردند مسئولين مملكتي مخالفتها و سركوبي شديدي را عليه مسيحيت آغاز

كنفوسيانيزم اين مـذهب نيـز   . خارجيان گشود، ممنوع بود نوزدهم كه ژاپن دروازه هايش را به سوي
  به ژاپن راه يافت و ژاپني ها اين آيـين را بيـشتر بـه صـورت يـك آداب     ميالدي در اوائل قرن ششم

ها داشته اسـت ولـيكن    كنفوسيانيزم اثرات زيادي بر نحوه تفكر و رفتار ژاپني.اخالقي تلقي مي كنند
اسالماگرچه آشـنايي مـردم بـا ديـن مبـين       .اين تاثير از دوران جنگ جهاني دوم كاهش يافته است

از زبان انگليسي بـه ژاپنـي   ) ص(تحت عنوان زندگاني محمد يالدي كه كتابي م1877اسالم از سال 
  در روسيه و1917گردد، با اين وجود ورود اسالم به ژاپن پس از انقالب اكتبر  ترجمه شده آغاز مي

اشـغال ژاپـن    پس از جنـگ جهـاني دوم و  . استقرار حكومت سوسياليستي در آن كشور انجام گرفت
اسالمي ژاپن كبير را بـه علـت    ، مك آرتور فرمانده نيروهاي متفقين ، انجمنتوسط نيروهاي متفقين

با خاتمـه اشـغال ژاپـن، مـسلمانان، انجمـن      .نمود همكاري آنها با نظاميان جنگ طلب ژاپني تعطيل
البتـه تعـداد   .نمودن همكاري بين مـسلمانان ژاپـن تـشكيل دادنـد     اسالمي ژاپن را با هدف گسترده

 دا پنجاه نفر بود كه اكثر آنان را ژاپني هاي مسلمان كـه پـس از شـروع جنـگ    ابت اعضاي انجمن در

ژاپـن بـا كمكهـاي     چند سال بعد انجمن اسالمي. سرد به كشورشان بازگشته بودند، تشكيل مي داد
در حال حاضـر  .اسالمي ژاپن را تاسيس نمود مالي كه از رابطه العالم اسالمي دريافت نموده بود مركز

 با كمكهاي مالي عربستان و مديريت پاكستاني "در ژاپن غالبا نها و موسسات اسالميبطور كلي انجم
 در حال حاضر يك مسجد در توكيو وجـود دارد كـه توسـط   .هاي مقيم اداره مي شود ها و تركيه اي

آقاي ابراهيم ساوادا بـه   در ضمن در ژاپن آقاي القائم ساوادا و پسر ايشان.تركيه احداث گرديده است
بـه  .و آموزش هاي اسالمي انجـام مـي دهنـد    شيعه گرويده و فعاليتهائي را در زمينه خدماتمذهب 

در ژاپن در مقايسه با مردم ساير كشورها كمتـر اسـت و در    طور كلي ميزان پايبندي مردم به مذهب
 و. بهتر بگوييم آيين ژاپني، بيشتر در مراسم ويژه مورد توجه قرار مـي گيـرد   حال حاضر مذهب و يا

شـركت سـوني مـي     اكيو موريتـا موسـس  .ر بعضي از موارد دست آويزي براي گروه گرايي مي باشدد
مـا معتقـديم   . مذهبي هم هـستيم  ما ژاپني ها خود را آدمهاي زياد مذهبي نمي دانيم، گرچه:  گفت

بودائي، كنفسيوسي، شينتو و مسيحي هستيم، ولي بـه   ما. كه خداوند در هر چيزي حلول كرده است
ما به شوخي مي گوييم كه بيشتر ژاپني ها شينتو به دنيا مي آينـد،   .نسبت پيشرو هم هستيمهمان 

  .شوند كنفسيوسي زندگي مي كنند، به آيين مسيح ازدواج و به رسم بودايي دفن مي به طريق



 

  خصائص ويژه اجتماعي

اشـتراك در آداب و  بـا   خصائص ويژه اجتماعي در كشور ژاپن اشتراك زبان و نژاد در بين مردم تـوام 
و اعتقادات را فراهم نموده و ايـن عوامـل    رسوم و نيز آيين و شرايط خاص جغرافيايي همسويي افكار

سختكوشي و عادت به كار دسته جمعي و هماهنگي در بـين غالـب    منجر به رشد روحيه اجتماعي و
 يا فرد گرايي، نگرشبطور كلي در ژاپن به جاي پرورش روحيه انحصار گرايي .است اقشار مردم شده

زمينـه هـايي در    سطحي به مسائل، عدم برنامه ريزي و رقابت شخصي نابجا براي تفوق بـر ديگـران،  
 به رفاه فـرد فـرد جامعـه    "نموده و ماال اجتماع پرورش داده شده كه ابتدا در امور اجتماعي را تامين

دي مي دهنـد، بـه عهـد خـود     ژاپن به خانواده اهميت زيا در ضمن اكثريت مردم.منتج گرديده است
 يعني اينكه رابطه حقيقـي . كنند، دروغ نمي گويند و همواره ژاپني گرا هستند وفادارند، غيبت نمي

همـواره داراي   آنان با خودشان است و خارجي هميشه خارجي است ، ولذا در برخورد بـا خارجيـان  
روحيه .  مسائل جدي مي باشندپيرامون برخورداري توام با نزاكت، تبسم، كم صحبتي، و عدم گفتگو

و انضباط ويژه اي در شيوه زندگي و كارهـاي اجتمـاعي    وطن پرستي در اقشار ملت اشاعه داده شده
  .آن را به ندرت در ساير كشورها مي توان مشاهده نمود به چشم مي خورد كه نظير

 

  تشكيالت حكومتي

قانون اساسي پارلمـان بـه    در.  مي باشدحكومت در ژاپن بصورت سيستم پارلماني مشابه با انگلستان
امپراطـور تنهـا بـه    .مملكتي تعين گرديده است عنوان عاليترين ارگان تصميم گيري پيرامون مسائل

مندرج در قـانون  (گرديده و كليه اعمال وي در رابطه با امور مملكتي  عنوان مظهر اتحاد مردم عنوان
پارلمان انتخاب  نخست وزير از بين نمايندگان. شودبايستي با صالحديد قبلي پارلمان انجام (اساسي

اعـضاي كابينـه از بـين نماينـدگان       اكثـر "غالبـا . مي گردد و وي وزيران دولت را منصوب مي نمايد
مجلسين به عنـوان  . نمايندگان و مشاوران مي باشد ژاپن داراي دو مجلس.پارلمان انتخاب مي شوند

ميت مردم تلقي گرديده و بر طبق قانون اساسي، ارگان اصل حق حاك چكيده و تحقق واقعي و عملي
با قانون  مطابق.مردم،باالترين ركن قدرت حكومتي و تنها ركن قانونگذاري كشور مي باشد نمايندگي

و برتري قطعـي برخـوردار    اساسي كنوني ژاپن، مجلس نمايندگان نسبت به مجلس مشاوران از تفوق
انتخابات در حوزه هاي انتخابيه تك كرسـي و   گان از تركيبنظام نوين انتخابات مجلس نمايند.است

تك كرسي و انتخابات از طريق نمايندگي سهميه اي به وجود آمـده   انتخابات در حوزه هاي انتخابيه
ايـن   براي جبران اشكاالت موجود در هريك از سيستم هاي فوق بطور منفرد، تركيبـي از  ژاپن. است

 480نماينـدگان داراي   در نظـام جديـد، مجلـس   .ش قرارداده اسـت دو روش انتخاباتي را مورد پذير
 47حوزه هاي انتخابيـه تـك كرسـي در      كرسي به300كرسي نمايندگي مي باشد، كه از اين تعداد 



 بلوك منطقه اي توزيع گرديـده كـه از   11ديگر بين   كرسي180ناحيه كشور تخصيص داده شده و 
در روش انتخاب . م نمايندگان خود را انتخاب مي كنندسهميه اي، مرد طريق ليست ثابت نمايندگي

. نماينـد  هاي انتخابيه تك كرسي، هم احزاب مي توانند كانديداي خود را به مـردم معرفـي   در حوزه
كـه مـي تواننـد ليـست      ولي در روش انتخابات از طريق نمايندگي سهميه اي، فقط احـزاب هـستند  

.  كرسـي نماينـدگي دارد  242در مجموع  مجلس مشاوران.كانديداهاي مورد نظر خود را ارائه نمايند
مجلس مشاوران شش سـال مـي باشـد و انتخابـات بـراي       بر طبق قانون اساسي، دوره نمايندگي در

بر خالف نظـام نـوين انتخابـاتي    . هر سه سال يكبار صورت مي گيرد نيمي از نمايندگان اين مجلس،
هر دو روش  ن اجازه شركت يك نامزد انتخاباتي درنمايندگان، نظام انتخاباتي مجلس مشاورا مجلس

نظام سياسي ژاپن و تبديل آن به  نظام نوين انتخاباتي با هدف تغيير.را نمي دهد) كانديداي دوگانه(
در آن انتقال قدرت به راحتي از حزب حاكم بـه   يك نظام سياسي دو حزبي تنظيم گرديده است كه

. ر تعيين دولتها و در نتيجه سرنوشت خـود نافـذتر گـردد   مردم د حزب مخالف صورت پذيرد و اراده
 در راستاي دادن نقش بيشتر به احزاب سياسي بزرگتر و سياستهاي رقابتي آنهـا  اين نظام همچنين

  .تنظيم گرديده است

  آشنايي با نظام آموزش عالي ژاپن

  .اينجا كليك كنيد به منظورآشنايي با مباحث مرتبط با تحصيل در كشور ژاپن

  زندگي در ژاپن

ايـن   ژاپن و مواردي از ايـن قبيـل بـه   به منظور آشنايي با نيازهاي اساسي زندگي درمدت اقامت در 
  .صفحه مراجعه نماييد

   عالي مورد تاييد وزارت علوم ها و مراكز آموزش  دانشگاه اسامي

  )ممتاز (  يك  عالي ژاپن، گروه ها و مراكز آموزش دانشگاه

1. Chiba University (Chiba Daigaku)  
2. Gifu University (Gifu Daigaku)  
3. Gunma University (Gunma Daigaku)  
4. Hiroshima University (Hiroshima Daigaku)  
5. Hokkaido University (Hokkaido Daigaku)  
6. Ibaraki University (Ibaraki Daigaku)  
7. Keio University (Keio Gijuku Daigaku)  
8. Kobe University (Kobe Daigaku)  
9. Kyoto University (Kyoto Daigaku)  

10. Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku)  



11. Kyushu University (Kyushu Daigaku)  
12. Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku)  
13. Nagoya University (Nagoya Daigaku)  
14. Nihon University (Nihon Daigaku)  
15. Obihiro University of Agriculture and Veterinary (Obihiro 

Chikusan- Daigaku)  
16. Osaka City University (Osaka Shiritsu Daigaku)  
17. Osaka University (Osaka Daigaku)  
18. Science University of Tokyo (Tokyo Rika Daigaku)  
19. Sophia University (Jochi Daigaku)  
20. Tohoku University (Tohoku Daigaku)  
21. Tokai University (Tokai Daigaku)  
22. The Graduate University for Advanced Studies (Sogo Kenkyu 

Daigakuin Daigaku)  
23. The University of Electro - Communications (Denki Tsushin 

Daigaku)  
24. The University of Tokyo (Tokyo Daigaku)  
25. Tokyo Institute of Technology (Tokyo Kogyo Daigaku)  
26. Tokyo Metropolitan University (Tokyo Toristu Daigaku)  
27. Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo Noko 

Daigaku)  
28. University of Osaka Prefecture (Osaka Furitsu Daigaku)  
29. Univresity of Tsukuba (Tsukuba Daigaku)  
30. Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku)  
31. Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku)  
32. Waseda University (Waseda Daigaku)  
33. Yokohama National University (Yokohama Kokuritsu Daigaku)  

  )خوب( دو   گروه  ژاپن  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه

   و فرهنـگ  آموزش، علـوم    وزارت  مجوز رسمي  دولتي، محلي و خصوصي كه  عالي  مراكز آموزش كليه
  . است  نشده  آورده  يك گروه  ها در فهرست  آن  و اسامي  را دارا بوده كشور ژاپن

   ژاپن هاي  دانشگاه يلي تحص  مدارك  ارزشيابي  چگونگي جدول

  مدارك  شرايط  ارزشيابي

  كارداني

 ساله اجباري و پايان دوره اول دبيرسـتان بـه           9بعد از تحصيالت    
سال تحصيل در كالج هـاي تكنولـوژي يـا بعـد از ديـپلم       5 مدت

  junior college سال در كالج ها 3  يا2دبيرستان و به مدت 

Associate  



 ) Bachelor  لم دبيرستانداشتن ديپ  كارشناسي
Gakushi )  

ــي  كارشناسـ
  ارشد

 ) Master  داشتن كارشناسي
Shushi )  

 ) .Ph.D  داشتن كارشناسي ارشد  دكترا
Hakushi )  

 



 سنگاپور

 Apply Abroad از

ويـژه در   هاي سنگاپور به دليل كسب رتبه هاي باال و معتبر بـين دانـشگاه هـاي جهـان بـه      دانشگاه
از مزاياي ديگر اين . كرده اند ير توجه دانشجويان ايراني را براي اخذ پذيرش به خود جلبسالهاي اخ

مشكالتي كه دانشجويان آمريكـايي و كانـادايي و غيـره     كشور رفت و آمد آسان به ايران مي باشد كه
نـه  همچنين بورس دانشگاه هـاي سـنگاپور بـراي هزي   . ويزا دارند، را ندارد براي رفت و آمد و گرفتن

دانـشجويان   از طرفي به دليل آنكه دانشگاه هاي سنگاپوري سطح علمي. دانشجويان كافي است هاي
بيشتري رو به روست، گرفتن پـذيرش از   ايراني را قبول دارند و پذيرش دانشجويان ايراني با استقبال

  .اين دانشگاه ها ساده تر به نظر مي رسد

 دانـشگاه برتـر جهـان    500در بـين   QS 2008  جديـد دانشگاههايي از سنگاپور كه در رتبه بنـدي 
  :هستند

  نام دانشگاه  رتبه

30   NUS-National University of SINGAPORE   

77   NTU- Technological University NANYANG  

 
و روش ديگر  a-star طريق يك روش از. دانشجويان به دو روش مي توانند براي پذيرش اقدام كنند

  .براي هر كدام توضيحاتي در زير آمده است با تماس مستقيم به خود دانشگاه ميسر مي باشد كه

  A*STAR (SINGA) بورس بين المللي تحصيالت تكميلي

 يـك  A*STAR يـا  Agency for Science, Technology and Research وسـسه م

تهيه كرده است  موسسه تحقيقاتي است كه بورس هاي مختلفي براي حمايت دانشجويان با استعداد
بـراي   SINGA يـا  Singapore International Graduate Award كه از ميان آنها بـورس 

جـايزه اي اسـت كـه بـه دانـشجويان       SINGA .رسـد دانشجويان ايراني مناسب تـر بـه نظـر مـي     
موفقيت هاي عالي درسـي در دوره هـاي ليـسانس و يـا      كشورهاي مختلف با داشتن شرايط نتايج و

در حـوزه هـاي علمـي و     (Phd) تحقيق براي كـسب مـدرك دكتـرا    فوق ليسانس و عالقه شديد به



  توانند از اين بورس استفاده كننددانشجوياني مي. هاي سنگاپور داده مي شود مهندسي در دانشگاه

قبال در يكـي از دانـشگاه    كه شهروند كشور سنگاپور نبوده و يا در آن كشور اقامت نداشته باشند و يا
براي دانشجوياني است كه براي اولين بـار در   SINGA در واقع. هاي سنگاپور تحصيل نكرده باشند

و ديگر دانشگاه هـاي   NTU و NUS گاه هايو قبال در دانش سنگاپور مشغول به تحصيل مي شوند
 براي دانشجوياني كه قبالدر A*STAR .يا فوق ليسانس را نگذرانده باشند سنگاپور دوره ليسانس

 مراجعه به سايت سنگاپور مشغول تحصيل شده اند، بورس هاي ديگري را در نظر گرفته است كه با

A*STAR مي تواند از شرايط آنها اطالع يابيد. A*STAR نفر اين جايزه 240هر سال به  اغلب 
  . سال مي باشد4حداكثر  دوره دكترا با اين بورس. را اعطا مي نمايد

 .اسـت  NTU و NUS و دانـشگاه هـاي   A*STAR يـك همكـاري بـين    SINGA در واقـع 

. انتخاب كننـد  NTU و A*STAR  ،NUS دانشجويان مي توانند كارهاي تحقيقاتي خود را بين
  .اعطا خواهد شد NTU يا NUS يكي از دانشگاه هايتوسط  Phd مدرك

كيفيت نتـايج دانـشگاهي و    دانشجوياني كه عالقه به تحقيق در حوزه هاي علمي و مهندسي دارند و
تسلط و رواني بـر زبـان انگليـسي هـستند مـي       درسي آنها باالست و داراي توصيه نامه هاي خوب و

فقـط دوره هـاي    SINGA قابل ذكر اسـت كـه  . ارائه دهند درخواست پذيرش SINGA توانند به
را حمايـت مـي كنـد و     (Science & Engineering) و مهندسـي  دكترا براي حوزه هـاي علـوم  

 يا معمـاري  (Business Management) يا مديريت بازرگاني Finance يا MBA رشته هاي

(Architecture) همچنين. حمايت نمي كند SINGA   بـراي اخـذ    يك برنامه بـراي دانـشجويان
  .نمود مدرك دكتراست و بعد از اخذ مدرك فوق ليسانس نمي توان آن را رها

  :پوشش مي دهد به قرار زير است SINGA هزينه هايي كه

  تمام شهريه دانشگاهي

سنگاپور خواهـد شـد كـه مـي       دالر24000 دالر سنگاپور كه به طور ساليانه 2000پرداخت هر ماه 
  .بعد از گذراندن امتحانات افزايش يابد  دالر در سال30000ه و  دالر در ما2500تواند به 

   دالر سنگاپور براي فقط يك بار1000پرداخت كمك هزينه 

   دالر سنگاپور براي هزينه هواپيما فقط يك بار1500پرداخت 

 
تحقيقـاتي بـه طـور     با اين حال به عالوه پايان نامه. يك دوره تحقيقاتي است SINGA دوره دكترا

اين دروس اغلب توسط يكي از دانشگاه  .عمول نياز است كه دروسي نيز در اين دوره گذرانده شوندم
دانشجوياني كه دوره فوق ليسانس را گذرانـده انـد ايـن     براي. ارائه مي شوند NTU يا NUS هاي



وس صورت موافقت دانشكده و دانشگاه ارائه دهنده دروس از گذزاندن آن در امكان وجود دارد كه در
  .شوند معاف

 .وجـود نـدارد   Phd براي استفاده كنندگان از ايـن بـورس امكـان كـار نيمـه وقـت در حـين دوره       

SINGA باشد و شما اجازه نداريد در حين  يك كمك هزينه براي كارهاي تحقيقاتي تمام وقت مي
  تحصيل در سنگاپور به كار ديگري مشغول شويد

داوطلبـان بـورس هـاي     .اصي در نظر گرفتـه نمـي شـود   براي دانشگاه هاي مختلف ايران سهميه خ
انتخاب كـرده انـد، و اينكـه آيـا      تنها بر اساس شايستگي و زمينه تحقيقاتي كه SINGA تحصيلي

  .تحقيقاتي موجود است يا خير گزينش مي شوند استاد مشاور خبره و امكانات در اين زمينه

و بعد از اتمام تحصيل  وجود ندارد SINGA هيچ گونه وثيقه و يا تعهدي براي بورس هاي تحصيلي
اگر دانشجوي پذيرفته شده نتواند بـا موفقيـت    اما. نياز نيست كه دانشجو در سنگاپور به كار بپردازد

اينكه در ميانه دوره تحصيلي اش انصراف دهـد، بايـستي تمـامي مبلـغ      دوره را به اتمام رسانده و يا
  .باز پرداخت كند دريافتي را

ليكن مي بايست به اين نكته توجه  .اقدام كنند a-star متاهل نيز مي توانند براي بورسيهداوطلبان 
دانشجويان متاهل بايد در . دانشجوي مجرد كافي مي باشد شود كه مبلغ مقرري در هر ماه براي يك

  هر دالر در1500معموال مبلغ . همراه داشتن خانواده هزينه بيشتري نياز دارد نظر داشته باشند كه

دانشجويان خارجي در  هزينه تقريبي براي يك ماه زندگي. ماه براي يك دانشجوي مجرد كافي است
  .سنگاپور به شرح زير است

دالر سـنگاپور،هزينه   400  تـا 250بـين  ) در غذاخوري ها و مراكـز تغذيـه دانـشگاه   (خوراك روزانه 
دالر وهزينـه هـاي متفرقـه و     150تـا   100  دالر، حمل و نقل داخلي بين400 تا 175مسكن بين 

 دالر مي باشـد كـه در   500 تا 300بهداشتي، تفريح و غيره بين  شخصي شامل لوازم التحرير، اقالم
  . دالر خواهد شد1450 تا 825بين  مجموع هزينه كل

داوطلبان الويت خود را  به اين صورت مي باشد كه ( NUS و NTU از بين(انتخاب دانشگاه مقصد 
 NTU يك دانشگاه مشتركا توسط تخصيص دانشجويان به. انتخاب مي كنند NUS و NTU بين

شجو، و اينكـه    براي اين تخصيص. تعيين مي شود a-star و NUS و الويت انتخاب شده توسط داـن
  .انتخاب شده بهتر است در نظر گرفته مي شود كدام دانشگاه در زمينه تحقيقاتي

تحقيقـاتي و يـا اسـتاد مـورد      ست كه خود دانشجو موضوعدر مورد انتخاب موضوع تحقيقاتي نياز ني
ليستي از پروژه هاي موجـود و سرپرسـت هـاي     كافي است دانشجويان. نظر براي آن موضوع را بيابد

را ببينند و از بين آن ها پروژه هـايي كـه مـورد     SINGA در سايت (supervisors) آن پروژه ها



 هر دانشجو مي تواند از بـين . تي دارند را انتخاب نمايندآنها پيشينه تحقيقا عالقه شان هستند و در

سپس بـا  . وارد كند پروژه هاي موجود تا سه انتخاب داشته باشد و آن را در فرم پذيرش آنالين خود
شود كه كدام پـروژه تحقيقـاتي بـرايش     بررسي مدارك دانشجو و با گفتگو با خود دانشجو معلوم مي

  .مناسب تر است

هـاي تحقيقـاتي بـه هـر يـك از       وانند براي دريافت اطالعات بيشتر در رابطه با پروژهداوطلبان مي ت
. ايميل زده و با آنهـا بـه گفتگـو بپردازنـد     ليست شده اند، SINGA سرپرست هاي پروژه ها كه در

هاي فيلد كاري مـورد عالقـه خـود ايميـل زده و پـروژه هـاي        supervisor همچنين مي توانند به
 ولي بايد توجه داشت كه كـار بـر روي تمـامي پـروژه هـاي     . آنها پيشنهاد دهند بهتحقيقاتي جديد 

دانـشجويان   به NTU و A*STAR ،NUSبا اين حال، . پيشنهادي همواره امكان پذير نمي باشد
بيابنـد، بـه شـرط آنكـه بـراي       كمك خواهند كرد تا پروژه ها و سرپرست پروژه هاي مناسب خود را

را در زمينـه اي   Phd متقاضيان اين بورس مـي تواننـد دوره   .ده باشندپذيرفته ش SINGA جايزه
كـه   ولي بايد توجه داشت. دوره ليسانس يا فوق ليسانس بر روي آن كار نكرده اند دنبال كنند كه در

و توانـايي خـود را بـراي     دانشجو در هر زمينه اي كه مايل به ادامه تحصيل باشد، بايد بتوانـد عالقـه  
هزينـه بـا در نظـر گـرفتن نتـايج       كميته تخـصيص كمـك  . مك هزينه اثبات كندكميته تخصيص ك

با گفتگو بـا سرپرسـت پـروژه هـا و خـود دانـشجو        آكادميك دانشجو و توصيه نامه هاي ارائه شده و
 در واقع معيار انتخـاب . براي يك فيلد كاري مناسب است يا خير تشخيص مي دهد كه آيا داوطلب

SINGA موفقيت  ، مقاالت، توصيه نامه ها از مراجع آكادميك،)نمرات(انشجو نتايج درسي د شامل
پذيرفتـه   توانـايي بـراي تحقيـق و    ، عالقـه و ... هاي ديگر شخصي مانند اختراعات، جوايز دريافتي و 

به صورت حضوري بوده و تلفنـي   SINGA مصاحبه قابل ذكر است كه. شدن در مصاحبه مي باشد
ولي هم اكنون اين مصاحبه در كشور سـنگاپور  . انجام مي شده است اننمي باشد و در گذشته در اير

داشـته   و متقاضيان اين بورس بايد براي مصاحبه آمادگي سفر به كـشور سـنگاپور را   انجام مي گيرد
كه  قصد دارد SINGA با اين حال. محدوديت سني وجود ندارد SINGA براي استفاده از .باشند

مربوطه نيز باشند، شانس  خاص با سن باالتر كه داراي تجربه تحقيقاتياش. از جوانتر ها حمايت كند
  .پذيرفته شدن دارند



 

  NTU شرايط اعطاي بورس هاي تحصيلي دانشگاه هاي سنگاپور مانند

بتواننـد بـه صـورت تمـام      بورس هايي را براي داوطلبان برجسته فراهم كرده تا آنها NTU دانشگاه
 دالر 1400بورس ها شامل مقرري ماهانه بين  اين. ادامه تحصيل دهندوقت در دوره هاي تحقيقاتي 

 دالر 2500 تـا  2000ميـزان پرداختـي بـراي دوره دكتـري بـين       . دالر سنگاپور مي باشد1500تا 
مبلغ دقيق پرداختي به هر دانشجو بستگي به صالحيت تحصيلي، تجربه، كـارايي   .سنگاپور مي باشد

سـاالنه تحقيقـات و    عالوه بر مقرري، مبـالغي تحـت عنـوان هزينـه    . ردديگر فاكتورهاي مربوطه دا و
اين بورس در ابتدا براي مـدت يـك   . شود هزينه ساالنه كامپيوتر براي هر دانشجو در نظر گرفته مي

گرفتـه شـده و تمديـد آن بـستگي بـه كـارايي و پيـشرفت          ماه در نظر12سال با قابليت تمديد هر 
 3 سـال و بـراي دكتـرا    2دوره قابل تمديد بورس براي فـوق ليـسانس    حداكثر طول. تحقيقاتي دارد

  سـال در نظـر گرفتـه شـده    5 تـا  3طول مدت زمان تحصيل براي دوره دكتري بين .باشد سال مي

  .است

ارائـه شـده توسـط     و بـورس تحـصيلي   a-star ارائه شـده توسـط   SINGA تفاوت بورس تحصيلي
دانـشگاهي، مقـرري ماهانـه     مخـارج تحـصيلي   a-star در ايـن اسـت كـه بـورس     NTU دانـشگاه 

اين بورس . هزينه بليط هواپيما را شامل مي شود دانشجويان، هزينه خريد كتاب ساالنه و بازپرداخت
زمينه هاي علوم بيومديكال، علـوم فيزيكـي و رشـته هـاي مختلـف       متقاضيان دوره فوق ليسانس در

  .حمايت قرار مي دهد مهندسي را مورد

فـوق ليـسانس و دكتـرا     متقاضيان كشورهاي مختلف براي دوره هاي NTU شده توسطبورس ارائه 
علوم اجتماعي، هنر، علوم ارتباطـات   علوم مهندسي،) NTU در همه رشته هاي تحصيلي موجود در

تحـصيلي دانـشگاهي، مقـرري ماهانـه دانـشجويان را       اين بورس مخـارج . را پوشش مي دهد) و غيره
  .و بليط هواپيما را شامل نمي شود د كتابشامل شده ولي هزينه خري

  .هيچ كدام از دو بورس فوق هيچ گونه وثيقه و يا تعهدي را شامل نمي شوند

يكـي از دانـشگاه هـاي ايـران      ناگفته نماند كه در صورتي كه دانشجو قبال مدرك فوق ليـسانس را از 
ذيرش و دريافـت بـورس   مـستقيما بـراي اخـذ پـ     دريافت كرده باشد، مي توانـد درخواسـت خـود را   

  .بفرستد NTU تحصيلي دوره دكترا از دانشگاه
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 معرفي

  نقشه جامع سوئد

 

قـسمت شـرقي    دشاهي سوئد كشوري نسبتا بزرگ و كم جمعيت در شمال اروپاسـت كـه در  كشورپا
نروژ از شمال با فنالنـد و از جنـوب    سوئد از غرب با كشور. شبه جزيره اسكانديناوي قرار گرفته است

 كيلومتر مربع يكي از كشورهاي سرد اروپـا  449,750وسعت  اين كشور با. با دانمارك همسايه است
مـردم سـوئد از   . باشد پايتخت سوئد شهر استكهلم مي. پوشيده از جنگل است ز مساحت آنو نيمي ا

زبان ملي آنهـا   .باشند؛ پيرو دين مسيحيت بوده و بيشتر پروتستان هستند سفيد تيره ژرمن مي نژاد
در ايـن كـشور   . انگليسي آشـنايي دارنـد   زبان سوئدي است ولي تقريبا تمام مردم بطور كامل با زبان

شهرهاي سوئد مـدرن، شـيك،   . به تنوع فرهنگي دارند دم قانونمند و وقت شناس هستند و عادتمر
رفـت و آمـد بيـشتر بـا دوچرخـه      . باشند فرهنگي، ورزشي و تفريحي مي امن و داراي امكانات متعدد

سـال   كـشور سـوئد بـه مـدت سـه     . شود، اما اتوبوس و مترو هم پوشش كامل شهري دارند مي انجام



هـاي   كـشور تابـستان   ايـن . ي دوم را از نظر رفاه اجتماعي در جهان كـسب كـرده اسـت    بهمتوالي رت
البتـه ايـن   . شـود  سانتيگراد هم سرد مـي  درجه -20هاي سرد دارد و گاهي هوا تا  معتدل و زمستان

چشم مي خـورد و نـه در تمـامي شـهرها؛ و شـهرهاي       شدت سرما بيشتر در شهرهاي شمالي آن به
واحد پول اين كشور كرون است كه بـه دليـل    .بهتري برخوردار هستند ب و هوايجنوبي عموما از آ

 تومان در 155اقتصادي در اروپا و كل دنيا، ارزش هر كرون از حدود  افت شديد ارزش پولي و بحران
رسـيده    تومان نيز120 ارزش هر كرون سوئد تقريبا به 2009؛ اكنون در اوايل سال 2008 تابستان

  .است

 در سوئدتحصيل 

تحـصيلي بـسيار    سـوئد داراي نظـام  .مهمترين سرمايه كشور سوئد نيروي انساني تحصيل كرده است
 سال يكبار مورد تجديد 6كشور هر  تحصيالت عالي در اين. پيشرفته و دانشگاههاي معتبر مي باشد 

بـت  رقا. سيستم دانشجو محور طرح ريزي شـده اسـت   گيرد و سيستم آموزشي براساس نظر قرار مي
 مقطع دكتـرا را   درصد دانشجويان64هاي اين كشور شديد است و  دانشگاه براي دريافت پذيرش از

اكثـرا در تعطـيالت    در اين كشور دانشجويان اجازه كار دارند و. دهند دانشجويان خارجي تشكيل مي
  (.اردساعت در هفته براي كار وجود ند 20بر خالف باقي كشورها محدوديت زماني . (كنند كار مي

 ي دانشگاه در سوئد هزينه

در دانـشگاه   اي بـراي تحـصيل   در كشور سوئد تحـصيالت رايگـان اسـت و دانـشجويان هـيچ هزينـه      
هـا تـامين    دولـت سـوئد هزينـه    هـا دولتـي هـستند و از طـرف     كنند زيرا اكثر دانـشگاه  پرداخت نمي

  .گردد مي

 ي زندگي دانشجويي در سوئد هزينه

بـه گفتـه   ... و آمـد و   ر سوئد با در نظر گرفتن اجاره خوابگاه وغـذا رفـت  هزينه يك دانشجو در كشو
كـرون   SEK 7,070 و يا EUR 750 يورو [www.studyinsweden.se] سايت رسمي سوئد

كمتر نيز باشـد و در شـهرهاي كـوچكتر و     سوئد است كه البته طبق تجربه دوستان ايراني مي تواند
شجويي مـي توانـد كـافي       مخصوصا جنوبي سوئد حتي تا نصف اين مبلغ براي يك زندگي سـاده داـن

  .باشد

Food: SEK 2,000. Accommodation: SEK 3,200. Local travel: SEK 500. 
Telephone/Internet: SEK 300. Insurance, medical care and hygiene: SEK 
250. Student union fee: SEK 60-70. Clothing, hobby/leisure, other: SEK 

750. Total: SEK 7,070, or about  750ز.  



 هاي كشور سوئد دانشگاه

در ترم بهار رشته هـا محـدود   (بهار  . 2پاييز  . 1 : هاي سوئد دو ترم تحصيلي وجود دارد در دانشگاه
اسـتثناي   به(ها سيستم آموزشي ترميك و زبان آموزشي در مقطع ليسانس براي اكثر رشته (.هستند

ليسانس به زبان انگليسي  ها در مقطع فوق زبان آموزشي كل رشته. سوئدي است) ودچند رشته معد
  .داشته باشيد (IELTS يا TOEFL) باشد و براي ورود به آنها شما بايد مدرك زبان مي

  Subject area گاه هاي سوئد براساس محل ودانش / ليست دانشگاه هاي سوئد

  :در اينجا به معرفي چند دانشگاه مطرح در سوئد مي پردازيم

 

  KTH دانشگاه

اسـتكهلم تاسـئيس گرديـد و      در شهر1827اين دانشگاه به عنوان اولين پلي تكنيك سوئد در سال 
اروپـا بـه خـصوص در زمينـه     معتبرترين دانشگاههاي   دانشجو يكي از13500امروز با داشتن حدود 

دانـشگاه داراي بيـشترين تعـداد دانـشجويان خـارجي در بـين        ايـن . رشـته هـاي فنـي مـي باشـد      
  . دانشگاههاي سوئد است

  KTH سايت دانشگاه

 

  دانشگاه اوپساال

 1477دانـشگاه اوپـساال در سـال     .در نزديكي استكهلم واقع شده اسـت اين دانشگاه در شهر اوپساال 
دانشگاه، برترين دانشگاه سوئد و از دانـشگاه هـاي    اين. دانشجو دارد20000ميالدي تاسيس شده و 

همچنين دانـشگاه  . مي باشد) رشته هاي علوم پايه و نه در فني مهندسي البته بيشتر در(برتر جهان 
  . دانشجوي دكترا دارد2000 هيئت علمي و 4000با داشتن  اوپساال

  سايت دانشگاه اوپساال

 

  دانشگاه لوند

ايـن دانـشگاه   . دانشجو دارد 38000اين دانشگاه هم اكنون .  تاسيس شد1666اين دانشگاه در سال 
دانشگاه در شهر لوند كه در جنوب سوئد قرار دارد قرار  . مي باشديكي از بهترين دانشگاه هاي سوئد



 شهر تاريخي لوند نزديك شهر مدرن مالمو. در نزديكي دانمارك و آلمان است اين شهر. گرفته است

اين امر محـيط    نفر از آنها دانشجو هستند و38000 نفر جمعيت دارد كه 100000اين شهر . است
 دوره ي 50واحـد مطالعـاتي،    300دانـشگاه لونـد   . ه وجود آورده استآموزشي خوبي در اين شهر ب

  .زبان انگليسي برگزار مي كند كارشناسي ارشد و زمينه هاي تحقيقاتي دكترا را به

  سايت دانشگاه لوند

 

  رگدانشگاه گوتنب

دانشجو دارد و از دانشگاه  50000دانشگاه گوتنبرگ . اين دانشگاه در شهر گوتنبرگ واقع شده است
 60 هيئـت علمـي و   8گـوتنبرگ بـا داشـتن     همچنـين دانـشگاه  . هاي عمده و اصلي اروپا مي باشد

 يكـي از  .ها از نظر رشته و فرصت هاي آموزشـي مـي باشـد    دپارتمان يكي از گسترده ترين دانشگاه
ايـن دانـشگاه همكـاري     .مشخصه هاي بارز اين دانشگاه داشتن تعامل بين تحقيق و آمـوزش اسـت  

  .نزديكي با دانشگاه همشهري خود يعني چالمرز دارد

  سايت دانشگاه گوتنبرگ

 

  دانشگاه چالمرز

طبيعـي، تكنولـوژي و    ايـن دانـشگاه در زمينـه ي علـوم    .  اسـت چالمرز در قلب شهر گوتنبرگ واقع
در زمينـه ي آمـوزش دارد و اميـد وار     چالمرز با كمپاني هاي سوئدي همكاري. معماري فعاليت دارد

 Bioscience هـاي فنـاوري اطالعـات، نـانوتكنولوزي و     است در آينده ي نزديك خود را در زمينه

  توسط نيكوكار سوئدي به نام ويليام چالمرز تاسيس شد و1829چالمرز در سال  .قدرتمند تر كند

  .امروزه يكي از بهترين دانشگاه هاي صنعتي در اروپا است

  سايت دانشگاه چالمرز

 

  دانشگاه استكهلم

 1878سـوئد در سـال    سـوئد از بزرگتـرين دانـشگاههاي   دانشگاه استكهلم واقع در پايتخـت كـشور   
نفر آنها در مقطع دكتـرا تحـصيل    1800 دانشجو دارد كه 27500اين دانشگاه .تاسئيس شده است 

 80علوم انـساني،علوم پايـه،حقوق و علـوم اجتمـاعي و      اين دانشگاه داراي چهار دانشكده. مي كنند 
يمي بسيار معتبر مي باشد چنانچه چهار نفر از محققين دانشگاه در رشته ش اين. دپارتمان مي باشد 



جايزه نوبل   در رشته شيمي موفق به دريافت1995 و 1943-1929-1903دانشگاه در سالهاي  اين
  . شده اند

  سايت دانشگاه استكهلم

  

  راي درخواست پذيرشافراد واجد شرايط ب

  :افرادي كه مي توانند براي مقطع كارشناسي درخواست پذيرش دهند

دانـشگاه هـاي سـوئد    (افرادي كه دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي خود را تمـام كـرده انـد        .1
  (بدون مدرك پيش دانشگاهي پذيرش نمي دهند

بـا   IELTS يـا  TOELF مينـيمم نمـره  . مي باشند IELTS و TOEFL داراي مدرك .2
لينـك زيـر يافـت     اطالعات بيشتر در. توجه به رشته و دانشگاه به دوگروه تقسيم شده است

  .مي شود

html.1349/studera/nu.studera.www://https  

لذا قبل از انتخاب هـر رشـته    .شته مي تواند شرايط ويژه اي وجود داشته باشدبراي پذيرش در هر ر
بايد توجه داشته  .شرايط ويژه اطمينان حاصل كنيد با مراجعه به سايت هر دانشگاه ، از داشتن همه

انگليـسي ارايـه مـي شـوند محـدودمي       باشيد كه رشته هايي كه در سوئد در دوره ليسانس به زبـان 
  .باشند

  :ي كه مي توانند براي مقطع كارشناسي ارشد درخواست پذيرش دهندافراد

پيوند زير آمده است به پايـان   متقاضياني كه دوره كارشناسي خود را در يكي از دانشگاه هايي كه در
مي باشند مي توانند براي دانشگاه هـاي سـوئداقدام    رسانده اند و يا در سال آخر مشغول به تحصيل

  .كنند

html.list/onlinedatabases/iau/org.unesco.www://http  

ز ا. انـد  ايـن ليـست ذكـر نـشده     ي دكتـرا ندارنـد در   هاي داخل ايران كه دوره  بعضي از دانشگاه :نكته
 برخـي از ايـن   2007در سال . غيرانتفاعي اشاره كرد هاي توان به دانشگاه ها مي ي اين دانشگاه جمله

 Lenna) ي مدارك ايرانيان كننده هاي ديگر در دسترس شخص بررسي ليست ها با توجه به دانشگاه

Andersson) مورد تأييد قرار گرفتند.  



 نحوه درخواست پذيرش

شـوند، همـه    كه كامال جداگانه پـذيرش مـي   Erasmus Mundus  هايبه غير از متقاضيان دوره
كارشناسي و كارشناسي ارشد پـذيرش   متقاضياني كه تمايل دارند براي دانشگاههاي سوئد در مقطع

براي درخواسـت   .اقدام كنند) مطالعات دانشگاهي سوئد مركز) VHS بگيرند، بايد از طريق سازمان
 بـه سـايت   15Janدسـامبر تـا     تـرم پـاييز، شـما بايـداز اوايـل     پذيرش از دانشگاههاي سوئد بـراي 

www.studera.nu رفته و يك account با داشتن يك. كنيد جديد درست email  ومشخصات
  .است فردي و آدرس پستي اين كار امكان پذير

شـما وارد ايـن وب سـايت     كافي است. پيدا كردن رشته دراين وب سايت بسيار راحت و آسان است
ترم ،رشـته ، شـهر و دانـشگاه مـورد نظـر       شويد بعد مي توانيد با انتخاب Course search كولين

در ضمن مي توانيد از دو نوع سيستم جستجوي پيـشرفته و   رشته هاي ارايه شده را مشاهده نماييد
شما مي توانيد شهر، رشته و دانـشگاه را   Advanced در سيستم پيشرفته يا .مرحله اي بهره ببريد

شـما بايـد    انتخاب كرده و رشته هاي ارايه شده در آن را ببينيـد ولـي در سيـستم مرحلـه اي     مباه
  .مرحله به مرحله رشته، شهر و دانشگاه را انتخاب كنيد

 
مقطع كارشناسـي ارشـد شـما حـق      شما تعداد محدودي انتخاب براي رشته ها داريد براي مثال در

داريد كه اين تعداد نيـز در سـالهاي بعـد ممكـن      شتهانتخاب چهار رشته و براي كارشناسي بيست ر
انتخاب هي خود را پر كنيد شما در صـورتي كـه كـم تـر از تعـداد       الزم نيست تمام.است تغيير كند

انتخـاب   2 انتخـاب،  4 به جـاي  "انتخاب كنيد مشكلي براي شما پيش نخواهد آمد مثال تعيين شده
شما مي توانيد به تعدادي خاص رشـته ي   .را پر كنيدداشته باشيد يا مي توانيد همه ي چهار مورد 
رشته ها در چند دانشگاه يـا از دانـشگاه هـاي مختلـف      تحصيلي انتخاب كنيد حال ممكن است اين

 توانيد چند رشته در دانشگاه چالمزر و چند رشته از دانشگاه مالمو انتخاب باشد براي مثال شما مي

  .كنيد

صـورت پذيرفتـه شـدن در     شته هـا، آن هـا را مـنظم كنيـد چـون در     شما بايد به ترتيب عالقه به ر
. دارا بودن شرايط نيز باطل مي شـوند  انتخابهاي نخست خود باقي انتخاب هاي شما حتي در صورت

را در رشته ي برق چالمرز قرار داده باشيد در صورت قبولي  به عنوان مثال اگر شما انتخاب اول خود
  .باطل مي شودبعدي شما  در آن انتخاب هاي

داديد در انتها، صفحه اي بـراي   شما بعد از اينكه براي رشته هاي مورد نظر خود در وب سايت تقاضا
شما و مشخصات و آدرس شما مـي باشـد شـما     پرينت به شما مي دهد كه شامل شماره ي تقاضاي

افت پرينت كنيـد و  اين صفحه را كه بايد بعد از دري.حفظ كنيد بايد اين شماره را براي مراحل بعدي
اگر در لحظه ي اتمـام   .مي گويند Cover sheet به همراه مدارك ديگر بفرستيد با امضا كردن آن



مراجعه به پروفايل خود در سايت آن را پرينت   با"ثبت نام دسترسي به چاپگر نداريد مي توانيد بعدا
  .نماييد

بايد يـك سـري   ) بعد تغيير كند واند سالهاياين تاريخ مي ت( فوريه1در اين مرحله و تا قبل از زمان 
چند رشته درخواست مي دهيد اما فقط يـك   مهم نيست در. پست شود studera مدارك به آدرس

  .سري مدارك خواهيد فرستاد

توجه داشته باشيد كه نيازي به فرستادن مدارك به تعداد دانشگاه ها يا رشته هايي كه انتخاب كرده       
اين مركز خود . ي ترجمه شده براي آنها ارسال كنيد يك نسخه ارك را درايد نيست، كافي است مد

 تنهـا . مدارك شما مي كند و به همان تعداد براي دانشگاه ها ارسال مي كنـد  اقدام به اسكن و كپي

آن مدارك را نيـاز   تعدادي از دانشگاه ها مداركي از شما ممكن است بخواهند كه دانشگاه هاي ديگر
كردن اسم دانشگاه يـا آرم دانـشگاه در    ياديگر مدارك كه شما مي توانيد با عنوان SOPندارند مانند

  .براي دانشگاه مورد نظر است يادآور شويد كه اين مدرك SOP باالي

عمومادر مـورد رشـته هـاي    (است توجه كنيد كه به غيراز موارد خاص كه درسايت دانشگاه ذكر شده
فرسـتاده مـي شـود ومـدركي بـه دانـشگاهها        studera همه مدارك فقط بـه ) خاص مانند معماري

  .فرستاده نمي شود

All documents should be sent to University Studies in Sweden FE 1, SE-
833 83 Stroemsund, SWEDEN Phone number to The Call Centre +46-

mail - E720 550-771html.1008/studera/nu.studera.www://https  

اگر در آن . مهم باشد يا نباشد مربوط به فرستادن مدارك ميتواند deadline توجه داشته باشيد كه
مـدارك را   deadline ا بعد ازتقاضا داده باشند، و شم رشته اي كه شما تقاضا داده ايد، افراد زيادي

 اما اگر در آن رشته اي كه شما تقاضا داده ايد،. خيلي زياد رد خواهيد شد بفرستيد، شما به احتمال

شما به احتمال خيلـي   مدارك را بفرستيد، deadline افراد زيادي تقاضا نداده باشند، و شما بعد از
  !زياد قبول خواهيد شد

Late Application اگـر شـما  . اضا شامل دو نوبت اصلي استبررسي تق application   خـود را
داشـته   توجـه . در نظر گرفته مـي شـويد   Late Applicant تاييد كنيد بعنوان deadline بعد از

هايي فعال است كه رشـته   براي انتخاب رشته تنها براي دانشگاه Add باشيد كه در اين نوبت دكمه
ها ممكن است به تناوب اين دكمه را بر حسب  دانشگاه. ه باشدآنها در نوبت اول به حد نصاب نرسيد

 Late سازند، لذا جهت كسب اطـالع از اينكـه رشـته اي بـراي     تقاضاهاي رسيده فعال يا غير فعال

Applicant سـايت  .خواهد شد يا نه مي بايست با دانشگاه تماس بگيريد ها باز Studera   توصـيه
ننمايند، زيرا روند اخـذ ويـزا، رونـدي طـوالني      ي اين نوبت اقدامكرده كه شهروندان غير اروپايي برا

  .است



 ارسال مدارك به سوئد

امـا اكثـر   . استفاده كنيد شما براي ارسال مدارك به سوئد از سرويس هاي پستي مختلفي مي توانيد
 روز 4مواقع مدارك را ظرف مـدت حـداقل    در اكثر TNT پست. را پيشنهاد مي دهند TNT افراد

مي رساند و شما مي توانيد تحويل مـدرك خـود را در    (Stromsund واقع در شهر) Studera به
بسته شـما را در اسـتكهلم بـه پـست      DHL در حالي است كه پست وب سايت آن چك كنيد؛ اين

  .و هيچ گونه امكاني براي پيگيري بسته وجود نخواهد داشت محلي تحويل مي دهد

شامل دو مرحله مـي   TNT مدارك ارسال شده به سوئد در وبسايتبه ياد داشته باشيد كه پيگيري 
برد و به پست محلي سوئد تحويل مي  مي Orebro مدارك شما را ابتدا به شهر TNT پست. باشد

پيگيري جديدي را در سايت دريافت خواهيد كرد، اين شـماره   دهد از اين مرحله به بعد شما شماره
قرار دارد و از اين پس شماره ي پيگيـري شـما بـه     NEW AWB جلوي عبارت " رقمي معموال9

 بـه  Orebro مدارك شما از) بستگي به نوع سرويس پستي دارد( روز3 تا 1بعد از . است اين شكل

Stromsund (كننده ي بـسته را بـه    مي رسد و در صورت تحويل، ساعت و نام ديافت) شهر مقصد
  .همراه تاريخ در سايت درج مي شوند

   TNT com.tnt.www://http ت پستيوب سايت شرك

 

 مدارك مورد نياز براي اخذ پذيرش در مقطع فوق ليسانس

1. Cover Sheet : بعد از ساختن account در studera مي شود يـك   از شما درخواست
 دوبـاره وارد  بگيريـد و يـا بعـدا    Cover Sheet پرينت از اطالعات ثبت شـده يـه همـان   

account همراه با بقيـه مـدارك    سپس آنرا امضا كنيد و.خود شده و يك پرينت از بگيريد
  .در داخل بسته پستي قرار دهيد

ترجمه رسمي مدرك تحصيلي و يا نامه اي از طرف دانشگاه مبني بر آنكه شما تا آخـر ايـن      .2
مي توانيد ايـن نامـه   ! ين نامه فراموش نشودا لطفا).سال تحصيلي فارغ تحصيل خواهيد شد

توجـه كنيـد كـه    . آموزشي و يا در آخر از يكي از اساتيد بگيريد را از رئيس دانشكده، معاون
  !مدرك ممكن است شما رد شويد/بدون اين نامه!.خيلي اهميت ندارد رسمي بودن آن

 يما از طرف دانـشگاه مستق در حال حاضر الزامي وجود ندارد كه.(ترجمه رسمي ريز نمرات  .3

  ).دانشگاه باشد ارسال شود ولي پيشنهاد مي شود طبق روال از طرف

  .كپي پاسپورت و يا ترجمه رسمي يك مدرك شناسايي ديگر .4



متفـاوت اسـت و    حداقل اين نمره براي هـر دانـشگاه   :TOEFL و يا IELTS ارسال نمره .5
پـذيرش مـي دهيـد رجـوع      تبراي اطالع از آن بايد به سايت دانشگاه هـايي كـه درخواسـ   

  ).كنيد

6. GRE و Recommandation Letter  نمـره  در صـورتي كـه  . اصال اجباري نمي باشـد 

GRE مدارك پست كنيد خوبي داريد ،مي توانيد فقط كپي كارنامه خود را همراه با بقيه.  

ديگري هم نياز داشـته   هر رشته با توجه به ويژگي هاي خود مي تواند مدارك:مدارك ديگر .7
  .مربوطه يافت مي شود اشد كه اين مدارك در سايت دانشگاه و در آن رشتهب

 بايـد اصـل   "به ياد داشته باشيد كه شما نمي توانيد كپي مدارك ترجمه شده را ارسال كنيد و حتما 
  .مدرك ترجمه شده را ارسال كرد

  مدارك الزم

 مدارك مورد نياز براي اخذ پذيرش در مقطع ليسانس

1. Cover Sheet : بعد از ساختن account در studera مي شود يـك   از شما درخواست
 دوبـاره وارد  بگيريـد و يـا بعـدا    Cover Sheet پرينت از اطالعات ثبت شـده يـه همـان   

account  همراه با بقيـه مـدارك    سپس آنرا امضا كنيد و.پرينت از بگيريدخود شده و يك
  .در داخل بسته پستي قرار دهيد

. ترجمه رسمي مدرك پيش دانشگاهي، ديپلم و ريز نمـرات دبيرسـتان و پـيش دانـشگاهي       .2
  (نيست پيش دانشگاهي و ديپلم مورد قبول موقت توجه داشته باشيد كه مدرك(

  .ي يك مدرك شناسايي ديگركپي پاسپورت و يا ترجمه رسم .3

متفـاوت اسـت و    حداقل اين نمره براي هـر دانـشگاه   :TOEFL و يا IELTS ارسال نمره .4
پـذيرش مـي دهيـد رجـوع      براي اطالع از آن بايد به سايت دانشگاه هـايي كـه درخواسـت   

  ).كنيد

ه ديگري هم نياز داشـت  هر رشته با توجه به ويژگي هاي خود مي تواند مدارك:مدارك ديگر .5
  .مربوطه يافت مي شود باشد كه اين مدارك در سايت دانشگاه و در آن رشته

 بايـد اصـل   "به ياد داشته باشيد كه شما نمي توانيد كپي مدارك ترجمه شده را ارسال كنيد و حتما 
  .مدرك ترجمه شده را ارسال كرد

MR چيست؟ 

MR يا Merit Rating هاي تقاضـا شـده     دانشگاهنمره يا درجه اي است كه شايستگي شما را در
از بررسي مدارك متقاضـيان توسـط    در واقع اين نمره در هر دانشگاه بعد. در سوئد مشحص مي كند



اين نمره داراي حد اكثري اسـت   . شده، اعطا مي گردد دپارتمان مربوطه بر اساس معيارهاي تعيين
 نزديـك تـر باشـد    به حـداكثر تعيـين شـده    شما MR هر چه(كه توسط دانشگاه مشخص مي شود 
ايـن نمـره    .ها در دانشگاه هاي مختلف متفاوت هستند MR (شانس شما براي پذيرش بيشتر است

شـما توسـط دانـشگاه ثبـت مـي       در كنار رشته ي انتخابي شما در پروفايلتان بعد از ارزيابي مدارك
  .شود

  دانشگاه هاي مختلف MR حداكثر

 
Orebro= 999  

Halmstad ( with group of UB)= 1300  

Halmsatd (with Group GP)=999  

vaxjo = 180  

jonkoping = 999  

Malmo=300  

Chalmers=999  

Lund=999  

Karolinska =20  

Gotland=180  

Kalmar=180  

Mid sweden = 485  

Goteborg(with Group AP) = 225  



 زبان سوئدي

تعـداد  (انگليسي اسـت   دانشگاهها به زبان/در سوئد تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در اكثر رشته
تقريبا تمام سوئدي ها ). تدريس مي شود معدودي از رشته ها در مقطع كارشناسي به زبان انگليسي

اما اگر بخواهيـد كـار كنيـد تقريبـا در تمـام مـوارد بايـد        . زنند به راحتي با شما انگليسي حرف مي
ب مي آيد و هم ريشه با انگليـسي و آلمـاني   به حسا Germanic سوئدي يك زبان .سوئدي بدانيد

نـشات گرفتـه    هـم  Old Norsk اما عالوه بر آن از زبان قديمي منطقه اسكانديناوي بـه نـام   است
انگليسي مي دانند آشنا به نظـر مـي    است، بنابراين همچنانكه بسياري از كلمات آن براي كساني كه

اما از طرف ديگـر  .  تا اندازه اي سخت مي سازددرست آن را رسد، كلمات و آواهاي تازه نيز آموختن
 بـراي تمـام حـاالت    case در زبان سوئدي تنها يـك . تري نسبت به آلماني دارد گرامر بسيار ساده

 دو حالـت  اسـمها در زبـان سـوئدي از نظـر جنـسي     . فـاعلي، مفعـولي و مـضاف اليهـي وجـود دارد     

common , neuter دارند.  

  چيست؟ TISUS آزمون

The Test in Swedish for University Studies)TISUS)   بـراي اثبـات    آزمـوني اسـت
به قبول شـدن در ايـن امتحـان     تسلط بر زبان سوئدي كه براي ورود به رشته هاي سوئدي زبان نياز

 و مـصاحبه (writing) ، بخـش نوشـتاري   (reading) اين آزمون از سه بخش درك مطلب .داريد

(speaking) ايـن امتحـان هـر     .تبي و مصاحبه به صورت شفاهي مي باشـد كه دو بخش نخست ك
در سفارت خانه هـا بـه برگـزار مـي      در خارج از سوئد اين آزمون. سال در چند نوبت برگزار مي شود

ممكـن  .(باشد  كرون مي2000 كرون و در خارج از سوئد 1600هزينه ي اين آزمون در سوئد  .شود
در اين آزمون بـرخالف تافـل و آيلـتس     (نيز دريافت گردداست در خارج از سوئد هزينه هاي جانبي 
  .يا تمره ي قبولي مي گيريد يا مردودي نمره اي وجود ندارد و شما در اين آزمون

 مدارك الزم براي درخواست ويزاي تحصيلي سوئد

طبق اطالعاتي كه در روي بورد سفارت سوئد وجـود دارد و تجربيـات دوسـتان مـدارك زيـر جهـت                
  :راي اقامت دانشجويي نياز استدرخواست ب

  در دو نسخه) 105031فرم  .1

o  خروج را از ماه آگوست بنويسيدتاريخ ورود و.  

   تمام رخ، رنگي، بدون روتوش6×4دو قطعه عكس  .2

o     20 عكاسي صاحبقرانيه نزديك سفارت عكس مـورد قبـول سـفارت را در كمتـر از 

  .دهد، گرچه هيچ اجباري به گرفتن عكس در اين عكاسي نيست دقيقه تحويل مي



270
1فيش بانكي به مبلغ      .3
 به نـام سـفارت سـوئد نـزد     1450 ريال به حساب جاري  000
  (3135كد شعبه (بانك صادرات شعبه صاحبقرانيه 

o                البتـه از   . اين شعبه بانك نزديك سفارت است و تقريبا هميـشه هـم خلـوت اسـت
  .شعب ديگر هم ميتوانيد پول را واريز كنيد

  (در دونسخه(اصل پاسپورت و فتوكپي از تمام صفحات گذرنامه به غير از صفحات سفيد  .4

o فحات داراي مهر خروجي و صفحه اي كه در آن نوشته شما همسر و بچه نداريـد   ص
  .را هم كپي كنيد

o حتما پاسپورت امضا شده باشد.  

o اصل پاسپورت همان موقع به شما برگردانده خواهد شد.  

سـال تحـصيل     كرون براي هر73000مدرك مالي نشان دهنده توان مالي متقاضي معادل  .5
خواهـد  ) ميليون تومان 23حدود ( كرون 146000 فوق ليسانس برابر كه براي دوره دوساله

  (در دو نسخه. (شد

o يك نسخه اصل و يكي كپي هم قابل قبول است.  

o            اگر نبود  . حتما معادل دالري يا كرون موجودي در پايين گواهي بانكي موجود باشد
  .خودتان بنويسيد

  .اضافه يك كپيبه  (studera.nu از سايت(دانشگاه  admission نامه .6

  050311فقط مختص افراد متاهل عالوه بر فرم  135011فرم شماره  .7

بيمه مسافرتي براي آن دسته از دانشجوياني كه مدت تحصيل آنها يك سـال و يـا كمتـر از              .8
  .يك سال است

o اين بيمه نامه نيز از نزديك سفارت قابل تهيه است.  

 
  .توانيد دريافت كنيد دو فرم گفنه شده در باال را هم از خود سفارت نيز مي

  



   چگونگي پيگيري ويزاي دانشجويي

 هفتـه از زمـان   8 تا 3بسيار متغير است و به طور متوسط بين     زمان دريافت ويزاي دانشجويي سوئد      
  .تحويل مدارك طول خواهد كشيد

  :براي پيگيري ويزا سه راه عمده وجود دارد

 بعـدازظهر بـا   4تا  2 شما ميتواند از يكشنبه تا چهارشنبه از ساعت: تماس تلفني با سفارت .1
 رقمـي  4شما بايد شماره پرونده  وربراي اين منظ. سفارت سوئد با شماره زير تماس بگيريد

  .خود را بدانيد

o 23712200: تلفن  

پرونده شما توسط كداميك از  شما ابتدا بايد بدانيد كه: تماس تلفن به اداره مهاجرت سوئد .2
به دانشگاهي كـه قبـول شـده ايـد، اداره      با توجه. ادارات مهاجرت در سوئد بررسي مي شود

  .ميگيرد عهدهمهاجرت مشخصي پرونده شما را بر 

o    ــد ــر بيابيـ ــايت زيـ ــد از سـ ــي توانيـ ــن و آدرس آن اداره را مـ ــماره تلفـ  :شـ

.handlagger/estudier/shengli/se.migrationsverket.www://http
jsp  

اعالم نام و نام خوانوادگي و  همچنين شما مي توانيد با: ارسال ايميل به اداره مهاجرت سوئد .3
  .با خبر شويد روز تولد، از طريق ايميل از وضعيت ويزاي خود

o آدرس ايميل: upplysningen@migrationsverket.se  

  اقامت در سوئد

كـشورهاي ديگـر    وني را تـصويب كـرده اسـت كـه بـر اسـاس آن شـهروندان       اخيراً پارلمان سوئد قان
اقامـت دو سـاله دريافـت نماينـد و در      توانند با پيدا كردن كار تمام وقت رسمي در سوئد ويـزاي  مي

ويزا دو سال ديگر قابل تمديد است و در صـورتي كـه مهـاجر     ي همكاري با كارفرما اين صورت ادامه
 اقامت دايـم . دهد (PUT) تواند تقاضاي اقامت دايم اراي كار باشد ميهمچنان د پس از چهار سال

  .حتي در صورت بيكاري مهاجر لغو نخواهد شد

د گذرنامـه ي سـوئدي دريافـت كنـد و شـهروند               چنانچه مهاجر پنج سال در سوئد كار كند مي تواـن
  .رسمي سوئد شود

مهاجرت بر اساس كـار دريافـت     ويزايفردي كه از سوئد) همسر و فرزندان زير سن قانوني(خانواده 
  .داشت كند نيز امكان مهاجرت به سوئد را خواهند مي



تـا كـار جديـدي پيـدا      مهاجري كه كار خود را در سوئد از دست بدهد سه ماه فرصت خواهد داشت
  .داده و مجبور به ترك سوئد خواهد بود كند، در غير اينصورت ويزاي كاري موقت خود را از دست

توانست پس از گذشته يك تـرم از   ويان ميهمان كه در سوئد به تحصيل اشتغال دارند خواهنددانشج
ترك كشور داشته باشند تقاضاي اقامت بر اساس كـار   تحصيالتشان در سوئد و بدون اينكه نيازي به

  .تسليم نمايند

  
  



 سوئيس

 Apply Abroad از

 

 فهرست مندرجات

 [مخفي شود]

 كشور سوئيس 1 •

   دانشگاهي  پيش تحصيالت 2 •

   دانشگاهي تحصيالت 3 •

   تحصيلي هاي دوره 4 •

   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 5 •

   سوييس  عالي مراكز آموزشها و   دانشگاه معرفي 6 •

 هزينه ها 7 •

 

 كشور سوئيس

ع و جمعيتي مرب  كيلومتر41285جمهوري فدرال سوئيس كشوري كوچك در مركز اروپا با مساحت 
چهار زبان آلماني،فرانسوي،ايتاليايي .  ميليون نفر يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنياست7,6معادل 

. در اين كـشور مكالمـه مـي گـردد     )اين زبان ريشه ژرمان دارد با رومانيايي اشتباه نشود،(و رومانش 
شـهر   پايتخـت ايـن كـشور   .شد آلمان،ايتاليا،اتريش،فرانسه و لوكزامبورگ هم مرز مي با اين كشور با

ايـن كـشور مقـر    . برن و شهرهاي زوريخ،ژنو و بازل از شهرهاي مهم اين كشور محـسوب مـي شـوند   
اروپايي سـازمان ملـل مـي     و مقر FIFA-WHO-UEFA بسياري از سازمانهاي بين المللي مانند

  . باشد

   دانشگاهي  پيش تحصيالت

  تحـصيالت . شود  آغاز مي سال  تا دو  يك  مدت  و به مادگي آ  با دوره  كودكان  آموزش در كشور سوييس
   طـول   سـال 9 تـا  8شـود و    مي  شروع  سالگي8 تا 6از   و  بوده  متفاوت  مختلف هاي  در استان اجباري

  آمـوزان  دانش  سپس.  است  سال5 تا 3 از   متوسطه  و دوره  سال6 تا 4 از  ابتدايي   دوره طول. كشد مي
   تحـصيل  شوند مدت  مي اي  حرفه مدارس  يا  بازرگاني ، مدارس(( Mittelschulenها تانوارد دبيرس



 دهند و   تحصيل  ادامه  گوناگون هاي توانند در رشته  مي آموزان دانش   كه  است ها دو سال در دبيرستان
   اقتـصاد يـا حقـوق   رياضـيات،   مانند زبـان،  هايي  در رشته  دبيرستان  ديپلم  گرفتن  به  موفق نهايت در

   مراكـز آمـوزش    ورود بـه  شـرط .  است  سال13  دانشگاهي   پيش  تحصيل  دوره  طول در مجموع. شوند
  . است  دبيرستان  ديپلم  داشتن سوييس  هاي  دانشگاه عالي

زنـد و  پردا  مي  تحصيل  به  سال4تا  2 شوند، از  مي اي  يا حرفه  بازرگاني  وارد مدارس  كه آموزاني دانش
  .شوند  بازار كار مي  شوند، جذب دانشگاه  وارد  كه  اين  بدون معموالً

   سوييس  كوچك  استان6 و  بزرگ   استان20در . ها است  استان  اصلي  كشور از وظايف  در اين آموزش
   قوانين  بر اساس  معلمين  حقوق ها و حتي  تحصيل، درس دوره  طول.  دارد  تفاوت  با هم  آموزشي نظام

  ملـي   هـاي   در سراسـر كـشور بـا شـاخص      آمـوزش   كه  است  در حالي اين. شود  مي مشخص ها استان
  .كند  مي مطابقت

   دانشگاهي تحصيالت

در . پذير است  امكان مهندسي   عالي  مانند مدارس  عالي ها و مراكز آموزش  در دانشگاه  عالي تحصيالت
 در   تحـصيل  زبـان .  مختارنـد   دانشجو كامالً  در انتخاب كه  دارند فعاليت   دولتي  دانشگاه  يازده سوييس
شگاه   و تحـصيل   اسـت   يـا آلمـاني   فرانسوي ها، دانشگاه   زبـان   دو بـه  (Fribourg)  فريبـورگ   در داـن
  .پذير است  امكان  و آلماني فرانسوي

تواننـد    باشد، مـي 14 آنها   معدل داقلح   كه  مانند ايران  خارجي  كشورهاي  دبيرستان  ديپلم دارندگان
  در  كه  كنند، يا اين شود شركت  برگزار مي  متقاضيان  گونه  اين براي   كه  دانشگاه  به  ورودي در امتحان

 9   مـدت   بـه   و فرانـسوي  آلماني   دو زبان  به كه (Fribourg)  فريبورگ  دانشگاه  دانشگاهي  پيش دوره
 از   اخـذ پـذيرش    بـراي   اقـدام   شـرط   امتحـان  در ايـن   موفقيـت .  نماينـد  ركتشود، شـ   برگزار مي ماه

  .است   سوييس هاي دانشگاه

 آنهـا    دبيرسـتان   ديـپلم   كه  متقاضياني براي ها  دانشگاه  كليه  ورودي  امتحان  كه  است  يادآوري  به الزم
  سال. شود برگزار مي (Fribourg) گ فريبور  و در دانشگاه متمركز است  صادر شده،  از سوييس خارج

   مـاه 5 حـدود   هـر كـدام     طول  است كه  و زمستاني  تابستاني  سال  دو نيم  داراي  در سوييس تحصيلي
   .است

  

  

 



   تحصيلي هاي دوره

1 : Diplome de technician فني  در مدارس  مدارك اين  Ecole Technique (ET)   اعطـا
   شـامل   دوره ايـن .  اسـت   يا رياضـي  فني   دبيرستان  ديپلم ها داشتن  دوره ن اي  ورود به شرط. شوند مي

  .كشد  مي  طول  دو سال در آن   و تحصيل  است  و تخصصي  پايه دروس

2: Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur  فنـي   عـالي  مـدارس   در  مـدارك  ايـن   
Ecole Technique Superieure (ETS) (French) ــ  Hohere Technischeاي

Lehranstalt (HTL) (German) مـدرك  هـا داشـتن   دوره   ايـن   ورود بـه  شـرط . شوند اعطا مي   
   سـال 4   تحصيل  مدت طول. است (ET)  فني مدارس   ساله  سه  يا دوره  خوب  با نمره  دبيرستان ديپلم

   سـال 3 را در   دوره ايـن  Diplme de technicien   تحـصيلي  مـدرك    داراي است، اما دانشجويان
  .گذرانند مي

3: Licentiate رشـته   بـه   نيـز بـستگي   تحصيل   دوره طول. شود ها اعطا مي  در دانشگاه اين مدارك   
   انـساني   علوم هاي رشته. باشد مي)  اسمي  دوره طول(سال 4 تا 3از  Licentiate دوره.  دارد تحصيلي
  .شود  مي  گذرانده  ساله3   پايه  علوم هاي رشته  از و برخي

4: Licentiate / Diplome /Diplom شود  اعطا مي اين مدرك در رشته هاي گوناگون.  

هـا بـا     دوره ايـن .  اسـت   سال6تا  4از (  اسمي   دوره طول (  مدارك  اخذ اين  براي  تحصيل  مدت طول
  . دهد  ارايه نامه   و دانشجو بايد پايان  است  همراه پژوهش

   دوره گذرانـدن  نيـز بعـد از   Maitrise /Diplome Postgrade / (Master)اخـذ مـدرك  5
Licentiate بعـد از    معمـوالً   دوره ايـن . شـود  مـي   ميـسر   سـوييس   زبـان   فرانـسوي  هاي در دانشگاه 

   سـال   يـك   حـداقل   كه  است  همراه  و پژوهش شود و با درس مي   گذرانده  تحصيل  ساله  سه هاي دوره
  .كشد  مي طول

6: Doktor / Docteur مدرك براي ورود به اين دوره  Licentiate ياDiplome / Diplom  با
   دوره گذرانـد و سـپس    مـي   درس  سـال  دو نـيم   موارد دانشجو در بعضي.  مورد نياز است  خوب معدل

   و دفـاع   نامـه   پايـان  رايها.  است  چهار سال  دوره  در اين  تحصيل مدت  طول. كند  را آغاز مي پژوهشي
  . دكتراست  مدرك  اعطاي  شرط آميز از آن موفقيت

  

 



   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه

و  (ET)  فنـي  مـدارس   در  تحصيل  سال3 تا 2  با حداقل Diplome de technician مدارك . 1
  ) تحـصيلي   سـال   نيم4 ( ل سا2   مدت به   تمام  نيمه  تحصيالت و همچنين (ETS)  فني  عالي مدارس

  .شود  مي ارزشيابي "كارداني" ديپلم،   داشتن  شرط به

 Diplom  هـا و مـدارك   دانـشگاه   از  صـادره   تحـصيل   سـال 3  با حـداقل  Licentiate  مدارك . 2

Ingenieur - Diplme d' Ingenieur   عـالي   از مـدارس   صـادره   تحـصيل  سـال  4  بـا حـداقل   
  .شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي" دبيرستان،  ديپلم   داشتن  شرط به (HTL)يا (ETS) فني

   تحـصيل   سال5/4  حداقل ها با صادره از دانشگاه Licentiate/Diplom /Diplome مدارك . 3
 " ارشـد   كارشناسـي " علمـي،    نامه  پايان  و ارايه دبيرستان   ديپلم  داشتن  شرط به(  اسمي  دوره طول)

  .شود مي  ارزشيابي

   يـك  ها با حـداقل  دانشگاه  از صادره Maitrise /Diplome Postgrade / Master مدارك . 4
  .شود  مي  ارزشيابي" ارشد كارشناسي"كارشناسي،   يا2 بند   مدارك  داشتن  شرط  به  تحصيل سال

ارشـد،     يـا كارشناسـي  4 و 3   بنـدهاي   مـدارك   داشتن به شرط Doktor / Docteur مدارك . 5
  .شود  مي  ارزشيابي"دكترا"

 

   سوييس  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

 .)ممتاز (  يك  عالي، گروه ها و مراكز آموزش دانشگاه) الف

1- Universität Basel (Basel University)  

2- Université de Fribourg (Fribourg University)  

3- Université de Lausanne (Lausanne University)  

4- Université de Neucahtel (Neucahtel University)  

5- Ecole Polytechnique Fédérale de lausanne (EPFL) - (Federal Institute 
of Technology lausanne)  



6- Hochschule St. Gallen Für Wirtshafts, Rechts - und 
Sozialwissenschaften (University of St. Gallen for Business 
Administration, Economics, Law and Social Sciences)  

7- Universität Bern (Bern University)ٍ  

8- Université de Geneve (Geneve University)  

9- Universita della Svizzera Italiana (University of Ticino)  

10- Universität Zürich (Zurich University)  

11- Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - (Federal Institute of- 
Technology)  

 

 )خوب(دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، گروه دو ) ب 

1-Webster University Geneva  

   تا كارشناسي ارشد"صرفا -1

2- Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaude  

   تا كارشناسي"صرفا -2

   ارزشـيابي   كارشناسـي   هستند در سطح  سوييس  مورد تأييد دولت كه (ETS)   فني  عالي مدارس -3
  .شود مي

 

 هزينه ها

   هزينه هاي زندگي

هزينه زندگي در كشور سوئيس متغير ميباشد و در شهرهاي ژنـو و زوريـخ ميـانگين هزينـه زنـدگي           
  . بودبسيار زياد خواهد

  :هزينه ماهيانه و تقريبي

  ) تومان400،000معادل تقريبا ( فرانك 450: اجاره اتاق يك نفره



  ) تومان350،000معادل تقريبا ( فرانك 400: غذا

  ) تومان130،000معادل تقريبا ( فرانك 150: بيمه پزشكي

ك  1000مجموع هزينه هاي اقامتي يك دانشجو حـداقل   ) تومـان  880,000 معـادل تقريبـا  ( فراـن
در اكثـر شـهر هـا يـك     . فرانك مي رسد 2000هاي ماهيانه تقريبا به  در ژنو و زوريخ هزينه. ميباشد

با كارهاي سـاده و خـدماتي تقريبـا مـي تـوان      . داشت  ساعت اجازه كار خواهد15دانشجو هفته اي 
  .داشت  فرانك درآمد1200ماهيانه 

  :هزينه هاي تحصيل در سوئيس

دانـشجويان خـارجي    بـراي ) كارشناسـي ارشـد  (هاي دولتي در مقطع فـوق ليـسانس   هزينه دانشگاه
دانـشگاههاي خـصوصي آن   . خواهـد بـود   ( تومان600،000معادل تقريبا ( فرانك 700تقريبا ترمي 
  . اخذ مي نمايند) تومان 3,600,000 معادل تقريبا( فرانك 4000تقريبا ترمي 



 فنالند

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 معرفي فنالند  1 •

 هرينه ي تحصيالت  2 •

   دانشگاهي  پيش تحصيالت  3 •

   دانشگاهي تحصيالت  4 •

   تحصيلي هاي دوره  5 •

   تحصيلي  مدارك  ارزيابي نحوه 6 •

 درخواست پذيرش در دانشگاه هاي فنالند 7 •
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  معرفي فنالند 

شرق با روسـيه، از غـرب بـا     فنالند از شمال با نروژ، از. جمهوري فنالند كشوري است در شمال اروپا
در جنوب و درياي بالتيك در جنـوب غربـي     خليج فنالندخليج بوتني در غرب،. سوئد همسايه است

  .آن قرار دارد

 درصـد  80و بـيش از  ) درياچـه  كشور هزار(فنالند سرزميني است پست، مشتمل بر چندين درياچه 
 كيلـومتر مربـع   100000با وسعتي بـيش از    جزيره20000اين كشور .كشور پوشيده از جنگل است

تابستان گرم و كوتاه و زمستان . و زمستانش بسيار تاريك است خشندهتابستان فنالند بسيار در. دارد
طلـوع   در الپلند در شمال فنالند به مدت دو ماه تمام در زمـستان خورشـيد  . بلند دارد سرد و بسيار

،مـواد شـيميايي، فلـزات، الـوار،      ماشين آالت. نمي كند و در تابستان نيز دو ماه غروب را نمي بينيد
به علت نامساعد بودن آب و هواي شمال فنالنـد،  . باشند  مي ترين صادرات فنالند  مهمتخته و كاغذ از

  .واحد پول فنالند يورو مي باشد. كنند  كشور زندگي مي اكثر مردم در جنوب

  : برخي از شهرهاي فنالند

  هلسينكي

  اسپو



  وانتا

  توركو

  تمپرا

 

  ينه ي تحصيالتزه 

باشد و دانشگاه بابت تحصيالت شما هيچ شـهريه اي دريافـت نمـي              تحصيالت در فنالند رايگان مي      
  .كند

 

 

    دانشگاهي  پيش تحصيالت 

  ايـن . انجامد  مي  طول  به سال 9شود و   آغاز مي  سالگي7 در كشور فنالند از   و اجباري  رسمي آموزش 
   با محيط آموزان  دانش مدت  در اين.  است  متوسطه سال 3  و  ابتدايي  سال6   شامل  اجباري تحصيالت
  .شوند  آشنا مي  خارجي هاي زبان  و  پايه و دروس

   تقـسيم  اي  و حرفـه   نظـري  دو دسته   به ها كه  وارد دبيرستان آموزان  دانش  متوسطه  از تحصيالت پس
   داده دبيرستان   ديپلم  در پايان  كه  است  تا چهار سال  از سه دبيرستان   دوره طول. شوند  مي  است شده
خـارجي، علـوم، رياضـي،      هـاي   ادبيـات، زبـان    دروس آموزان  نظري، دانش هاي در دبيرستان. شود مي

  .گيرند  و هنر را فرا مي ورزش، موسيقي

   كـه  آمـوزاني   دانـش  برد و بـراي  باال مي  را آموزان  دانش اي  حرفه-   فني هاي  توانايي اي  حرفه هاي دوره
  .است  شوند مناسب ار مي بازار ك جذب

   سراسـري   در آزمون  دبيرستان  دوره  از اتمام  پس آموزان  دانش  فنالند، كليه   هاي   دانشگاه   ورود به   براي
  .كنند  مي ها شركت دانشگاه

 

 

 



    دانشگاهي تحصيالت 

 (AMK/YH) هـا  تكنيـك    و پلـي   تخصصي  عالي  آموزش سسات ها، مؤ  در دانشگاه  عالي تحصيالت 

 Ministry of)   آمـوزش  نظـر وزارت   زيـر   عـالي   مركـز آمـوزش  50در فنالنـد  . پـذير اسـت   امكان

Education) سـسه   و مؤ  دانشگاه6 جامع،   دانشگاه14   شامل دارند كه   و پژوهشي  آموزشي فعاليت  
  .است (AMK/YH)  تكنيك  پلي30 و  تخصصي   عالي آموزش

 در   و قبـولي   دبيرسـتان   ديـپلم  مـدرك    عالي، داشـتن  ها و مراكز آموزش گاه دانش  كليه  ورود به شرط
 هـا   دانـشگاه   ورود بـه   بـه   موفق  از داوطلبين فنالند كمتر از نيمي در. هاست  دانشگاه  سراسري آزمون

  .شوند مي

 و   آن د يا معـادل  فنالن  دبيرستان ديپلم   داشتن  عالي  مراكز آموزش  به  خارجي  ورود دانشجويان شرط
   و گـاهي   كشور، فنالنـدي، سـوئدي   ها در اين  در دانشگاه  تحصيل زبان . است  ورودي  در آزمون قبولي

  . است انگليسي  هم

 (Credits)  واحد20  در هر كدام   دارد كه  سال  دو نيم  تحصيلي  جديد فنالند سال  آموزشي در نظام

  .شود مي  رانده واحد گذ40   تحصيلي و در هر سال

.  كـرد  را تصويب (AMK/YH)ها تكنيك   پلي  تأسيس  فنالند قانون  مجلس  ميالدي1995  در سال
 مجـوز    تكنيـك   پلـي 30  تا كنـون .  بازار كار است تر به سريع  ها راهيابي  تكنيك  پلي  از تأسيس هدف

   و اتمـام   ادامـه  بـراي  .كننـد  برگزار مـي    ساله4  هاي  دوره  گوناگون هاي  در رشته اند كه گرفته  تأسيس
  . تمديد است  سال دوره، هر دانشجو نيازمند يك

  . است  تحصيالت  بودن اي  و حرفه ها در كاربردي ها با دانشگاه  تكنيك  پلي تفاوت

  ن در آزمـو   و موفقيـت  اي  حرفـه  هاي دبيرستان  از اي  حرفه  ديپلم ها داشتن  تكنيك  پلي  ورود به شرط
  . كار است  سابقه همراه   به  تكنيك  هر پلي ورودي

 

 

 



    تحصيلي هاي دوره

   سـال 4شـود،   مي Bachelor  مدرك  گرفتن  سبب كه:  (AMK/YH)ها  تكنيك  پلي هاي دوره -1
   رشته  به  مورد نياز بستگي واحدهاي تعداد.  واحد است160 تا 140   گذراندن كشد و شامل  مي طول

 دانـشجو   در پايـان .  دارد  اختـصاص   كـار علمـي    تجربه  دوره يك   واحد به20   دارد و حداقل تحصيلي
  .دهد  مي نيز ارائه   نامه پايان

2- Kandidaati / Kandidat (Bachelor)است  وقت  تمام تحصيل   تا چهار سال  سه  شامل كه  .
 واحـد  120   شامل  حداقل شود كه  مي ا گذراندهه دانشگاه  فنالند در  جديد آموزشي  در نظام  دوره اين

  پـژوهش   آخـر دانـشجو بايـد    در سال. گذراند  را مي  و تخصصي  پايه  آنها دروس طي  دانشجو  كه است
  . دهد  ارايه  نامه  پايان  را همراه علمي

   گذراندن ان، شامل دبيرست  بعد از ديپلم  دوره اين. است   وقت  تمام  تحصيل  سال7 تا 5   شامل كه -3
  . است  نامه  پايان  و ارايه  علمي هاي  پژوهش  و انجام واحد تحصيلي 220  تا160  حداقل

   شود، واحدهاي گذرانده Kandidaatti / Kandidat (Bachelor)  بعد از دوره  تحصيالت اگر اين
  . واحد است40  مورد نياز حداقل

   دانـشجو بـراي    كـه  اسـت   نيز ممكن Lisensiaatti / Licentiat  مدرك دركشور فنالند اعطاي -4
  . است  پژوهشي  دوره اين . واحد خواهد بود30   گذراندن  به  موظف  آن گرفتن

  اكثـر دانـشجويان  .  اسـت   اسـتادان  مقابل آميز در  موفقيت  و دفاع  نامه  پايان  نوشتن  به دانشجو موظف
  .كشد  مي  طول  تحصيلي  سال3 تا 2  گذرانند كه  دكترا مي  دوره بتداييا   مرحله  عنوان  را به  دوره اين

5- Tohtori / Doktor (Ph.D.) مـدرك    دكتـرا، داشـتن    دوره  ورود بـه  شـرط  /Maisteri 

Magister/ (Master) 5 تا 4 و   است نيز در فنالند پژوهشي  دكترا دوره.  ارشد است يا كارشناسي 
  .كشد  مي  طول سال

 

 

 



    تحصيلي  مدارك  ارزيابي نحوه

   ديـپلم   داشتن  شرط واحد به 70   حداقل  معادل  تمام  نيمه  و تحصيالت  سال3 يا 2   مدارك كليه -1
  .شود  مي  ارزشيابي"كارداني"دبيرستان، 

 AKH)ها  تكنيك  از پلي  صادره و مدارك Kandidaatti / Kandidat (Bachelor)  مدارك -2

/ YH)، "شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي.  

 " ارشـد  كارشناسـي " كارشناسـي،    داشتن با شرط Maisteri/ Magister/ (Master) مدارك  -3
  .شود  مي ارزشيابي

   تحـصيل   سـال 7 تـا  5 بـا    دبيرستان بعد از ديپلم Maisteri/ Magister/ (Master) مدارك -4
  .شود  مي  ارزشيابي" ارشد  كارشناسي"

   ارزشـيابي " ارشد كارشناسي" كارشناسي،   داشتن با شرط Lisensiaati / Licentiaat داركم -5
  .شود مي

  شـود و در صـورت   صدور صادر مـي    ارشد، صحت  كارشناسي  داشتن  شرط  به  مدرك  اين  براي:تبصره 
  .شود  مي  ارزشيابي  مربوط گرايش  با" ارشد كارشناسي" گرايش،   بودن متفاوت

  .شود  مي  ارزشيابي"دكترا"،  Doktor (Ph.D.) /Tohtori  مدارك -6

  .شود  نمي  آزاد فنالند ارزشيابي  دانشگاه مدارك -7

 



  درخواست پذيرش در دانشگاه هاي فنالند

بايـد از طريـق سـايت     نحوه ي پذيرش دانشجو در فنالند شباهت هاي زيادي به سـوئد دارد و شـما  
فنالند تعـدادي از دانـشگاه هـا ايـن كـار را       ا ارايه دهيد، با اين تفاوت كه دراينترنتي تقاضاي خود ر
 زمان تقاضا براي ترم پاييز از دسامبر هر سال آغاز و تا اوايـل فوريـه ادامـه    .مستقل انجام مي دهند

بستگي به دانشگاه مورد  توجه داشته باشيد كه اين زمان در هر سال ممكن است متغير باشد و. دارد
برويد و با ساختن كاربري براي  عنوان پيوند كافي است شما براي تقاضا يه سايت . شما نيز داردنظر

 شـما را بـه   تعدادي از دانشگاه هـا در فنالنـد مـدارك    تنها. خود، اقدام به درخواست پذيرش نماييد
كنند شما مي توانيد نام اين دانشگاه ها را در سايت ذكر شـده مـشاهده    صورت مستقيم دريافت مي

 بـه  "مـستقيما  در صورت نبودن نام دانشگاه مورد نظر در ليست شـما بايـد مـدارك خـود را     .نماييد
  . در فنالند ارسال نماييد"اداره پذيرش دانشگاهي"

  fi.universityadmissions.www://http :آدرس وب سايت

 

   فنالند  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي 

  .)ممتاز( يك  گروه  عالي ها و مراكز آموزش دانشگاه) الف  

1- University of Helsinki  

2- University of Joensuu  

3- University of Jyväskylä  

4- University of Koulio  

5- University of Lapland  

6- University of Oulu  

7- University of Tampere  

8- University of Turku  

9- University of Vaasa  

10- Äbo Akademi University  

11- Helsinki University of Technology  



12- Lappeenranta University of Technology  

13- Tampere University of Technology  

14- Helsinki School of Economics and Business Administration  

15- Hanken Svenska HandelshogskÖlan (Swedish School of Economics 
and Business Administration)  

16- Turku School of Economics and Business Administration  

17- Academy of Fine Arts  

18- Sibelius Academy  

19- University of Art and Design Helsinki  

20- Theatre Academy  

 

   كارشناسـي  در سـطح ) خـوب (دانشگاه ها و مراكز آموزش عـالي فنالنـد، گـروه دو     )ب 

  .شود  مي ارزشيابي

1- Kuopion Yliopisto (University of Kuopio)  

   مــورد تأييــد وزارت  فنالنــد، كــه  دولتـي   عــالي هــا و مراكــز آمــوزش  تكنيـك  هــا، پلــي دانــشگاه -2
  .هستند (Ministry of Education) آموزش
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    دانشگاهي  پيش تحصيالت

تحصيالت دوره ابتـدايي   .د سالگي آغاز مي شو5در كشور فرانسه آموزش كودكان با دوره آمادگي از 
سپس كليه دانش آمـوزان بـه يـك دوره     . سالگي شروع مي شود و پنج سال به طول مي انجامد6از 

آن دوره تحصيالت متوسطه عمومي را آغاز مي كننـد و بـه    بعد از. چهار ساله اجباري وارد مي شوند
 سـال اسـت كـه    12ه مجموع تحصيالت پـيش دانـشگاهي در فرانـس   . دهند مدت سه سال ادامه مي

  .مي گردد Bac (Baccalauréat) مدرك ديپلم دبيرستان منجر به اخذ

 

   دانشگاهي تحصيالت 

هنرهاي زيبا امكـان   تحصيالت عالي در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالي مهندسي و مؤسسه هاي
دبيرسـتان را گرفتـه   راه يابند كه ديپلم  كساني مي توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق. پذير است

، (Ecole Nationale) عالي ديگري مانند مدارس عالي دولتـي  براي ورود به مراكز آموزش. باشند
نيز مؤسسه هايي كه براي تربيت نيروهاي متخصص تأسـيس شـده انـد، از     مدارس عالي خصوصي و

عـالي   آمـوزش در فرانسه شرط ورود به دانـشگاه هـا و مراكـز    . امتحان تخصصي مي گيرند داوطلبان
  .براي خارجيان قبولي در امتحان ورودي سراسري زبان است

كشورهاي اروپايي براي   كه طي آن تصميم گرفته شد1998پس از برگزاري كنفرانس اروپا در سال 
يكسان اعطاي مدرك نمايند، نظامي جديد  تسهيل در مقايسه و تشخيص مدارك تحصيلي در قالبي



 ,LMD (Licence, Master كـشور فرانـسه مـشهور بـه     الي دربراي مقاطع تحصيلي آموزش عـ 

Doctorat) به اجرا در آمد2002سال  اعالم گرديد كه از .  

 ECTS (European Credit Transfer اين نظام مبتني بر سيستم آموزشي واحدي موسوم به

System) انس مـي  ليسانس و بعد از ليـس  بوده و در آن دوره هاي تحصيلي شامل دو سطح قبل از
  .سطح سيكل دوم و سوم تعريف مي شود باشند كه اولي شامل سيكل اول و دومي خود در دو

 

   تحصيلي هاي دوره 

 .دوره اول يا قبل از ليسانس

  : شامل هر يك از دوره هاي ذيل است:سيكل اول

(Diplome d'Etude Universitaire Général) DEUG      يـا ديـپلم تحـصيالت عمـومي
  دانشگاهي

(Brevet de Technicien Supérieur) BTS يا گواهينامه تكنسين عالي  

DUT (Diplome Universitaire de Technologie) يــا ديــپلم مؤســسه هــاي فنــاوري
  دانشگاهي

(Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST 
  ديپلم تحصيالت دانشگاهي علمي و فني

يادشده شامل حداقل دو سال تحصيل بعد از ديپلم متوسـطه اسـت كـه بـه مـوازات       كليه دوره هاي    
  . واحد اروپايي مي باشد120سيستم هاي جديد شامل 

Licence يا Licence Professionelle:   سـال تحـصيالت    3 تـرم يـا   6به طور متعارف شـامل
شـرط  ).  واحـد 30تـرم  هر )  واحد را در بر مي گيرد180نظري، روش شناختي و كاربردي است كه 

 و DUT دارنـدگان مـدارك  . معادل آن است ورود به اين دوره داشتن ديپلم دبيرستان و يا مدرك
BTS با يك سال تحصيل مي توانند Licence Professionelle را دريافت نمايند.  

Maitrise: بعد از  تحصيل  سال يك Licence  لطـو (از ديـپلم دبيرسـتان     سال تحصيل بعـد 4يا  
  .را در بر مي گيرد)  چهار سال مجموعاً    دوره



(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et 

Technique) MST:  بعـد از   سـال تحـصيل  2 سال تحصيل بعـد از ديـپلم، يـا    4شامل حداقل 

DEUG و دوره هاي مشابه و يا يك سال تحصيل بعد از Licence است.  

 

 .دوم يا بعد از ليسانسدوره 

  :سيكل دوم

Master:  اروپـايي و بهمـراه پايـان      واحـد 120آموزش و پژوهش، گذراندن )  ترم4(شامل دو سال
ايـن دوره  . شناخته مي شود .Master II و Master I نامه است و سال اول و دوم آن به ترتيب به

 Master Professionel  ويا پژوهـشي  Master de Recherche :به دو صورت ارائه مي شود

  .يا حرفه اي

§ Master de Recherche:  ،واحد اروپايي و پايان نامه120دو سال درس و پژوهش .  

§ Master Professionel:  ،واحد اروپايي و پايان نامه120دو سال درس و كار حرفه اي .  

Diplome Ingenieur:  3هنرسـتان يـا     سال تحصيل بعد از ديپلم متوسـطه يـا  5شامل حداقل 
  .بهمراه پايان نامه است و Préparatoire يا دوره آمادگي موسوم به DEUg سال بعد از

(Diplme d'Etudes Approfondies) DEA و DESS: بعد از   تحصيل ماه   تا هيجده دوازده 
  .بهمراه پايان نامه است  و  و پژوهش  درس  دو مرحله  شامل كه Maîtrise دوره

 سـال تحـصيل بعـد از ديـپلم     5 تـا  5/4شـامل   : DPLG ،DESA هاي معماري موسوم بـه   ديپلم 
  .نامه است متوسطه به همراه پايان

Magistrat:  سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه يا هنرستان و بهمراه پايـان نامـه   5شامل حداقل 
  .است

  

  

 

 



  :سيكل سوم

Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche  8بـه عبـارتي    يـا 
مي شود  Ecole Doctorat نظر سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن واحدها بر اساس

  .و همراه پايان نامه مي باشد

 

قديم، در صورت ارائه گـواهي    ولي با ضوابط نظام2002مدارك تحصيلي با شروع دوره بعد از : توجه
  .نظام جديد ارزشيابي مي گردد سه، برابر ضوابطارزيابي از دانشگاه هاي فران

 

   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 

  . ارزشيابي مي گردند"كارداني"به مأخذ  DUT ،BTS ،DEUG ،DEUST مدارك -1

  . ارزشيابي مي گردد"كارشناسي" Licence مدرك  -2

  ميالدي و درنظام2002سال  كه شروع دوره آنها بعد از Licence تنها آن دسته از مدارك: تبصره

LMD بدين ترتيب مدارك. گردند اخذ شده باشد به مأخذ كارشناسي ارزشيابي مي Licence  كه
باشد به مأخذ كارداني ارزشـيابي مـي    LMD يا غير از نظام شروع دوره آنها قبل از تاريخ يادشده و

  .گردند

  .زشيابي مي گردد ار"كارشناسي حرفه اي" Licence Professionnelle مدرك -3

  . ارزشيابي مي گردند"كارشناسي"به مأخذ MST و MSG و نيز مدارك Maitrise مدرك -4

 براي دوره حرفـه اي   و"كارشناسي ارشد" (Recheche) براي دوره پژوهشي Master مدرك -5

(Professionnel) "گردد  ارزشيابي مي"كارشناسي ارشد حرفه اي.  

. مـي باشـد   Master II  اول كارشناسي ارشد تلقي شده و پيش نيازسال Master I  دوره-تبصره
سوي دانشگاه، صرفاً گـواهي صـحت صـدور     در صورت صدور گواهي مربوط به پايان دوره ياد شده از

  .صادر مي گردد

  . ارزشيابي مي گردند"كارشناسي ارشد"به مأخذ  DESS و DEA مدارك -6

  . ارزشيابي مي گردند"كارشناسي ارشد"به مأخذ  Diplome Ingenieur مدارك -7



  . ارزشيابي مي گردند"كارشناسي ارشد"به مأخذ  : DPLG ،DESAمدارك -8

  . ارزشيابي مي گردد"كارشناسي ارشد"به مأخذ  Magistrat مدرك -9

 ارزشـيابي مـي   "كارشناسـي ارشـد  "به مأخـذ   DESA و DPLG مدارك معماري موسوم به -10
  .گردند

  . ارزشيابي مي گردند"دكترا" Doctorat رككليه مدا -11

 "دكتـرا " LMD مربوط به نظام قبل از Docteur d'Etat  مدارك دكتراي سيكل سوم و-تبصره
  .ارزشيابي مي گردند

  .ارزشيابي نمي گردد Docteur Universitaire مدرك

 

 

 



   فرانسه  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

   ).ممتاز (  يك  فرانسه، گروه  عالي و مراكز آموزشها  دانشگاه) الف  

1- Université de Provence (Aix - Maeille I, II. III)  

2- Université de Picardie Jules – Verne  

3- Université de Angers  

4- Université de Franche - Comté, Besancon  

5- Université de Bordeaux (I, II, III, IV)  

6- Université de Bretagne Occidentale  

7- Université de Caen  

8- Université de Savoie  

9- Université de Clermont - Ferrand (I, II)  

10- Université de Bourgogne, Dijon  

11- Université de Gronoble (I, II, III)  

12- Université de Havre  

13- Université de Lille (I, II, III)  

14- Université de Limoges  

15- Université de Lyons (I, II, III)  

16- Université de Maine - Le Mans  

17- Université de Metz  

18- Université de Montpelier (I, II, III)  

19- Université de Haute - Alsace Mulhouse  

20- Université de Nancy (I, II)  

21- Université de Nantes  



22- Université de Nice Sophia Antipolis  

23- Université d´ Orléan  

24- Université Paris (I, II, III, IV, V, VI)  

25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)  

26- Université de Pau  

27- Université de Perpignan  

28- Université de Poitiers  

29- Université de Reims Champagne - Ardenne  

30- Université de Rennes (I, II)  

31- Université de Rouen - Haute Normadie  

32- Université Jean Monnet Saint - Etienne  

33- Université Strasbourg (I, II, III)  

34- Université de Toulon et du Var  

35- Université de Toulouse (I, II, III)  

36- Université Francois Rabelais de Tours  

37- Université de Valenciennes et du Hainut - Cambresis  

38- Université de Versailles Saint - Quentin - en – Yvelines  

39- Institut National Polytechnique de Toulouse  

40- Institut National Polytechnique de Gronoble  

41- Institut National Polytechnique de Lorraine  

42- Ecole Nationale  

    دولتي  عالي  مدارس كليه -42

43- Institut National des Télécommunications(INT)  



44- Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)  

45- Université Denis Diderot (Paris VII)  

46- Université d' Avignon et des Pays de Vauculse  

47- Ecole Nationale Supérieure de I'Aéronautique et de I'Espace 
(ENSAE- SUPAERO)  

48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne  

49- Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL)  

50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, 
d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse 
(ENSEEIHT)  

 

 )خوب(دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي فرانسه، گروه دو ) ب 

1- INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)  

2- Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)  

3- Ecole Supérieure de Commerce de Reims  

   تا كارشناسي ارشد و در رشته مديريت"صرفا -3

4- CERAM Sophia Antipolis  

  د و در رشته هاي مديريت، تجارت، بازرگاني، اداري و مالي تا مقطع كارشناسي ارش"صرفا -4

5- Paris Graduate School of Management  

   تا مقطع كارشناسي ارشد و در رشته مديريت"صرفا -5

6- ESSEC Business School  

  رشته تجارت. قابل قبول است Mastéré Spécialisé كليه مدارك، بغير از مدرك -6

7- Ecole Pratique des Hautes Etudes  

8- Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)  



   تا مقطع كارشناسي ارشد و در رشته تجارت"صرفا -8

9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées 
(ESLSCA)  

  ريت تا كارشناسي ارشد و در رشته هاي بازرگاني و مدي"صرفا -9

10- Rennes International Business School  

   تا مقطع كارشناسي ارشد و در رشته هاي تجارت و بازرگاني"صرفا -10

11- Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)  

  بازرگاني و اقتصاد  تا مقطع كارشناسي ارشد و در رشته هاي"صرفا -11

12- Ecole d'Architecture de Paris- Belleville  

   تا مقطع كارشناسي ارشد"صرفا -12

13- Ecole d'Architedcture de Paris- Val-de-Sein  

   تا مقطع كارشناسي ارشد"صرفا -13

14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)  

  ك و مخابرات تا مقطع كارشناسي ارشد و در رشته هاي كامپيوتر، الكتروني"صرفا -14

  . هستند  فرانسه  فرهنگ  مورد تأييد وزارت  كه  دولتي ها و مراكز آموزش دانشگاه -15

 اجازه ي كار بعد از پايان تحصيالت در فرانسه

داشت تا كار مـرتبط بـا     ماه مهلت خواهيد6شما در صورت گرفتن مدرك در دانشگاه هاي فرانسه ، 
شويد و حقوق اين كار حداقل يك و نـيم برابـر    به پيدا كردن كارتحصيالتتان پيدا كنيد و اگر موفق 

در دوره . اقامت شما به مدت قرارداد كاري شما تمديد خواهـد شـد   حداقل دستمزد در فرانسه باشد
 شما مشغول جستجو براي كار هستيد اجازه ي انجام كـار غيـر مـرتبط بـراي تـامين       ماهه كه6ي 

  .مخارج زندگيتان را داريد

 



 ان فرانسويزب

موجب ميشود كه شمازبان  اين مسئله. متاسفانه فرانسوي ها عالقه ي زيادي به زبان انگليسي ندارند
تحصيلتان، فرا بگيريد زيرا بـدون دانـستن زبـان     فرانسوي را حتي در صورت انگليسي بودن دوره ي

تـي بـاوجود   توصـيه مـي شـود قبـل از سـفر ح     .مشكل خواهيد خورد فرانسوي شما در اين كشور به
  .تحصيالتتان، در حد مكالمه با اين زبان آشنا شويد انگليسي بودن دوره ي

  جيست؟ DELF آزمون

Diplôme d'études en langue française)DELF) فرانـسوي مـي    مهارت شما را در زبان
تـشكيل   Speaking و Reading  ،Writing  ،Listening اين آزمـون از چهـار مهـارت   .سنجد

قبولي در اين آزمون شـما حـداقل    براي.  نمره دارد100 نمره و كل آزمون 25 هر بخش .شده است
  . به دست آوريد100 را از 50بايد نمره ي 

 A1 كه به ترتيـب از  A1,A2,B1,B2 : نوع آزمون وجود دارد شامل4بر اساس سطح زبان آموز، 

  .ارايه مي شود DALF مونبراي زبان آموزان پيشرفته آز .سطح امتحان باالتر مي رود B2 تا

  
  



 فيليپين

 Apply Abroad از

  معرفي

 كيلـومتر  316،294با مساحت كـل    جزيره و صخره سنگهاي عظيم7107فيليپين متشكل است از 
  .از آن مسكوني ميباشد  جزيره700مربع كه تنها 

  .پايتخت آن مانيل مي باشد. ميليون نفر جمعيت دارد 90فيليپين حدود 

به مدرك زبان ندارد و خود  فيليپين به زبان انگليسي مي باشد دانشگاههاي فيليپين نيازتحصيل در 
دوره هاي زبان براي دانشجويان مـي گذرانـد و    دانشگاهها ترم اول تحصيلي همزمان با دروس اصلي

مي باشد قبل از شروع كالسها براي دوره هاي زبان به فيليپين مـي   دانشجوياني كه زبان آنها ضعيف
وزارت  سيستم آموزشي فيليپين سيستم آمريكـايي مـي باشـد دانـشگاههاي فيليپـين از نظـر       .روند

  .بهداشت و وزارت علوم مورد تأئيد مي باشد

 

  هزينه ها

   دالر300تا 200هزينه مسكن ماهيانه •

   دالر200-150...)رفت و آمدو–خورد و خوراك (هزينه زندگي•

   دالر800  تا600براي مقطع كارشناسي ترمي •

   دالر1100براي كارشناسي ارشد و دكتري •

   دالر1000 تا 650براي رشته دندانپزشكي ترمي •

  دالر بـه عنـوان  3500 تا 3000دانشجويان رشته دندانپزشكي بايد در سال دوم بستگي به دانشگاه 

donation به دانشگاه پرداخت كنند.  

   دالر1000 تا 600رشته داروسازي ترمي •

   دالر بستگي به دانشگاه5000 تا 2500صص دندانپزشكي ساليانه تخ•



  
  

 كانادا

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 تحصيل در كانادا 1 •

  رواديد دانشجويي 2 •

o 2,1  رواديدراهنماي ارائه درخواست 

o 2,2 زمان ارائه درخواست 

o 2,3 گذرنامه 

o 2,4 هزينه درخواست رواديد 

o 2,5 پروسه ي جلوي سفارت به اين شكل است 

o 2,6 مراحل بعد از تحويل مدارك به سفارت 

  پس از اطمينان از دريافت ويزا تا ورود به خاك كانادا 3 •

o 3,1 سايت اينترنتي اداره تابعيت و مهاجرت كانادا 

 ها معرفي دانشگاه 4 •

 هاي كانادا شهر 5 •

 مهاجرت كاري به كانادا 6 •

 سفارت كانادا 7 •

 اطالعات تكميلي 8 •

 تاريخ 9 •

 ها و قلمروها استان 10 •

 جغرافيا 11 •

 مسافت 12 •

 جمعيت 13 •

 جمعيت فرانسوي زبان 14 •

 پايتخت 15 •

 نظام آموزشي 16 •

 اقتصاد 17 •



 تحصيل در كانادا

  رواديد دانشجويي

 راهنماي ارائه درخواست رواديد

روزهـاي يكـشنبه الـي      صـبح 11 تا 7:30توانيد به صورت رايگان از ساعت  هاي درخواست را مي فرم
هاي تكميـل شـده بـراي ديـدار، تحـصيل و كـار        درخواست .يد دريافت كنيدپنجشنبه از بخش رواد
بخـش  . شـود   صبح پذيرفته مي10 الي 7:30يكشنبه تا چهارشنبه از ساعت  موقت در كانادا روزهاي

اطالعتـان   تاريخي را براي مراجعه شـما معـين كـرده كـه در زمـان تحويـل درخواسـت بـه         رواديد،
را فراهم و به همراه درخواستتان ارائـه   مدارك مورد نياز جهت ويزاي دانشجويي شما بايد. رساند مي

شـخص   مسئوليت اطالعات داده شـده در فـرم هـا بـه عهـده     . ها دقت نماييد در تكميل فرم .نماييد
سـواالت   قـسمت  هـا بـه   رد پركردن فـرم جهت يافتن پاسخ برخي سواالت خود در مو. متقاضي است

  .مراجعه نماييد هاي سفارت كانادا متداول در مورد فرم

كـه بـسياري از    ارائه پرونده بـه صـورت نـاقص ممكـن اسـت منجـر بـه رد درخواسـت گـردد، چـرا          
بايـد تمـام    .گردنـد  بررسـي مـي   ات موجود در پرونده و بـدون مـصاحبه  ها براساس اطالع درخواست

در زمـان درخواسـت بـه    ) نامـه  مثل هر گونـه توصـيه  ( مداركي را كه مايليد مورد بررسي قرار گيرند
طريق پست، فكس و يـا ايميـل مـستقيما بـه سـفارت       مداركي كه از. همراه پرونده خود ارائه نماييد

شوند، لذا هيچ مدركي را به وسـيله پـست، فكـس، و يـا ايميـل بـه        نمي ارسال گردند، در نظر گرفته
تواند به جاي شـما درخواسـت رواديـدتان را تحويـل      شخص ديگري هم مي .نفرماييد سفارت ارسال

به اين بخش  ي تحويل يا دريافت مدارك توسط شخص ثالث براي اطالع بيشتر درباره. نمايد سفارت
  .مراجعه نماييد

صـورتي مجـدداً درخواسـت     شود تنهـا در  اگر درخواست رواديد شما اخيراً رد شده است، توصيه مي
اي  تغيير يافتـه باشـد و يـا اطالعـات تـازه      اي رواديد نماييد كه وضعيت شما به صورت قابل مالحظه

  .جهت ارائه داشته باشيد

 زمان ارائه درخواست

ترين ضربه ايى هست كه يـك   ه موقع اقدام كنيد ، دير اقدام كردن براى رواديد بزرگبراي رواديد ب
جوالى و آگوست كه هم وطنان عزيـز عـازم كانـادا     چون در ماه هاى. متقاضى ميتواند به خود بزند 
سـفارت در  . بازه كاري خود بوده، تمام وقت هاى مـصاحبه پـر هـست    هستند سفارت در شلوغ ترين

 معموال تعداد كمترى وقت مصاحبه صادر مي كنـد و معمـوال بـر مبنـاى مـدارك اوليـه       اين ماه ها

اگر ضعيف باشد بدون  اگر پرونده قوى باشد، كه بدون مصاحبه ويزا داده مي شود و. تصميم ميگيرد



مختلفـى بـستگى داره كـه مهـم تـرينش       قوى بودن پرونده به پارامتر هـاى .مصاحبه رد خواهيد شد
 روز قبـل از  50مي توانيـد از شـش مـاه تـا      .داريد هست زان فاندى كه از دانشگاهپذيرش شما و مي

اگر مايليد در تابستان سفر كنيد، توصـيه مـي شـود بـراي     . نماييد شروع ترم براي دريافت ويزااقدام
  .شلوغي فصل تابستان زودتر اقدام نماييد اجتناب از

 گذرنامه

اگر به گذرنامه خـود   .ست رواديد نزد سفارت مي ماندگذرنامه شما در طول مدت رسيدگي به درخوا
اطمينان  .پرونده، صندوقدار را مطلع فرماييد در طول اين مدت نياز داريد، مي بايست در زمان ارائه

كـشور داراي اعتبـار كـافي     حاصل كنيد كه طبق مقررات دولت ايران، گذرنامه شما جهت خـروج از 
گذرنامه جديد   تحويل درخواست، تعويض نماييد، بايد فتوكپيچنانچه گذرنامه خود را پس از .باشد

شده نيـاز بـه صـدور مجـدد داشـته       در غير اينصورت اگر رواديد صادر. خود را به سفارت ارائه كنيد
  .خواهد بود باشد، هزينه صدور مجدد رواديد بر عهده متقاضي

 هزينه درخواست رواديد

حساب سفارت پول واريز  به سفارت و گرفتن شماره بايد بهتوجه داشته باشيد كه براي ارائه مدارك 
 تومان به ازاي هرنفـر همـراه   65000اضافه ي   تومان به حساب سفارت كانادا به110000.بفرماييد

 شــماره حــساب 222دريــاي نــور كــد -شــعبه نمونــه مطهــري-بانــك تجــارت :  بــه حــساب شــما
يز پول از شهرستان از طريق حواله كـردن  بديهي است كه وار(  در وجه سفارت كانادا119573955

 . )امكان پذير مي باشد

وجه دريافتي به منظور تشكيل پرونده دريافـت مـي گـردد و پـس از تحويـل پرونـده مـسترد          : توجه
  .نخواهد شد

 :پروسه ي جلوي سفارت به اين شكل است

ره ي زرد رنگ دريافـت  شما در ابتدا با قرار گرفتن در صف و نشان دادن قبض بانكي به نگهبان، يك
گيشه كنترل به گونه اي اسـت  .كنترل بدهيد مي كنيد كه بر اساس آن بايد مدارك خود را به گيشه

مدارك در داخل كانال قرار مي گيرد و به طـرف ديگـر مـي     كه شما آن طرف شيشه را نمي بينيد و
 )كنترل( در اين كيشه .طريق بلندگو شما فقط صداي طرف مقابل را مي شنويد رود در اين زمان از

مـدارك در  .شـود  مدارك شما چك مي گردد و عكس شما به برگه ي درخواست شما ، چسبانده مي
بـه  .( تا بتوانيد وارد سفارت شـويد  .پاكت قرار گرفته و به شما يك شماره ي آبي رنگي داده مي شود

  . ) سفارت نداريدكيف و وسايل فلزي را به درون هيچ عنوان اجازه ي بردن موبايل ، كوله و



مـدارك در ايـن مرحلـه     در صورتي كه تمايل دارين پاسپورتتان را پس بگيرين بـه مـسئول گـرفتن   
دوربين هاي مدار بسته است ، قرار مي گيرد و  با ورود به سفارت در اتاق انتظار كه مجهز به. بگوييد

صي نيست ، و در آن مدارك كه چيز خا. اتاق مصاحبه مي شويد2از  زماني كه نوبتتان شد وارد يكي
  .گردد مجددا مرتب مي

به شما يك فيش مثـل   با تحويل مدارك در اين مرحله رسيدگي صورت مي گيرد و در سومين باجه
ديگـر جـواب اوليـه بـه شـما داده مـي         هفتـه ي 3 تا 2فيش خريد از فروشگاه داده مي شود كه در 

ده ايد ، شماره ي پرونده ، تاريخ درخواست و نوع كه دا زمان جواب اوليه و پول هايي رو: شامل.(شود
  ).در ان اعالم شده است ويزاي درخواستي شما

 مرحله اول به سفارت تحويـل دهيـد   را همراه با مدارك گواهي عدم سوء پيشينه بهتر است ،: توجه

 از جملـه . مداركي نيز در سال هاي اخير توسط دوستان به سفارت به صورت اضافي ارائه مي گـردد 

Job offer  ،resume خود و مدارك و افتخارات شخصي  

  آشنايي با اعضا و نام هاي كاركنان

 مراحل بعد از تحويل مدارك به سفارت

به طول  ) در ماه هايي كه سفارت نسبتا خلوت است       ( هفته 3 – 2پس از بررسي مدارك شما كه بين        
و گواهي عدم سوء  فرم مديكال نيازي نباشد، از شما مصاحبه در صورت كه رد نشويد يا به. مي كشد
خواسـته مـي    (در صورت عدم ارائه در مرحله اول به عنوان نقـص پرونـده تلقـي مـي شـود     (پيشينه

  )اجباري.(شود

 پس از اطمينان از دريافت ويزا تا ورود به خاك كانادا

  سايت اينترنتي اداره تابعيت و مهاجرت كانادا

 [2] و [1] اديد كانادا به سـايت اينترنتـي  براي دستيابي به اطالعات مربوط به مهاجرت و گرفتن رو
  .مراجعه نماييد



  ها معرفي دانشگاه

  :اي زير مراجعه كنيدبراي كسب اطالعات درباره دانشگاه هاي كانادا به لينك ه

دانــشگاه بــريتيش  ،دانــشگاه منيتوبــا ،دانــشگاه ساســكاچوان، دانــشگاه ويكتوريــا،دانــشگاه آلبرتا
دانـشگاه  ،دانـشگاه كلگري ،دانشگاه كنكورديا ،دانشگاه واترلو،دانشگاه تورنتو ،دانشگاه مك گيل،كلمبيا
دانـشگاه ويلفريـد    ،دانشگاه اتاوا ،دانشگاه وسترن اونتاريو  ،دانشگاه دال هوووس  ،دانشگاه كارلتون ،كويينز
  دانشگاه كبك در مونترآل،دانشگاه يورك،دانشگاه سايمون فريزر ،الورير

 هاي كانادا شهر

 ،Winnipeg ونـي پـگ  ،Saskatoon ساسـكاتون ،Victoria ريـا ويكتو،Edmonton ادمونتـون 
 king كبنـگ اسـتون  ،London لندن،Calgary كلگري،Toronto تورنتو،Vancouver ونكور

Stone، ويكتوريا،فردريكتون،شربروك،ريجاينا،گوئلف،واترلو-كينجر Victoria،مونترال Montreal  

 مهاجرت كاري به كانادا

 كاناداسفارت 

  : آدرس

57 Shahid Sarafraz Street - Ostad Motahari Avenue - Tehran, 15868, Iran  

Telephone: 98 (21) 8152-0000  

Fax : 98 (21) 8873-3200  

  tehran-im-enquiry@international.gc.ca:ايميل سفارت

  سايت سفارت كانادا در تهران

  اطالعات تكميلي



 كننــد  زبـــان در كانــادا زنــدگي مـــي    فارســي 138،075، )مــيالدي  (2006بــر پايــه آمـــار   

 

عنـوان كنفدراسـيون بـه     به صـورت رسـمي  . ترين كشور واقع در آمريكاي شمالي است كانادا شمالي
فدراسيون و زير تـشريفات سـلطنت مـشروطه     شود، اما در واقع اين كشور به صورت اطالق ميكانادا 

  .شود مي مرتبط با پادشاهي متحده اداره

كيلومتري بين ايـن دو كـشور    8045مرز .  آمريكا است مرز اياالت متحده غرب هم در جنوب و شمال
 شرق در كنار اقيانوس اطلـس و از سـوي   از سوي كانادا. دفاع در كل جهان است ترين مرز بي طوالني

اين كشور از شـمال بـه اقيـانوس منجمـد شـمالي و شـمالگان       . دارد غرب در كنار اقيانوس آرام قرار
  .رسد مي

او بـه  . فرماندار كـل قـرار دارد   ٔپاييتخت كانادا شهر اتاوا است، محلي كه در آن مجلس كشور و خانه
 سابق ٔ ملكه اليزابت دوم در كانادا، مستعمرهٔنماينده نوانصورت تشريفاتي رئيس مملكت است و به ع

  كـشورهاي همـسود  ٔكانادا از نظر مساحت پهناورترين عضو مجموعه. كند زندگي مي بريتانياي كبير،

  .است) المنافع مشترك(

 

  

  



  تاريخ

ني كـشور بـه مـدت طـوال     آثار بدست آمده از زندگي نخستين بوميان كانادايي كه در بخشي از ايـن 
بخش كشور، يوكان نشان مي دهـد كـه    هاي باستانشناسي در شمالي ترين ساكن بودند و نيز بررسي

  . سال پيش برمي گردد9500ترين بخش به   سال پيش در جنوبي26500زندگي در آن به 

يك مـستعمره بريتانيـايي     ميالدي، جان كابوت پس از رسيدن به سواحل نيوفاندلند،1497در سال 
) در نزديكـي شـهر مـونترال   (رود سنت لورنس   سال بعد، ژاك كارتيه به دهانه40حدود . ايجاد كرد

از آن پس، مهاجران بريتانيايي بيشتر در سواحل دريـا  . بنا نهاد اي فرانسوي قدم گذاشته و مستعمره
 مستقر شدند، در حالي كه فرانسويان بيشتر به سـوي منـاطق داخلـي كانـادا روان     و خليج هادسن

را نيـز در  ) كنـوني  ايالـت كبـك  (نـشين كانـادا     بريتانيا كنترل بخش فرانسوي1783 در سال .شدند
  .اختيار گرفت

 

  ها و قلمروها استان

استقالل زيادي از دولت مركزي  ها در مجموع استان. است  قلمرو تقسيم شده3 استان و 10كانادا به 
ترين اسـتان از لحـاظ اقتـصادي و     مهم.  استقلمروها كمتر  اين آزادي عمل در نزدٔدارند، اما، درجه

  .مي باشد كه شهرهاي تورنتو و اتاوا در آن قرار دارد سياسي استان انتاريو

آوري  دولت فـدرال بـه جمـع    هاي اجتماعي كشور هستند و همراه دار چرخاندن برنامه ها عهده استان
ملي خود را به سرتاسـر كـشور معرفـي    هاي  برنامه تواند زمان، دولت فدرال مي هم. پردازند ماليات مي

دار ميـزان كـردن    دولت فـدرال عهـده  . هاست ها با خود استان برنامه كند، ولي اختيار شركت در اين
را ميـان   هـاي دارا  ساله مقداري از درآمدهاي استان هاست، و براي اين منظور همه استان ثروت ميان

گـذاري مخـصوص خـود را     قـانون  مروهـا مجلـس  ها و قل تمامي استان. كند هاي ندار پخش مي استان
  .دارند

 

  جغرافيا

جمعيت نسبتاً كمـي    كيلومتر مربع وسعت است، ولي9،215،430كانادا، دومين كشور بزرگ دنيا با 
 درصـد  11بيـشتر اسـت، جمعيتـي معـادل      اش آمريكـا  كه وسعت كانادا از همسايه با وجود آن. دارد

كانادا كشوري نـوين و داراي فنـاوري   ). ميالدي 2004  در سال ميليون نفر32(جمعيت امريكا دارد 
 اين كشور داراي منـابع . مرزي را دارد انرژي سوختي خود از منابع درون است و توان تأمين پيشرفته



آب . اين منابع دارند هاي آن وابستگي سنگيني به استفاده از  طبيعي است، و برخي از استانٔگسترده
البتـه آب و هـوا در بخـش جنـوب     . اسـت   رفته سرد و در بيشتر نقاط قطبـي و هواي كانادا روي هم

ونكوور از اسـتان بـريتيش كلمبيـا در آن قـرار دارنـد، معتـدل         غربي، جايي كه شهر ونكوور و جزيره
كـشور   10كه از شهرهاي مهم اين كشور است از نظر فعاليتهاي بورسي در دنيا بين  تورنتو نيز. است

شـود بـرج    كشور ديـده مـي   است آب و هواي تورنتو سرد و جنگلهاي تايگا در اينمهم از نظر بورس 
در خارج از شهر آبشار نياگـارا قـرار دارد كـه    .است سي ان در تورنتو اولين برج بلند مخابراتي جهان

  وجود دارد)نياگارا(عرض است و يك دهكده رويايي نيز به همين نام ترين آبشار از نظر بزرگ

 ,Atlantic نامهـاي   منطقـه اصـلي بـه   5سـرزمين و در  3 اسـتان و  10از مجموعـه  اين كـشور، و  

Central, North, Prairies و West Coast فرهنگ و جمعيت هر يك از  .تشكيل گشته است
  اين كشور پهناور ميباشند ها متفاوت و نمايانگر تصويري متفاوت از اين بخش

نيوبرانزويك، پرنس ادوارد آيلند و  هاي نوآ اسكوشيا، ناز مجوعه استا :Atlantic منطقه آتالنتيك يا
صنايع ماهيگيري، كشاورزي، جنگلداري، استخراج معـادن   .نيوفاندلند و البرادور تشكيل گشته است

 Central كانـاداي مركـزي يـا   . فعاليت هاي اين منطقـه بـه شـمار ميرونـد     ترين و توريسم از مهم

Canada: تـرين   اين منطقـه پرجمعيـت  . و و كبك تشكيل گشته استهاي انتاري از مجموعه استان
كل محصوالت كانـادا را   4/3 هاي انتاريو و كبك مجموعا بيشتر از استان. ناحيه در كشور كانادا است

هـاي مانيتوبـا، ساسـكاچوان و آلبرتـا      مجموعه اسـتان  از :Prairies منطقه پريري يا. توليد ميكنند
اين ناحيه صـاف و بـارور ميباشـند و بـراي كـشاورزي ايـده آل       زمينهاي  بيشتر. تشكيل گشته است

آغاز شـده و   اين منطقه از كوههاي راكي. انرژي ميباشند همچنين اين زمينها غني از منابع .هستند
. قلل آمريكـاي شـمالي ميباشـند    سلسله جبال راكي شامل بلندترين. در غرب آلبرتا به پايان ميرسد

كلمبيا بـه دليـل دامنـه هـا و جنگـل هـاي بـسار         ستان بريتيشا :West Coast سواحل غربي يا
طبيعي اين استان از قبيل صنعت چـوب و مـاهيگيري بـراي اقتـصاد      منابع. زببايش مشهور ميباشد

 .ميوه كاري و صنعت توريسم از ديگر فعاليتهاي مهم اين اسـتان ميباشـد  . ميباشد كشور بسيار مهم

منـاطق نـورت    .شود مجموعه سه سرزمين كانادا تشكيل مياين منطقه از  :North منطقه شمال يا
از منـابع مهـم ايـن منطقـه     . دهد مي  زمينهاي كانادا را تشكيل3/1وست تريتوريز، يوكان و نوناويت 

  .اشاره كرد ميتوان به نفت، گاز طبيعي، طال، روي و سرب

  مسافت

.  كيلومتر پهنا دارد7000از  دا بيشتركانا. واحد اندازه گيري مسافت در كشور كانادا كيلومتر ميباشد
روز به طول ميكشد و ايـن در حـالي اسـت كـه      7سفر زميني از شهرهاي هاليفكس تا ونكوور حدود 

  .ساعت به طول مي انجامد 7همين مسير به صورت هوايي حدود 

 



  جمعيت

 مـردم  ٪80د حـدو . اسـت   نفر31،499،560جمعيت كانادا بر طبق آخرين گزارش اداره آمار كانادا، 
  .كنند آمريكا فاصله دارند زندگي مي  كيلومتر تا مرزهاي250كانادا در شهرهايي كه كمتر از 

 

  جمعيت فرانسوي زبان

زبانـان در اسـتان كبـك     بيشتر فرانـسوي .  ميليون كانادائي است6,6زبان فرانسه زبان مادري حدود 
 76حـدود  . هاي ديگر كانادا بسر ميبرنـد  ستانا  ميليون نفر از آنها در1اما در حدود . زندگي ميكنند

. هاي انتاريو و نيوبرانزويـك زنـدگي ميكننـد    استان كبك، در استان درصد از فرانسوي زبانهاي بيرون
  شوند به همراه زبان انگليسي، دو زبان رسمي در كشور كانادا محسوب مي زبان فرانسه

 

  پايتخت

  . كشور كانادا استپايتخت (Ottawa :به انگليسي(شهر اُتاوا 

زبان انگليسي و فرانسه مي   ميليون نفر جمعيت دارد و زبان حاكم بر آن هر دو1اين شهر در حدود 
 ميليون 4,4حدود  GTA جمعيت تورنتو بزرگ پرجمعيت ترين شهر كانادا تورنتو ميباشد كه. باشد

  .اي بعدي هستند ميليون نفر در رده ه1,9و 3,4با  شهرهاي مونترال و ونكوور. نفراست

  نظام آموزشي

و سـاختارآن   ساختار كلي و سياستهاي آموزشـي سـاختار سـازماني نظـام آموزشـي نظـام آموزشـي       
طـوركلي ميتـوان گفـت نظامهـاي      امـا بـه  .دراياالت و قلمروهاي كانادا به كلي با يكديگرمتفاوت انـد 

قطع آموزش ابتدايي با مدت سال؛م2تا1مدت زماني آموزشي كشوركانادا ازيك دوره پيش دبستاني با
  . تحصيلي؛متشكل شده است12متوسطه، تا پايان پايه سال و مقطع آموزش8 تا 5زمان 

دركـشوركانادا بـه طـور     سياست هاي آموزشي از آنجاييكه وظيفه رسيدگي و نظارت برحوزه آموزش
ظـام آموزشـي   دارد از ايـن روي هيچگونـه ن   كامل درحوزه اختيارات اياالت وقلمروهـاي كـشور قـرار   

ديگر سخن نوعي تعهد ملي نسبت به حوزه آموزش دراين كـشور   به.فدرالي در اين كشور وجود ندارد
دراين ميان  البته.وآموزش پايه براي كليه شهروندان كانادايي آزاد و رايگان مي باشد به چشم خورده

اي خـاص خـود را نيزدنبـال    منطقه  هر ايالت با وجود تشايه در اغلب زمينه ها با ساير اياالت،عالئق



شگاه هـا تقـسيم         درحوزه آمـوزش عـالي، موسـسات بـه دو    .مينمايد دسـته كـالج هـاي ايـالتي وداـن
بـه  .عمده اي ميان نظام آموزشي ايـاالت مختلـف مـشهود ميباشـد     دركشوركانادا تفاوتهاي..ميگردند
 لي مقطـع دبيرسـتان آخـرين سـال تحـصي    4دركشوركانادا برخالف سايركشورها كه كـالس  نحويكه

پايان مقطع متوسـطه   متوسطه محسوب ميگردد؛ دركشوركانادا براساس قوانين خاص ايالتي هرايالت
دركشوركانادا ازطريق موسسات آمـوزش   آموزش عالي.ادامه مي يابد13تا11در اياالت مختلف از سال

  : ميگردد عالي تحت عناوين ذيل به دانشجويان ارائه

  دانشگاه هاي ايالتي -1

  نشكده هاي ايالتيدا -2

  كالج هاي ايالتي -3

  كالج هاي كاربردي -4

  موسسات غيررسمي فني وحرفه اي -5

گسترده ازمحـل بودجـه ملـي     ازآنجاييكه اغلب دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشوركانادا به صورت
 قـادر خواهنـد بـود بـا پرداخـت شـهريه       تـأمين اعتبـار ميگردنـد از ايـن روي دانـشجويان خـارجي      

در دانـشگاهها حيطـه وسـيعي ازدوره هـاي     .برخوردارگردنـد  ناچيزازدوره هاي آموزش عالي پيشرفته
متنوع از جمله كارشناسي، كارشناسي ارشد،دكتري وگواهينامه فني وحرفـه   آموزشي ومدارك علمي

روشـهاي مختلـف    درنظام آموزشي كشوركانادا سعي براين است كه دانش آموزان به.ارائه ميگردد اي
نيـازدانش آمـوزان برنامـه هـاي      رمدارس دولتي تحصيل نمايند بطوريكه دربرخي موارد مطـابق بـا  د

و يا ازبرنامه هاي عادي آموزشي برخـوردار  )جداسازي سيستم(آموزشي جداگانه اي پيش بيني شده 
  .)سيستم تلفيق(ميگردند

 
آموزش عالي كشوركانادا مـشابه  اعتبارمراكز تعيين اعتبار دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي متد تعيين

رشـدفزاينده  19دراياالت متحـده آمريكـادراواخرقرن  . مي باشد سيستم اجرايي اياالت متحده آمريكا
 وكمبودامكانـات اوليـه بـه شناسـايي اسـتانداردهاي متمركزواعمـال رانـدمانهاي        موسسات آموزشي

تمايل موسسات بـه   جودعدماين درصورتي بودكه باو.مناسب درحوزه آموزش عالي كشور منجرگرديد
از اينـروي اغلـب موسـسات    . بـود  تبعيت ازچنين شرايطي مداخالت حكومتي غيرقابل اجتنـاب مـي  

اولين فرآينـد، فرآينـد اعتباربخـشي    . كيفي برداشتند كشور گامهايي در جهت توسعه فرآيند ارزيابي
توسط تيم ارزيـاب و  آموزش عالي ازطريق پيگيري مسائل و موضوعات  اعتباربخشي موسسات. است 

موجود،روشـي   و اجراي گفتگوي نهايي توسط هياتهاي همتا با استفاده از استانداردهاي بازديدكننده
اسـت اعتبـار بخـشي عمـومي در      الزم به ذكـر .است كه به طور معمول دركشوركانادا اتخاذ مي گردد



آمـوزش عـالي مـورد    ودرنهايت ازسوي موسـسات   كشوركانادا توسط هياتهاي منطقه اي هدايت شده
درحاليست كه اعتباربخشي اختصاصي توسط هيات نظارت حرفـه   نظارت وارزيابي قرارميگيرد و اين

دومـين فرآيند،فرآينـد درون نهـادي و بررسـي مـنظم طرحهـاي       .ميگيـرد   اي درسطح ملي صـورت 
 يگفتنيست كه اين روش توسط دانشگاههاي كاناداجهت ارزيـابي كيفـي برنامـه هـا     .آموزشي است

درموسـسات   آموزشي در تصميم گيريهاي نهايي جهت تهيه راهنمـاي منـابع و اطالعـات آموزشـي ،    
است ابزاري جهت اعمال فرآيند  هر بررسي داخلي ممكن. ومراكز آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد

ابي دركـشوركانادا متـدهاي ارزيـ   . موارد الزامي نيـست   اعتباربخشي كلي تروگسترده ترگردد، اما اين
 ازجملـه اينكـه كليـه   .تفاوت هـايي در نحـوه سـازماندهي برخـوردار ميباشـد      كيفي آموزش عالي از

اعتباربخشي اياالت متحـده   فرآيندهاي اعتباربخشي مورد استفاده قرار نگرفته وتنها از دو ابزار جامع
ان ميباشـد  بازديـد ازمراكـز آموزشـي توسـط همتايـ      اين دو ابزار همانـا ارزيـابي و  .استفاده مي گردد

آالبامادرخصوص اثرب خـشي اعتبـار سـنجي و خـود محـوري موسـسات        كميسيون كالجهاي ايالت.
  :شرح مي دهد آموزشي اينگونه

موسسات وابسته مـي   اثربخشي اعتبار بخشي و خود تنظيمي برپذيرش مسئوليت هاي خاص توسط
ينـد اعتباربخـشي مربـوط    نـسبت بـه فرآ   باشد كه اين امربرمندرجات نهايي موسسات وتعهدات آنان

مسووليتي در جهت مشاركت وپـذيرش صـادقانه ارزيابيهـاي     دراين فرآيند هرعضو موسسه از. است 
جهـت تحقـق ايـن    .وضعف موسـسات آموزشـي برخـوردار مـي باشـد      صورت گرفته درخصوص قوت

راين عـالوه بـ  .مناسب مطالعه فردي و ارزشيابي همتا ضروري به نظرمي رسد امراجراي طرح پيگير و
ايـن   .ميبايستي، درگيربوده و درفعاليت ها و تصميمات كميسيون مـشاركت داشـته باشـد    موسسات

ورضـايتمندي در جهـت    تعهد از رضايت مندي؛ جهت دخالت در فرآيند تـصميم گيـري كميـسيون   
فعاليـت  . موسـسات متـشكل ميگـردد    توجه وحمايت ازخط مشي هاي آموزشي جهت توسعه داخلي

ها،روشهاوخطوط راهنماي كميسيون كالج هـا تبعيـت    شده ميبايستي ازخط مشيهاي برنامه ريزي 
  .باشد نموده و منطبق با معيارآنها

ازسيـستم دانـشگاهي عـالوه     دانشكده هاي ايالتي دانشكده هاي ايالتي كشوركانادا به عنوان بخـشي 
ازجملـه مهمتـرين   .نيـز مبـادرت مـي نماينـد     بربرگزاري دوره هاي آكادميك؛به ارائه علوم كـاربردي 

كشوركانادا ميتوان به ارائه خدمات حمـايتي دانـشجويي،برگزاري    مشخصه هاي دانشكده هاي ايالتي
 گفتني است كه دانشكده هـاي .تراكم وتاسيس محيطهاي آموزشي مناسب اشاره نمود كالسهاي كم

  .ايالتي همچنين به ارائه دوره هاي تحصيلي مركب وانتقالي مبادرت مي نمايند

كـامالً تخصـصي،كالسهاي كـم     لج هاي ايالتي اين قبيل كالجهاي آموزشـي ازدوره هـاي آموزشـي   كا
باابعاد نسبتا بزرگ و سبك آموزشي كامالً تعادلي  تراكم، واحدهاي آموزش عملي،فضاي آزمايشگاهي

ديگرويژگيهــاي منحــصربفردكالجهاي ايــالتي كــشوركاناداميتوان بــه  ازجملــه. برخــوردار ميباشــند
  .دانشجويان ازامكانات آموزشي همزمان بافعاليت دربازاركار اشاره نمود اريبرخورد



ازاينـروي  .ميباشـند  به ديگرسخن مقاطع آموزشـي اغلـب موسـسات وكالجهـاي كانـادايي كـارمحور      
صـنايع،تجارت وخـدمات ملـي     موسسات فوق تنها درجهت پاسخگويي به نيازهـاي آموزشـي حـوزه   

فارغ التحصيالن اكتفا نموده و ازحق صـدورمدارك   امه پايان دوره بهفعاليت نموده؛ به اعطاي گواهين
  ميباشند تحصيلي براي دانشجويان معاف

  اقتصاد

غني، صنايع پيـشرفته   اين كشور داراي منابع معدني. كانادا يكي از كشورهاي عضو گروه هشت است
صنايع معدني و فلزي و چوب و كاغذ،  همچون خودروسازي، صنايع شيميايي و نفت، صنايع غذايي،(

) هاي روغني، ميـوه، سـبزيجات و توتـون    جمله گندم، دانه از(و محصوالت فراوان كشاورزي ) شيالت
  .است

تغييرات درآمد  2007، ماه نوامبر 5
2٪: نرخ تورم 2007 ماه دسامبر 9
5٪: نرخ بيكاري ها شاخص
 2004،سه ماهـه اول سـال    -1.5 ٪: تغييرات درصد صادرات 2004 ، ماه مي 0,3 ٪: ناخالص ملي

 2004 ، جوالي 3,75 ٪: درصد سود پايه 2004 ، سه ماهه اول سال 0,1 ٪: تغييرات درصد واردات

 - 2007، نوامبر 1,027: تبديل دالر آمريكا به كانادا 2003 ميليون دالر سال 510،576: قرض ملي
  خريد دالر آمريكا توسط دالر كانادا

  
  



 لهستان

 Apply Abroad از

 

مربـع و    كليـومتر 312679لهستان در ارو پاي شرقي در جنوب دريـاي بالتيـك بـا مـساحت      كشور
طبيعتـي زيبـا بـا     لهـستان داراي .  ميليون نفـر اسـت  38,5جمعيت آن . حكومت آن جمهوري است

شـرق بـا اوكـراين، ليتـواني و روسـيه       لهـستان از . درياچه ها، جنگل ها و رودخانه هاي فراوان است
ايـن كـشور از   . اسلواكي واز غرب بـا آلمـان همـسايه اسـت      از جنوب با جمهوري هاي چك وسفيد،

و ) كه بخشي از خاك روسيه محسوب مي شود اما بـه روسـيه متـصل نيـست    ) شمال با كالينينگراد
و آلمـان   مرزهاي دريايي لهـستان بـا مرزهـاي دريـايي سـوئد، دانمـارك      . بالتيك ارتباط دارد درياي

از شهرهاي مهم آن ميتوان  .باشد مي (Warszawa) ايتتخت اين كشور شهر ورشوپ. مشترك است
 و ووج(Poznań) ، پوزنان(Gdańsk) ، گدانسك(Wrocław) ، وروتسواو(Kraków) به كراكف

(Łódź)نـاتو (اتحاديه اروپاو سازمان پيمان آتالنتيك شمالي   به2004لهستان در سال . اشاره كرد (
واحد پول لهستان هنوز به يـورو تبـديل نـشده و    . ت در حال پيشرفت استسرع پيوسته و اكنون به

  .است زلوتي

 هاي لهستان هزينه دانشگاه

مليت ها هزينه رشته هـا   تحصيل در لهستان براي شهروندان اتحاديه اروپا مجاني است و براي ديگر
 يورودر 7000و و تا يور4000هاي مهندسي  رشته  يوروبراي رشته زبان شروع و براي1300از سالي 

  .رود مي سال براي رشته هاي پزشكي باال

  هزينه زندگي در لهستان

  .باشد  يورو مي350اجاره خوابگاه وغذا و رفت و آمد حدود ماهي  با هزينه يك دانشجو در لهستان

  اجازه كار

 يـورو  10 تـا  4توانند به صورت پاره وقت سـاعتي   دانشجويان در كشور لهستان اجازه كار دارند و مي       
  .درآمد داشته باشند

  
  
  



  مالزي

 Apply Abroad از

 

 فهرست مندرجات

 نقشه مالزي 1 •

  كشور مالزي 2 •

o 2,1 نمسك 

o 2,2 قيمت مايحتاج روزانه و برخي از ساير اجناس 

 ويزاي مالزي 3 •

 هاي كشور مالزي گاهمعرفي دانش 4 •

 ارزشيابي وزارت علوم جمهوري اسالمي ايران از مدارك صادره از مالزي 5 •



   مالزينقشه

 

 كشور مالزي

كامالً جـدا تـشكيل    ده و از لحاظ جغرافيائي از دو قسمتكشور مالزي در جنوب شرقي آسيا واقع ش
 "كـامال  رود و وجود اديان مختلـف   به شمار مي" چند ديني "مالزي از نظر اديان كشور  .شده است
  .٪10  و ساير٪6، هندو ٪10، مسيحي ٪21، بودايي ٪53مسلمان : باشد مشهود مي

. را بـسيار دوسـت دارنـد    هـا  ايرانـي . ستندمردم مالزي افرادي بسيار خـون گـرم و ميهمـان نـواز هـ     
  .اند با آرم حالل مشخص شده هايي هستند كه ها و فروشگاه ها داراي رستوران مسلمان

داراي اخالقي خوش و دست و  با توجه به طبيعت بخشنده اين سرزمين بومي ها كه اكثرا مسلمانند
كه با توجه به سرمايه . اروپايي مي باشندشكل كامالً  داراي نظم و ترتيب در كارها به. دل باز هستند



ژاپني در اين كشور و نظارت و مديريت ژاپني ها ايـن نظـم در تمـام جـا هـا       گذاريهاي شركت هاي
  .است مشهود

ميليون نفر توريست را  22  معادل2006مالزي كشوري است كامالً تفريحي و بسيار زيبا كه در سال 
  .باشد  ميليون مي28جمعيت اين كشور . پذيرا بوده است

  .باشد  تومان مي286 دالر آمريكا و 0,31ميباشد كه تقريباً معادل  (RM)رينگيت واحد پول مالزي

 مسكن

معموالً چند دانشجو بـا هـم    .براي شروع زندگي در مالزي اولين چيزي كه نياز داريد يك خانه است
صيل اجاره مي كنند و هزينه اجاره را دانشگاه محل تح يك واحد آپارتماني را در نزديكترين نقطه به

  خوابه است با ايـن آپارتمانهـا داراي دو حمـام و   3اغلب آپارتمانهاي مالزي  .با هم تقسيم مي كنند

به اين اتاق مستر مي  .توالت است كه يكي از آنها مشترك است و ديگري در يكي از اتاقها واقع است
بايد هزينه بيشتري نسبت به سايرين از اجـاره   مي كندگويند و معموالً كسي كه در اين اتاق زندگي 

هزينـه اجـاره   . ان توافقي بين ساكنين آپارتمان تعيـين مـي گـردد    ماهيانه را متقبل شود كه ميزان
متغيـر    رينگيت2500 تا 250آپارتمان در مجتمع هاي مسكوني كواالالمپور و حومه از  ماهيانه يك

مراكز تجـاري، حمـل و نقـل     نات آپارتمان، اثاثيه، نزديكي بهاين تفاوت قيمت بستگي به امكا. است
قبل از اقدام جستجو بـراي  . مسكوني دارد شهري و همچنين سطح هاي كالس بودن محله و مجتمع

 و hartanah: [1]  ،faces [2] classifiedمراجعـه كنيـد   خانه در مـالزي بـه ايـن وب سـايتها    
adpost[3]      ودن نظـام اقتـصادي و  هميشه به اين نكته توجه كنيد كه در مالزي بـدليل اسـالمي ـب

شـما پـيش پرداخـت،     بانكي هيچ گونه بهره بانكي وجود ندارد و در نتيجه هيچ مـالكي در مـالزي از  
زندگي در آپارتمان خـود خـسته شـديد     طلب نخواهد كرد و در ضمن به محض اينكه از... سپرده و 

  .به آپارتمان جديد برويد مي توانيد به راحتي آن را تخليه كنيد و

هـا چنـدان    معمـوالً خوابگـاه  . شود نمي امكانات خوابگاهي هم در داخل دانشگاه وجود دارد اما توصيه
آن زندگي كنند كه قبالً طعم زندگي در شـرايط سـخت را    ز نيستند و تنها كساني مي توانند درتمي

... بنگالدش و  خوابگاه بايد با بيش از پانزده نفر غير مسلمان از آفريقا، چين، هند، در. چشيده باشند
اي سروصـد . اسـتفاده كنيـد   كه سطح بهداشت آنها از يك توالت و حمام مـشترك بـدون آبگـرمكن   

تخت خواب براي هر شب اقامت در خوابگاه  به هر حال هزينه هر. هميشگي را هم به آن اضافه كنيد
حاال .  رينگيت به ازاي هر تخت خواب465 الي 170ماهيانه  يعني.  رينگيت مي باشد15 تا 5,5بين 

 نات رفاهيضمن اينكه در خوابگاه آزادي و امكا. مسكوني مستقل مقايسه كنيد با قيمت اجاره منزل

  .زندگي در بيرون را نداريد



 قيمت مايحتاج روزانه و برخي از ساير اجناس

 3,5 الـي  1,8 گـرم از  600انواع و اقسام نان در مالزي وجـود دارد كـه قيمـت آن بـه ازاي                 .1
  .رينگيت مالزي متغير است

   رينگيت مالزي4 تا 2,5 عدد از 10تخم مرغ هر  .2

   برابر ايران3پنير  .3

  ابر ايران بر4ماست  .4

   برابر ايران4شير تازه  .5

 الـي   16) هر وعده سه قاشق سوپ خـوري      ( ماه   2 كيلويي كافي براي مصرف      2شير خشك    .6
   رينگيت24

   رينگيت2يك كيلو پياز يا سيب زميني با كيفيت عالي  .7

   رينگيت3يك كيلو شكر يا نمك  .8

   رينگيت5عدد نارنگي  15 .9

   رينگيت5عدد سيب يا پرتقال  8 .10

  خوردن يك مقدار گرانتر از ايران ولي نه زيادسبزي  .11

  كيف و كفش و پوشاك يك كم گرانتر از ايران .12

   رينگيت15 تا 7يك كيلو گوشت  .13

   رينگيت10 تا 6يك كيلو مرغ پاك شده  .14

   رينگيت1,8تمبر هندي نيم كيلويي  .15

   رينگيت6سس گوجه فرنگي و فلفل دو كيلويي  .16

   رينگيت20 رينكيت تا 5از ...)  و لوبيا، نخود، لپه(يك كيلو حبوبات  .17

   رينگيت5 تا 3,5تن ماهي از  .18

  )قيمت فصلي( رينگيت 4 تا 2يك كيلو گوجه فرنگي از  .19

  )قيمت فصلي( رينگيت 2 الي 0,8يك عدد آناناس از  .20

   رينگيت3 الي 1,5يك كيلو موز از  .21

   رينگيت40000 الي 800اتومبيل از  .22

  يت رينگ3000 الي 500موتور سيكلت از  .23

   رينگيت1400 الي 180دوچرخه از  .24

   رينگيت7000 الي 300از ) لپ تاپ(كامپيوتر قابل حمل  .25

   رينگيت1900 الي 110پرينتر رنگي جوهر افشان از  .26

   رينگيت2000 الي 250پرينتر ليزري سياه وسفيد از  .27

   رينگيت38 الي 3يك پاكت سيگار از  .28

   رينگيت12 الي 6روغن مايع دوكيلويي از  .29



   رينگيت1,92 ليتر بنزين هر .30

   رينگيت80 رينگيت الي 8سيم كارت موبايل از  .31

   رينگيت10شارژ هفتگي موبايل  .32

   رينگيت30شارژ ماهيانه موبايل  .33

   رينگيت16 رينگيت تا 7از ...) مك دونالد و (همبرگر  .34

   رينگيت12 رينگيت تا 7از ... مرغ كي اف سي و  .35

  ت رينگي3 تا 1,8نوشابه خانواده از  .36

   رينگيت25 رينگيت الي 6 تايي از 100هر بسته ) تي بگ(چاي  .37

   رينگيت3 الي 1 سي سي از 300نوشابه  .38

   رينگيت13 نفر 8كيك تولد كوچك و شمع كافي براي  .39

   رينگيت14 الي 3هر وعده غذا در رستوران مااليي با غذاي ايراني پسند از  .40

   رينگيت50لي  ا6هر وعده غذا در رستوران عربي يا ايراني از  .41

   رينگيت35 الي 14 كيلويي از 10يك كيسه برنج  .42

 5كفپوش مشمع پالستيكي براي دوستاني كه در خوابگاه اقامت مي كنند هر متـر مربـع از             .43
   رينگيت12الي 

   رينگيت300 الي 20اتو از  .44

   رينگيت80 الي 40پلوپز و آرامپز برقي چهار نفره از  .45

  ت رينگي40 الي 12كتري برقي از  .46

   رينگيت60 الي 8فالكس آب از  .47

   رينگيت12 الي 0,8قاشق چنگال ليوان چاقو از  .48

 ويزاي مالزي

اي توريـستي   توانستند در بدو ورود از يك ويزاي دو هفته         پيش از اين مسافران ايراني مالزي تنها مي       
 سـه ماهـه اعطـا    با قانون جديد به مسافران ايراني مالزي در بدو ورود يك ويزاي مند شوند ولي بهره

  هـزار نفـر از  20در حالي است كه اداره رواديد مـالزي ايـن هفتـه اعـالم كـرد كـه        اين.خواهد شد

انـد از   شـده  مسافراني كه طي سال گذشته بـا ويـزاي توريـستي از كـشورهاي مختلـف وارد مـالزي      
ه مسافراني كه از اين رو اين اداره اعطاي ويزاي توريستي ب .اند بازگشت به كشورشان خودداري كرده

 انـد،  آيند را تا روشن شدن تكليف مسافران قبلـي كـه در مـالزي مانـده     مالزي مي از جنوب هند به

كشورها بـه   هايي را براي اعطاي ويزاي كار به برخي از پيش از آن نيز مالزي محدوديت .متوقف كرد
غـم ايـن مـشكالت و بـا     ر علي .دليل روشن نبودن تكليف مسافران قبلي به حالت تعليق درآورده بود

ايراني نزديك به صفر است اين تصميم جديـد   بررسي اين موضوع كه عدم بازگشت در بين مسافران
 بسيار شديدي براي اقامـت بـدون مجـوز در ايـن كـشور اعمـال        مالزي مجازات .را اتخاذ كرده است



ايـن   اخـراج از  سـال حـبس و   5 هزار رينگيت مالزي جريمه نقـدي و  10كه ميزان آن بين  كند مي
  .شود كشور است كه حد آن به وسيله قاضي مشخص مي

 هاي كشور مالزي معرفي دانشگاه

1.  UPM-University Putra Malaysia :  در مورد اطالعات بيشتر UPM  

2.  UM-University of Malaya  بيشتر بدانيم دانشگاه مااليا در مورد.  

3.  MMU-Multimedia University  بيشتر بدانيم دانشگاه مالتي مديا در مورد.  

4.  UKM- Malaysia University Kebangsaan اينجا  براي دريافت اطالعات بيشتر
  .را ببينيد

5.  USM-University Sains Malaysia  بيشتر بدانيم اين دانشگاه در مورد.  

6. UITM-University Teknology Mara بيشتر بدانيم اين دانشگاه در مورد.  

7.  IIUM-International Islamic University Malaysia   
8.  UTM-Teknologi Malaysia  بيشتر بدانيم اين دانشگاه در مورد.  

9.  UNIMAS-University Malaysia Sarawak   
10.  UMS-University Malaysia Sabah   
11. KBU International College  
12.  APIIT-nformation Technology Asia Pacific Institute of I  
13. UCSI Malaysia  

 ارزشيابي وزارت علوم جمهوري اسالمي ايران از مدارك صادره از مالزي

  ك اخذ مدر منجر به   كه  تحصيل دو يا سه سال Certificate و Diploma  مدارك كليه •
Bachelor شود  مي ارزشيابي "كارداني" دبيرستان،  شود، بعد از ديپلم نمي.  

  در مجمـوع  Post Graduate Diploma (PGD) بـه همـراه   Diploma مـدارك  •
  .شود  ارزشيابي مي"كارشناسي"

o مدرك  داشتن در صورت :تبصره  Bachelor  مـدرك  ، بـراي   PGD  صـحت  فقـط   
  .شود صدور تأييد مي

 دانـشگاهي،    يا پيش  دبيرستان  بعد از ديپلم2 و 1   گروه هاي از دانشگاه Bachelor مدارك •
  .شود  مي  ارزشيابي"كارشناسي"

كارشناسـي  " كارشناسـي،    داشـتن   با شـرط 1   گروه هاي  از دانشگاه"صرفا Master مدارك •
  .شود  مي  ارزشيابي"ارشد

 "دكتـرا " كارشناسـي ارشـد،     داشـتن   شـرط  بـا 1   گروه هاي  از دانشگاه صرفاً PhD مدارك •
  .شود ارزشيابي مي



 

  : تحصيلي هاي  دوره  كليه ، براي)خوب (  يك  گروه  مالزي هاي دانشگاه) الف 

1- Universiti Malaya (University of Malaya)  

2- Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)  

3- Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia)  

4- Universiti Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia)  

5- Universiti Putra Malaysia (University of Putra Malaysia)  

6- Universiti Telekom Malaysia (Multimedia University)  

7- Universiti Teknologi Mara (University of Technology Mara)  

در كليه رشته هـا و   تا مقطع كارشناسي ارشد Universiti Teknologi Mara دانشگاه •
جزو دانـشگاه  ) توسعه شهري) صرفاً در رشته هاي معماري، هنر و طراحي Ph.D در مقطع

  .درجه يك محاسبه ميشود

 

   در زمـان     كه   عالي  ، و مراكز آموزش   )متوسط( دو     گروه   مالزي  هاي  دانشگاه) ب  

 " باشند صرفا  را داشته  كشور مالزي  آموزش وزارت  ورود دانشجو مجوز رسمي

   : 'شوند  مي ارزشيابي) ليسانس (  كارشناسي تا مقطع 

1-Universiti Malaysia Sarawark (University of Malaysia Sarawark)  

2- Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)  

3- Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)  

4- Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of 
Malaysia)  

5- Universiti Pendidlkan Sultan Idris (UPSI)  

6- Universiti Tenaga Nasional (UTN)  

7- Universiti PETRONAS  



8- Malaysia University of Science and Technology (MUST)  

9- Universiti Kuala Lumpur  

10- Curtin University of Technology – Sarawak Campus Malaysia  

 تاسطح كارشناسي در رشـته  "استراليا دركشور مالزي صرفا Curtin شعبه دانشگاه صنعتي •
  يريتي وفنيهاي مد

 
11- Monash University (Malaysia)  

   دررشته فناوري اطالعات"تاسطح كارشناسي در كليه رشته ها وكارشناسي ارشد صرفا •

 
12- Asia Pacific Institute of Information Technology (A.P.I.I.T)  

13- University College Sedaya International (UCSI)  

مديريت بازرگـاني،    در رشته هاي مهندسي برق و مكاترونيك، موسيقي،تامقطع كارشناسي •
ارشد در رشـته هـاي يـاد     مدارك مقطع كارشناسي. ، معماري، علوم اجتماعي IT مديريت

  .قابل ارزشيابي است) درخواست مقاله اخذ آزمون، بررسي پايان نامه،(شده با بررسي كيفي 

 
14- KDU College  

مديريت بازرگـاني،    رشته هاي مهندسي برق و مكاترونيك، موسيقي،تامقطع كارشناسي در •
ارشد در رشـته هـاي يـاد     مدارك مقطع كارشناسي. ، معماري، علوم اجتماعي IT مديريت

  .قابل ارزشيابي است) درخواست مقاله اخذ آزمون، بررسي پايان نامه،(شده با بررسي كيفي 

 
15- Universiti Industri Selangor  

  طع كارشناسي صرفاً در رشته هاي مهندسي و بيوتكنولوژيتامق •

  



 نروژ

 Apply Abroad از

 كشور نروژ

نروژ بـا  . باشد اسكانديناوي مي پادشاهي نروژ كشوري وسيع اما كم جمعيت در شمال اروپا در منطقه
ايـن كـشور داراي منـابع    . نفـر جمعيـت دارد    ميليـون 5 كيلومتر مربع فقط حدود 385252وسعت 

در دنيـا  ) از لحاظ ارزش(دومين صادر كننده محصوالت آبزي  يم نفت و گاز است و در عين حالعظ
بعـد از جنـگ جهـاني دوم رشـد اقتـصادي سـريعي داشـته و اكنـون جـزو           ايـن كـشور  . باشـد  مـي 

  در2006 تـا  2001نروژ از لحاظ شاخص توسعه انساني از سال . كشورهاي دنيا است ثروتمندترين

شـهر بـزرگ ايـن     شهر اسلو پايتخت اين كـشور و بـرگن دومـين   .  قرار داشته استرتبه نخست دنيا
  .زبان رسمي اين كشور نروژي است. كشور مي باشد

 سيستم آموزشي نروژ

 بـا اجـراي   2003سـال   ايـن كـشور از  . سيستم آموزشي در نروژ بسيار پيشرفته و كارامد مي باشـد  
  . طرح در اروپا بوده است  اجراي ايناز كشورهاي پيشرو در Bologna process سيستم

 درصـد  100باسـوادي در نـروژ    نرخ.  سالگي اجباري است16 تا 6تحصيالت ابتدايي در نروژ از سن 
  :از سه بخش تشكيل شده است سيستم آموزشي در نروژ) 2007آمار سال (باشد  مي

• Elementary school  
• lower secondary school  
• upper secondary school  

  . سالگي اجباري است16دو بخش اول براي همه تا سن 

)  سـال 4(و دكتـرا   ( سـال 2(فـوق ليـسانس   )  سـال 3(تحصيالت عالي در نروژ شامل دوره ليسانس 
 تحصيالت عالي در دانشگاههاي دولتي اين كشور رايگان اسـت و در حـال حاضـر حـدود     . باشد مي

ليـسانس بـه     رشته در مقطع فوق200. تنددانشجوي خارجي در نروژ مشغول تحصيل هس 12000
  .شود هاي اين كشور تدريس مي زبان انگليسي در دانشگاه

  : مراكز آموزش عالي نروژ شامل چند دسته موسسه به شرح ذيل مي باشند

• Universities  
• Specialised university institutions  



• State university colleges  
• National institutes of the arts  
• Private colleges with institutional accreditation  
• Private colleges with accredited programmes and courses  

 دانشگاههاي نروژ

  : مي باشد (University)  دانشگاه7نروژ داراي 

  (UiO)دانشگاه اسلو

اين دانشگاه بـا  .تاسئيس گرديد  1811دانشگاه اسلو بزرگترين و قديمي ترين دانشگاه نروژ در سال 
حقوق،پزشكي،دندانپزشـكي ،فلـسفه،هنر،علوم     دانـشجو داراي دانـشكده هـاي   30000داشتن حدود

مقطع كارشناسـي در ايـن دانـشگاه فقـط بـه      .الهيات مي باشد  طبيعي،علوم اجتماعي،علوم انساني و
 به زبان انگليسي در اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد 40عين حال حدود  زبان نروژي است و در

دانـشگاه چهاربـار برنـده     اين. ساله مي باشد 3دوره دكترا در اين دانشگاه .دانشگاه تدريس مي شود 
  . شده است ( بار2(جايزه نوبل در رشته هاي شيمي،فيزيك و اقتصاد

  شگاه اسلوسايت دان

 
  (UiB)دانشگاه برگن

 تاسـئيس و  1946سـال   دانشگاه برگن واقع در شهر زيبا و تاريخي برگن در سـاحل غربـي نـروژ در   
انـساني،رياضيات و علـوم طبيعي،پزشـكي و     دانشكده هاي حقوق،علوم.  دانشجو دارد 14500حدود 

ناسي ارشـد و دكتـرا اقـدام بـه     در مقاطع كارشناسي،كارش دندانپزشكي،روانشناسي و علوم اجتماعي
  .پذيرش دانشجو مي كنند

  سايت دانشگاه برگن

 
  NTNU دانشگاه صنعتي

بـزرگ نـروژ و از    واقـع در شـهر دانـشجويي ترونـدهايم دومـين دانـشگاه       NTNU دانـشگاه فنـي  
دانشجو از سراسر دنيـا دارد و شـامل   20000 اين دانشگاه بالغ بر. گاههاي اروپاست معتبرترين دانش

اين دانشگاه در رشته هاي فني مهندسي و علوم پايه بسيار  . دپارتمان مي باشد53هفت دانشكده و 
  رشته در مقطـع 30. حال در رشته هاي هنر،پزشكي و علوم انساني نيز فعال است  معتبر و در عين



ارتباط تنگاتنگي با  اين دانشگاه. ي ارشد به زبان انگليسي در اين دانشگاه تدريس مي شود كارشناس
  . بخش صنعت ايجاد كرده است

  NTNU سايت دانشگاه

 
  (UMB)دانشگاه علوم زيستي نروژ

(UMB ( Norwegian University of Life Sciences   تاسـئيس   )  سـال قـدمت  150بـا
بـوده و  ) نزديك اسـلو ) دانشگاهي كوچك واقع در شهر آس) به عنوان مدرسه كشاورزي 1859سال 

 دپارتمـان در رشـته   8دانشگاه داراي  اين. دارد  ( PhD  نفر در مقطع250(  دانشجو 3000حدود 
،مواد غذايي،بيوتكنولوژي،ژنتيك و ساير رشته هاي زيست هاي علوم حيواني و زيستي ،شيمي،محيط

. مي باشد و در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشـد و دكتـرا پـذيرش دارد     مرتبط به علوم زيستي
  . بسيار زيبا شهرت دارد Campus دانشگاه به داشتن اين

  UMB سايت دانشگاه

 
  (UiA)دانشگاه آگدر

ايـن  . دانـشجو دارد   8500 بنيـان نهـاده شـد و اكنـون حـدود      1994دانشگاهي جديد كه در سال 
اجتماعي ، علوم انساني ، تربيت بـدني و    دانشكده علوم و مهندسي ، اقتصاد و علوم5دانشگاه داراي 

 رشته در مقطع دكترا تدريس مـي  7ي ارشد و مقطع كارشناس  رشته در20. هنرهاي زيبا مي باشد 
  . گردد

  سايت دانشگاه آگدر

 
  (UiS)دانشگاه استونگر

  (UiT)دانشگاه ترومسو

  
  



 هلند

 Apply Abroad از

 فهرست مندرجات

 تحصيل در هلند 1 •

   دانشگاهي  پيش تحصيالت 2 •

   دانشگاهي تحصيالت 3 •

   تحصيلي هاي دوره  4 •

   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه 5 •

  هلند هاي  دانشگاه معرفي 6 •

  تحصيل در هلند

   دانشگاهي  پيش تحصيالت

.  كشور اسـت   اين  و علوم فرهنگ  آموزش،  زير نظر وزارت  آموزشي  و نظام  دروس در كشور هلند كليه
  سـالگي 12كنند و تا   مي را شروع (Basisonderwijs) ابتدايي   تحصيالت  سالگي5 يا 4 از  كودكان

  زبـان    و نوشـتن   مهـد كـودك، خوانـدن     دوره هـاي   آموزش آموزان  دانش  دوره در اين .دهند  مي ادامه
  .گيرند  را فرا مي  اجتماعي  و علوم  طبيعي هلندي، رياضيات، علوم

 در كشور هلند  آموزشي كه. شود مي  آغاز لگي سا12 از   كه  است  سال6 يا   سال5يا 4   دبيرستان دوره
   هـدايت  اي  يـا حرفـه    عمـومي  هـاي   دوره ها به در دبيرستان  آموزان دانش.  است  اجباري  سالگي16تا 
  ، با شـش (( VWO  دانشگاهي  مقدماتي  ديپلم دوره1-: دوره هاي ذيل مي شود  شامل شوند كه مي

   متوسـطه  آموزشـي   دوره- 2.  در هلنـد اسـت    متوسـطه  يالت تحـص   سـطح   باالترين  كه  تحصيل سال
 و   عمــومي متوســطه  آمــوزش- 3 تحــصيل  ســال ، بــا پــنج ((HAVO   پيــشرفته عمــومي
 Voorbereidend اي حرفـه    آمـوزش  هـاي   دوره-4 تحـصيل  بـا چهـار سـال    (MAVO) مقدماتي

Beroepsonderwijs (VBO) كـه   چهـار سـال    مـدت  ه بـ   خصوص به   رشته  در يك  پايه آموزش   
ــش ــوزان دان ــراي آم ــه  را ب ــازار  ورود ب ــله   ب ــار بالفاص ــراي  ك ــا ب ــه  ي ــوزش  ورود ب ــه  آم   اي  حرف

  .سازد  مي آماده Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) پيشرفته

  

  



   دانشگاهي تحصيالت

 Hoger Beroepsonderwijs اي  حرفـه   عـالي  هـا و مـدارس    در دانـشگاه   دانـشگاهي  تحـصيالت   

(HSO) اي حرفه   عالي  مدرسه75 دانشگاه، 13. پذير است امكان (HBO) آمـوزش  سـسه   مـؤ  و پنج   
   كشور را تـشكيل   اين  عالي  مراكز آموزش  است، مجموعه تكميلي   تحصيالت هاي  دوره  شامل  كه عالي
  .دهند مي

   عـالي   مـدارس   ورود بـه  و شرط( VWO )  اه دانشگ  مقدماتي  ديپلم ها داشتن  دانشگاه  ورود به شرط
   را نداشـته   مدرك  اين  كه دانشجوياني. است (HAVO)   پيشرفته  متوسطه ديپلم (HBO) اي حرفه

را  (Colloquium)   ورودي  امتحان  دانشگاه  به  رفتن توانند براي  مي سال 21   سن باشند، با حداقل
   دبيرسـتان   ديـپلم  مدركي، معادل  هلند بايد هاي  دانشگاه  ورود به  براي  خارجي دانشجويان. بگذرانند

  . باشند هلند داشته

   بـه   كـشور از نظـر آموزشـي    ايـن  در (HBO) اي  حرفـه   عـالي  ها و مدارس  اخير دانشگاه هاي در سال
   آسان  و بالعكس اي  حرفه  عالي  مدارس  به دانشجو از دانشگاه   انتقال1986از . اند  شده يكديگر نزديك

   اول وارد سـال  تواننـد   را بگذراننـد مـي   اي  حرفـه   عـالي   مدارس  اول  سال  كه دانشجوياني . است شده
  .كنند   منتقل  دانشگاه  خود را به  يا واحدهاي  شده دانشگاه

 

   تحصيلي هاي دوره 

  شـامل  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)  پيـشرفته  اي  حرفـه   آمـوزش  دوره  -1
   تا چهـار سـال   ها از يك دوره   اين  مدت طول.  است  و كشاورزي آوري، اقتصاد، بهداشت  فن هاي بخش

   عمـومي  و متوسـطه  (VBO) اي  حرفـه   چهـار سـاله   مـدارك    دوره  اين  ورود به شرط.  است تحصيلي
  .شود  مي داده (MBO - Diploma)  ها ديپلم  دوره  اين در پايان .است (Mava)  مقدماتي

2- Ingenieur (ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B) در مـدارس  مـدارك  ايـن   
   چهـارم   و در سـال   اسـت  چهـار سـال     تحـصيل   مـدت  طـول . شوند  مي داده (HBO)  اي  حرفه عالي

 خـود را نيـز     پژوهشي مه نا  و پايان  داده  انجام شان مورد عالقه   را در زمينه  عملي  پژوهشي دانشجويان
   موفـق   نهايي امتحانات را بگذراند و در (Credits) واحد168  دانشجو بايد در مجموع. دهند مي  ارايه
  .شود

3- Doctoraal و عمالً  است  چهار سال تحصيل   مدت طول. شود ها اعطا مي  در دانشگاه اين مدارك   
   دوره بنـابراين .  برسـانند   پايـان   بـه   خود را در چهار سال سدرو توانند  مي  از دانشجويان تعداد اندكي

  نيـز طـول     سـال   تـا هـشت   ها تحصيالت  رشته  در بعضي  است، البته  افزايش  قابل سال 2  تا تحصيل



 تعداد واحدها  البته. بگذراند  واحد252تا  (Credits) واحد168 دانشجو بايد از  در مجموع. كشد مي
  .شود  مي  مربوط لي تحصي  رشته به

   سال انتهاي. واحد است 42   شامل شود كه  مي ناميده Propedeuse  دانشگاهي  تحصيالت  اول سال
   تحـصيل   ادامـه   آنهـا اجـازه    بـه   موفقيـت  صـورت  شـود و در   مـي   گرفتـه   امتحـان   از دانـشجويان  اول
   يـك   معادل  دهد كه  خود را ارايه پژوهشي  نامه تحصيل، دانشجو بايد پايان  آخر در سال. شود مي داده
 Doctorandus (drs.)  با عناوين Doctoraal  دانشگاهي مدارك.  آخر است  سال  واحدهاي سوم

   مهندسـي -   فنـي  هـاي   رشـته  بـراي  Ingenieur (ir.) و  مهندسـي -   غيـر فنـي   هـاي   رشـته  بـراي 
اسـت،   Master   مدرك  معادل  مدارك اين. شود اعطا مي   حقوق هاي  رشته براي Meester (mr.)و

  .كنند اعطا مي Master  مدرك  خارجي  دانشجويان  موارد به در بعضي ها  دانشگاه بنابراين

 - Post)  هـاي  دوره (HBO) اي حرفـه    عـالي   از مدارس  تعدادي  كه  است  ضروري  نكته  اين يادآوري

HBO) در بعـضي .  بكـشد   طـول   تـا چنـد سـال     از چند هفتـه  است   ممكن دهند كه  مي را نيز ارايه  
  واحد بگذراند168   معماري  واحد يا در رشته84 و زيبا، دانشجو بايد  تجسمي  ها مانند هنرهاي رشته

تواننـد   مـي  (HBO)  اي حرفـه    عـالي   از مـدارس   رو تعدادي از اين. كشد  مي  طول  سال4 تا 2 از  كه
  .عطا كنندنيز ا (HBO Master) مدرك

 Post-Doctoraal  گوناگون هاي دوره توانند در  مي  عالي ها و مدارس  دانشگاه  آموختگان دانش -4

   گونـاگون  هـاي  ، دوره( (ULO  معلـم   تربيـت   سـاله   يك دوره  ها شامل  دوره اين.  دهند  تحصيل ادامه
  . است مدت  بلند  پژوهشي هاي وره و د  دانشجويان  معلومات  باال بردن  براي تحصيلي   مدت كوتاه

5- Doctor - Ph.D :دكتراست  در دوره  تحصيل  چهار سال  شامل كه .  

  شوند و موظف  مي انتخاب (Assisant)استاديار   صورت  به  تحصيل  دكترا در زمان بيشتر دانشجويان
 در   نامـه  پايـان  آميز از  موفقيت  و دفاع ج نتاي  و ارايه  نامه  پايان نوشتن. هستند   نوين  پژوهشي  انجام به

  .شود مي  دكترا  مدرك  اعطاي  از استادان، منجر به  گروهي مقابل



   تحصيلي  مدارك  ارزشيابي نحوه

   تحصيل  سال3 تا 2  حداقل (MBO - Diploma)  پيشرفته اي  حرفه  آموزشي هاي  دوره مدارك -1
   ديـپلم   دارا بـودن   شـرط   بـه   تحـصيل   دو سـال  گذرانـدن   ا حداقل ب  تمام  نيمه  تحصيالت و همچنين
  .شود  مي ارزشيابي "كارداني"دبيرستان، 

   از كليـه  صـادره  Ingenieurb(ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B) مـدارك  -2
  .شود مي   ارزشيابي"كارشناسي"دولتي،  (HBO)  اي  حرفه  عالي مدارس

  .شود  مي  ارزشيابي" ارشد  كارشناسي"ها،  صادره از دانشگاه Master / Doctoraal مدارك -3

   سـال 2   بـا حـداقل   دولتـي  (HBO) اي  حرفه  عالي  از مدارس صادره HBO- Master  مدارك -4
  .شود  مي  ارزشيابي" ارشد كارشناسي"كارشناسي،   يا2 بند   مدارك  داشتن  شرط  به  پيوسته تحصيل

 يك،   گروه هاي  از دانشگاه  صادره  نامه  پايان  و ارايه  تحصيل  سال4با  .Doctor - Ph.D  مدارك -5
  .شود  مي  ارزشيابي"دكترا"

  هلند هاي  دانشگاه معرفي

  . تحصيلي هاي  دوره  كليه براي) ممتاز( يك   هلند، گروه هاي دانشگاه)الف

1- Delft university of Technology  

2- Eindhoven university of Technology  

3- Erasmus university Rotterdam  

4- Leiden university  

5- Tilburg university  

6- Maastricht university (universiteit Maastricht)  

7- University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)  

8- University of Groningen  

9- University of Nijmegen (Catholic)  

10- University of Twente  



11- Utrecht university  

12- Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)  

13- Wageningen University  

14- Institute of Social Studies (ISS)  

  سـطح "صـرفا ) (خـوب ( عـالي، گـروه دو        دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش      ) ب  

   ) ليسانس فوق( ارشد  كارشناسي

1- Christelijke Hogeschool Nederland (Christian University of 
Professional Education, Leeuwarden) (CHN)  

2- Haagse Hogeschool (The Hague University)  

3- Saxion Universities of Applied Sciences. Universities of Professional 
Education  

  صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد -3

 

 تأييـد    شـرط    بـه  دولتـي  (HBO) اي حرفه   عالي  و مدراس  عالي  از مراكز آموزش  صادره مدارك -2
 دو،  ، گـروه  (Ministry of Education and Science)  هلنـد   و علوم  آموزش ، فرهنگ وزارت
  شود  مي ارزشيابي(  ليسانس قفو)ارشد    كارشناسي  تا سطح فقط

  



 هندوستان

 Apply Abroad از

  هند اطالعات جامع درباره *

 

   در هندوستان  عالي ها و مراكز آموزش  دانشگاه معرفي

 
  هـاي    دوره   كليـه   براي( ممتاز (  يك   گروه   هندوستان   عالي  ها و مراكز آموزش     دانشگاه) الف

  :تحصيلي

1- All India Institute Medical Sciences  

2- Postgraduate Institute of Medical Education and Research  

3- University of Mumbai (Bombay)  

4- University of Delhi  

دانشگاه دهلـي بـه شـرط     در كالج هاي وابسته به (Master) ثبت نام در دوره كارشناسي ارشد -4
كالج و سرپرسـت دانـشجويان ارزشـيابي مـي      تحصيل تمام وقت در دانشگاه دهلي با تائيد دانشگاه،

  .شود

5- University of Calcutta  

6- Indian Institute of Technology Roorkee  

7- Indian Institute of Science  

8- Indian Institute of Technology, Bombay  

9- Indian Institute of Technology, Delhi  

10- Indian Institute of Technology, Kanpur  

11- Indian Institute of Technology, Madras  

12- Indian Institute of Technology, Kharagpur  



13- Indian Institute of Technology, Guwahati  

14- Indian Statiscal Institute, Calcutta  

15- Indian Statiscal Institute, Delhi  

16- Indian Statiscal Institute, Bangalore  

17- Jawaharlal Nehru University, New Delhi  

18- Tata Institute of Social Sciences  

19- School of Planning and Architecture, New Delhi  

20- School of Planning and Architecture, Ahmadabad  

21- Central Food Technological Research Institute, Mysore  

22- University of Pune  

  Indian Institute of Management (IIM) لكنو، كلكته، احمدآباد و بنگلور -23

24- National Institute  

 و   تحـصيل   دوره  بـودن   وقت تمام   شرط به)  و غيره صنعتي، كشاورزي)ند ه  ملي مراكز تحقيقات -24
  .مدرك  صدور  محل  دانشگاه  به  توجه بدون

25- All Universities & Institutes Under Indian Concil of Agricultural 
Research (ICAR) Management.  

  (ICAR) كي زير نظركليه دانشگاه هاي كشاورزي، دامپروري و دامپزش -25

26-Aligarh Muslim University  

27- Banaras Hindu University  

28- University of Hyderabad  

29- Jamia Millia Islamia, New Delhi  

  به غير از رشته هاي فني ومهندسي -29

30- Visva Bharti, Shanti Neketan (W.B)  



31- Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Sciences University  

32- Indian School of Mines (ISMU)  

  )فرآوري(صرفاً در رشته معدن  -32

 

   كليـه  بـراي ) خوب( دو   هندوستان، گروه  عالي  ها و مراكز آموزش     دانشگاه) ب

  : تحصيلي هاي دوره

1- All India Institute of Speach and Hearing, Mysore  

2- Anna University  

3- Bangalore University  

4- Birla Institute of Technology and Science  

5- Cochin University of Science and Technology  

6- Deccan College Postgraduate and Research Institute  

    باستانشناسي  رشته فقط  -6

7- Gokhale Institute of Politics and Economics  

8- Gujarat University  

9- Jamia Hamdard  

10- Mangalore University  

11- Osmania University  

12- Panjab University  

13- All Regional Engineering Colleges  

14- University of Mysore  

15- University of Madras  

16- University of Kerala  



17- University of Kashmir  

18- Delhi College of Engineering (University of Delhi)  

19- Marine Engineering College, Bombay Mumbai  

20- Marine Engineering College, Calcutta  

21- St Xaviers College. (University of Mumbai)  

22- (Punjab Engineering College, Chandigarh, (Punjab University  

23- (Government Engineering College, Salem, (University of Madras  

24- (Ferguson College, (University of Pune  

25- (Nowrosjee Wadia College, (University of Pune ًكارشناسـي   تا مقطـع  صرفا   
  ارشد

26- (Ness Wadia College, (University of Pune ًارشد  كارشناسي ع مقط صرفا   

27- Assam University, Gauhati (Assam)  

28- Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (U.P.)  

29- Central Agricultural University, Imphal  

30- Andhra University  

31- Jai Narain Vyas University, Jodhpur  

32- Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad  

33- Karnatak University  

34- University of Rajasthan  

35- Jamia Millia Islamai , New Delhi  

  رشته هاي فني ومهندسي -35

36- Amity University تا مقطع كارشناسي ارشد"صرفا   

37- (Symbiosis International University. (SIU كارشناسي ارشد تا مقطع "صرفا  



38- Neville Wadia Institute of Management Studies & Research- Pune   تـا
  و ساير رشته هاي مديريت MBA سطح كارشناسي ارشد در

39- Dehradun Institute of Technology تا مقطع كارشناسي ارشد"صرفا   

30- University of Petroleum & Energy Studies شناسي ارشـد صـرفاً در   تا مقطع كار
حفاري، پااليش نفـت، مهندسـي ايمنـي و سـالمت      رشته هاي مهندسي نفت، پتروشيمي، مهندسي

  گاز شغلي، مديريت منابع نفتي، مهندسي

 

هاي كارشناسي ارشـد    ذيل در دوره  عالي ها و مراكز آموزش مدارك صادره از دانشگاه) ج

اخذ آزمون و (حرفه اي متقاضي   پژوهشي وودكترا از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي

  .بررسي وارزشيابي مي گردد) ارزشيابي يا چاپ مقاله طبق موارد ذكر شده در جدول

1- Annamalai University  

2- Barakatullah Vishwaridyalaya {Bhopal}  

3- Chaudhary Charan Singh University {Meerut}  

4- Deendayal Upadhyaya Gorakhpur University  

5- Devi Ahilya Vishwavidyalaya, {Indore}  

6- DR Bhim Rao Ambedkar University, Agra  

7- Himachal Pradesh University  

8- Nagpur University  

9- Ranchi University  

10- Rajasthan Vidyapeeth, {Udaipur}  

11- Rani Durgarati Vishwaidyalaya, {Jabalpur}  

12- Shivaji University  

13- University of Lucknow  

14- University of Calicut  



15- University of Allahabad  

16- College of Engineering, (University of Pune)  

17- College of Architecture, (University of Pune)  

18- College of Architecture, Chandigarh, (Punjab University)  

19- Government College for Girls, Chandigarh, (Punjab University)  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -19 .  

20- College of Arts, Tilak Marg, (University of Delhi)  

21- College of Applied Sciences for Women, (University of Delhi)  

22- Hindu College, (University of Delhi)  

23- Istitute for the Physically Handicapped, (University of Delhi)  

24- Jesus and Mary College, (University of Delhi)  

25- St Stephens College, (University of Delhi)  

26- Hansraj College, (University of Delhi)  

27- Sri Venkateswara College, (University of Delhi)  

28- Shri Ram College of Commerce, (University of Delhi)  

29- Miranda House, (University of Delhi)  

30- Loyola College, Chennai, (University of Madras)  

31- St. Christopher College of Education, Channai, (University of 
Madras)  

32- Kisanchand Chellaram Law College, (University of Mumbai)  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -32 .  

33- Sophia College for Women, (University of Mumbai)  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -33 .  



34- Wilson College, (University of Mumbai)  

34- تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا .  

35- Institute of Science, (University of Mumbai)  

36- Ramnarain Ruia College, (University of Mumbai)  

37- Elphinstone College, (University of Mumbai)  

ع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشدتامقط"صرفا -37 .  

38- University College of Physical Education, (Bangalore University)  

39- University Visvesvaraya College of Engineering, (Bangalore 
University)  

40- BMS College of Engineering, (Bangalore University)  

41- Christ College of Arts, Sciences and Commerce, (Bangalore 
University)  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -41 .  

42- MS Ramaiah Institute of Technology, (Bangalore University)  

43- Modern Institute of Management & Business Administration, 
(Bangalore University)  

44- Mount Carmel College, (Bangalore University)  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -44 .  

45- RV College of Engineering, (Bangalore University)  

46- Smt VDH Central Institute of Home Science, (Bangalore University)  

47- St Josephs College of Commerce, (Bangalore University)  

48- St Josephs College of Arts and Sciences, (Bangalore University)  

49- Gihousia College of Engineering, (Bangalore University  

تامقطع كارشناسي ارشد قابل ارزشيابي مي باشد"صرفا -49 .  



50- University College of Physical Education, (University of Mysore)  

51- College of Fine Arts, (University of Mysore)  

52- Maharajas College, (University of Mysore)  

53- National Institute of Engineering, (University of Mysore)  

54- Shrijayachamara Jendra College of Engineering, (University of 
Mysore)  

55- JSS College of Arts Commerce & Science, Nanjangul, (University of 
Mysore)  

56- PES College of Arts Science, Mandya, (University of Mysore)  

57- University College of Commerce and Business Management, 
(Osmania University)  

58- University College of Engineering, (Osmania University)  

59- University College of Technology, (Osmania University)  

    غذايي  و بهداشت  نساجي  شيمي، مهندسي  مهندسي هاي  رشته فقط -59

60- Nizam College, (Osmania University)  

    علوم  رشته فقط -60

  
  
  
  
  
  
  



 تحصيليهاي  رشته

  Apply Abroad از

  اقتصاد •

  برق •

  پزشكي •

  تغذيه •

  داروسازي •

  دندان پزشكي •

  رياضي •

   شناسيزيست •

  شيمي •

  صنايع •

  علوم اجتماعي •

  علوم انساني •

  علوم تربيتي •

  عمران •

  فيزيك •

  كامپيوتر •

  تالوژيمواد و م •

  موسيقى •

  مهندسي شيمي •

  مهندسي و علوم نانو •

  مديريت •

  يمعمار •

  مكانيك •

  نفت •

  هنر •

  هوافضا •

  



 اقتصاد

 پيوندها

  (نوشته مهدي فيضي و حامد قدوسي)[1]راهنماي ادامه تحصيل اقتصاد در اروپا

  
  



 برق

 

 مقدمه رشته مهندسي برق

شـود   كنترل تقسيم مـي  رشته مهندسي برق در ايران در چهار گرايش الكترونيك، مخابرات، قدرت و
اروپـايي و حتـي آمريكـايي و كانـادايي      هـاي  قيق ميان گرايشات در اكثر دانشگاهكه اين مرزبندي د

هر درس در ايران تا حد زيادي با مباحث تدريس شـده   هاي عنوان دروس و سرفصل. شود ديده نمي
داشته و معمـوال افـرادي كـه مـدرك تحـصيلي خـود را از ايـران دريافـت          در ديگر كشورها مطابقت

  .هاي معتبر خارج از كشور ندارند اي پذيرش و تحصيل در دانشگاهمشكلي بر اند، داشته

 هاي خارج پذيرش از دانشگاه

نماينـد،   ارايـه مـي   هـاي زيـادي كـه ايـن رشـته را      براي دادن تقاضا با توجه بـه كـشورها و دانـشگاه   
بايد با توجه به توانـايي شخـصي و    گرچه اين شما هستيد كه. هاي زيادي پيش روي شماست گزينه

اين بحـث  . زياد تعدادي را براي دادن تقاضا انتخاب كنيد هاي ميزان شانس پذيرش از ميان دانشگاه
  :گيريم پي مي را در دو زير عنوان

  پذيرش براي مقطع فوق ليسانس -1

بـه آنهـا اشـاره شـده،      جهت دريافت پذيرش در رشته برق عالوه بر مداركي كه در گـرفتن پـذيرش  
كردن با استادان اين رشته در دانـشگاه مقـصد    ارتباط برقرار. حتياج نداريدعمدتا به مدرك ديگري ا

گرچه اگر شرايط مساعدي داريد بدون اين ارتباط نيز بـه اهـداف    كمك شاياني به شما خواهد كرد،
  :مواردي كه در حال حاضر نقش بيشتري در پذيرش دارند بدين شرح است .رسيد خود مي

نمره هـاي بـاال   كسب . موارد ضروري هستند GRE و بعضا نمره TOEFL/IELTS نمره •
  .در اين آزمون ها شانس شما را براي پذيرش بسيار افزايش مي دهد

. قطعا مهمترين فاكتور براي گرفتن پذيرش در اين مقطع معدل دوره كارشناسـي شماسـت               •
اال، داشـتن    GRE و TOEFL ي نمـره . گرچه اگر معدل كمي داريد نيز نگـزان نباشـيد   ـب

توانـد   ي تقاضا مي بار عالوه بر زيركي شما در ارايهمناسب و پر ي رزومه مقاالت انتشار يافته،
  .تر كند اثر اين فاكتور را كم رنگ

ها از سوي اسـتادان دانـشگاه    بهتر است اين توصيه نامه    . توصيه نامه نيز از عوامل مؤثر است       •
  .كيفيت آن بر شهرت نويسنده ارجحيت دارد نامه توصيه در گرفتن. باشند



در ميان عوامـل مـؤثر   . از موارد ديگر است atement of PurposeSt نوشتن يك انشا يا •
طور كامل در اختيار شماست، پس از اين فرصت بـه   در پذيرش اين تنها عاملي است كه به

  .بهترين نحو استفاده كنيد

اگر مدارك را زودتـر پـست    .به هيچ عنوان ارسال مدارك را به روزهاي پاياني موكول نكنيد •
استفاده كنيد و هزينه پست را تا يك سوم   از پست اكسپرس دو طرفه دولتيكنيد ميتوانيد
از . سرويسهاي گرانتـر حـدود يـك هفتـه تـاخير اسـت       تفاوت اين سرويس با. كاهش دهيد

امكـان تكميـل مـدارك در صـورت نـاقص بـودن را        سويي در صورت زمان سنجي مناسـب 
  .فراموش نكنيد پس نظم و ترتيب را. خواهيد داشت



 انشگاههاي مناسب براي دوره كارشناسي ارشد مهندسي برقد

رشـته مهندسـي بـرق     در سال هاي اخير دانشجويان ايراني موارد زيادي را بـراي ادامـه تحـصيل در   
دانشجويان مهندسي بـرق ايرانـي در    برگزيده اند و تقريبا مي توان گفت دانشگاه معتبري نيست كه

  :شرح هستند  بدينگزينه هاي فعلي. آن حضور نداشته اند

  (سوئد، هلند، سوييس، دانمارك، نروژ، فنالند، آلمان، فرانسه و انگليس(اروپا  •

  كانادا و آمريكا •

  استراليا و مالزي •

  هند، اكراين، كشورهاي عربي و كشورهاي تازه استقالل يافته •

 سطح مناسبي دارنـد  سويي دانشگاههاي اروپايي از. براي تقاضا به هيچ عنوان اروپا را فراموش نكنيد
مـثال دانـشگاهاي سـويد    (آنهـا كمتـر اسـت     و از سويي نگراني براي پرداخت هزينـه ) بويژه انگليس(

و امـا  . روند ساده تر در اخذ ويزا و نزديكي به ايـران را برشـمرد   از ديگر مزايا ميتوان). شهريه ندارند
 ه ضـوابط خـود بـسيار حـساس    دانشگاههاي اروپـايي نـسبت بـ   : هيچگاه فراموش نكنيد يك نكته را

را بـه   TOEFL يا كم بودن نمـره !) حتي يك روز(هستند و به هيچ عنوان تاخير در ارسال مدارك 
  .هيچ عنوان نمي پذيرند، لذا دقيق باشيد

كه البته دانشگاههاي اروپا اين   مواجه هستيد4 از 3داقل در كانادا و امريكا معموال با شرط معدل ح
دانشگاههايي در كانادا و امريكـا را خواهيـد يافـت كـه      گرچه در صورت تحقيق. شرط ورود را ندارند

كمتري داشته باشند اما در صورتي كـه بـه نحـوي ايـن نقيـصه را بـا        نسبت به اين شرط حساسيت
و امريكا مبلغي  نكته ديگر اينكه اكثر دانشگاههاي كانادا. ران نماييديا نمره ازمون باال جب رزومه پربار

در هـر  . پس در انتخاب دقـت كنيـد   اخذ ميكنند، applicatio fee  دالر به عنوان130 تا 30بين 
  :و آمريكا را هرگز فراموش نكنيد صورت مهمترين مزيت هاي دانشگاهها در كانادا

  امكان دريافت كمك هزينه •

  تر براي پيشرفت نسبت به ديگر كشورهافضاي باز •

  تعداد زياد اساتيد و دانشجويان ايراني •

  با توجه به اينكه انگليسي زبانند، از لحاظ ارتباط راحت تر خواهيد بود •

هـاي كمتـر و سـهل     هزينه اند به دليل بعضي از افرادي كه مالزي را براي ادامه تحصيل انتخاب كرده
  .هاي مالزي تصميم بگيريد دانشگاه ز سنجش شرايط در موردالوصول بودن است، لذا پس ا



دور بـودن از ايـران و شـرايط     هـاي بـاال و   استراليا در كنار سطح علمي مطلوب، معايبي نظير هزينـه 
هاي استراليا نيز داوطلبان خاص خـود   دانشگاه اما به هر حال. سخت براي دريافت كمك هزينه دارد

  .را دارند

شوند و از ايـران متقاضـي    نمي ي دريافت ادامه تحصيل در رشته برق چندان توصيهديگر كشورها برا
شود كه در تـصميمات شـما بـسيار     مختصر ذكر مي اما نكاتي به صورت فشرده و. چنداني نيز ندارند
  :اثرگذار خواهد بود

بـورس و كمـك    و سخت تر از آن اخذ. باشد اخذ پذيرش از كشور سوييس بسيار مشكل مي .1
راي سـوييس اقـدام     لذا فقط در صورتي كه سوابق فوق العاده درخشان داريد. ه استهزين ـب
  .كنيد

هلنـد شـويد، بـراي     ها حاكي از آن است كه چنانچـه موفـق بـه آغـاز تحـصيالت در      شنيده .2
پس پـذيرش بـدون كمـك     .شرايط بسيار سهل تري در انتظار شماست... دريافت بورس و 

  .داشته باشيد ي از گزينه ها مد نظرهزينه از هلند را به عنوان يك

صـورت   application fee هاي سويد به صورت متمركز، يكجا و بدون تقاضا براي دانشگاه .3
 هـاي  رشـته بـرق دانـشگاه    بـراي .  گزينـه هـستيد  8گرفتـه و شـما مجـاز بـه بـه انتخـاب       

Lund(102) , KTH(192) , Chalmers(197) , Linkoping , uppsala و حتي 

Boras داخـل پرانتـز رتبـه ايـن      اعـداد . (ان ايرانيان از محبوبيت بيـشتري برخوردارنـد  مي
نيز تنها يكبار ارسال نمـره بـه كـد     TOEFL براي ارسال نمره) دهد ها را نشان مي دانشگاه
فرسـتادن كپـي كارنامـه     GRE بـراي ارسـال نمـره   . ها كافيست  براي تمام دانشگاه9520

  .كند كفايت مي

در تهـران يـا از سـايت ايـن      daad براي ارايه تقاضا به آلمـان از خـدمات رايگـان مؤسـسه     .4
  .بهره بگيريد [1]مؤسسه

دانشگاه انگلـيس را در ميـان    2 يا 1هاي انگليس مشكلي نداريد حتما  ر با شهريه دانشگاهاگ .5
هاي فني  ها در ميان دانشگاه اين دانشگاه در هر حال رده مناسب. هاي خود قرار دهيد گزينه

  .نيست و مهندسي دنيا قابل صرف نظر كردن

. انـد  شهريه تعيـين كـرده   ارجيهاي دانمارك در چند سال اخير براي دانشجويان خ دانشگاه .6
دهند كه هنگام تقاضا حتمـا مـد نظـر     مي البته كمك هايي نيز در كنار آن در دسترس قرار

ها براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشـد   هزينه گرچه شانس دريافت اين كمك. قرار دهيد
  .نروژ نيز تقريبا شرايط مشابهي داراست .مهندسي برق چندان باال نيست

ثانيا مورد تاييـد بـودن ايـن     هاي متعدد در كانادا و آمريكا اوال شرايط خود و ان گزينهدر مي .7
معموال دانشجويان ايرانـي كـه بـدون    . نماييد ها از وزارت علوم و تحقيقات را كنترل دانشگاه

انـد   اند، از ترم دوم بـه بعـد توانـسته    كانادا و آمريكا شده هاي كمك هزينه مالي وارد دانشگاه



هاي مالي را دريافت كنند، پس پذيرش بدون بورس را بـه آسـاني رد    كمك از انواع اينيكي 
  .نكنيد

اسـتفاده نماييـد كـه     توانيد براي پذيرش مهندسي برق از خدمات مؤسسات مختلف نيز مي .8
  .دهند شما انجام نمي البته در بيشتر موارد كاري بيشتر از نظم دادن به عملكرد

  
  
  



 پزشكي

 

  دوره هاي رزيدنتي

  ) PhD(دوره هاي دكتراي تخصصي

  
  

 دوره هاي رزيدنتي

 

 

 فهرست مندرجات

 اظالعات و تعاريف عمومي دوره هاي رزيدنتي يا دستيار تخصصي 1 •

 آمريكا 2 •

 انگليس 3 •

 كانادا 4 •

 استراليا 5 •

 ساير كشورها 6 •

  
  



 دوره هاي رزيدنتي

 فهرست مندرجات

 اظالعات و تعاريف عمومي دوره هاي رزيدنتي يا دستيار تخصصي 1 •

 آمريكا 2 •

 انگليس 3 •

 كانادا 4 •

 استراليا 5 •

 ساير كشورها 6 •

  
  

 علوم باليني (PhD) دكتراي تخصصي

 

وال كل زنان و اص طور كه مي دانيدبراي ادامه تحصيل در رشته هايي از قبيل جراحي، داخلي ، همان
طي آنها پزشكان متخصص رشته هاي  رشته هاي باليني دوره هاي تربيت رزيدنت وجود دارد كه در

دوره هاي ) عمدتا در اروپا(دانشگاههاي دنيا و مراكز تحقيقاتي  اما در بعضي. باليني تربيت مي شوند
ايـن   هـدف از . در رشته هاي باليني ختم مـي شـود   PhD وجود دارد كه نهايتا به مدرك تخقيقاتي

گيرد از نظر حرفـه   مي PhD فردي كه مثال در رشته جراحي. دوره ها پرورش محققان باليني است
 ساله يك 3 يا 2اما در طي دورهاي  اي هيچ آموزشي در زمينه كار باليني جراحي دريافت نمي كند

ا توجـه بـه   بـ . خود انجـام مـي دهـد    PhD پايان نامه طرح تحقيقاتي مربوط به جراحي را به عنوان
براي متخصصان باليني ، اين دوره ها اصوال بـراي پزشـكاني طراحـي     گسترش اهميت كار تحقيقاتي

 خود را دريافت كرده اند و تمايـل دارنـد در زمينـه هـاي بـاليني بـه عنـوان        MD شده كه مدرك

MD/PhD به كارهاي تحقيقاتي بپردازند.  

  



 با پزشكيساير رشته هاي غير مرتبط (PhD) دكتراي تخصصي

 

تحصيل در دوره  امكان ادامه MD رشد و گسترش رشته هاي ميان رشته اي براي افراد با مدرك با
ــا پزشــكي از قبيــل   PhD هــاي ــرتبط ب ــاي غيــر م ــسياري از رشــته ه ــردم شناســي در ب  م

Anthropology جامعه شناسي و علوم اجتماعي ، Social Sciences ، فلسفه Philosophy 

و بـسياري ديگـر از علـوم     Linguistics ، زبان شناسـي  Cognitive Sciences ، علوم شناختي
است بايـد   MD در اين موارد فردي كه داراي مدرك. دارد انساني و رشته هاي مربوط به هنر وجود

با توجه به ماهيت علم پزشكي فـردي كـه   . را در اين زمينه ها داشته باشد سوابق علمي و تحقيقاتي
بـه رشـته پزشـكي     قه دارد به راحتي مي تواند از قابليتهاي كاري و علمي مربوطاين رشته ها عال به

  .براي موفقيت در اين رشته ها استفاده كند

  



 علوم تغذيه

  (Nutritional Sciences ) علوم تغذيه •

  (Dietetics ) رژيم درماني •

سانس در اكثـر  ليـ  در مقطـع . رشته علوم تغذيه جزء رشته هاي علوم پايه پزشكي محسوب مي شود
 3همچـون انگلـستان داراي يـك دوره      ساله و در بعضي از كشور هاي اروپايي4كشورها داراي دوره 

پذيرش در اين رشـته دانـشجويان بـا مـدرك ليـسانس       در مقطع فوق ليسانس براي. ساله مي باشد
قادر بـه  ... ي كنترل كيفي، فارغ التحصيالن داروسازي و زيست جانور صنايع غذايي با گرايش, تغذيه
  .رشته ها مي باشد مدارك مورد نياز براي اپالي مانند ساير. تحصيل در اين مقطع خواهند بود ادامه

 
اينكه در ايران اين رشته در مقطـع   براي درخواست ادامه تحصيل در گرايش رژيم درماني با توجه به

سانس علوم تغذيه مي بايستي در ايراني با داشتن مدرك لي كارشناسي ارائه نمي شود لذا دانشجويان
 سوابق تحصيلي خود را براي انجمـن رژيـم درمانـان آن   , براي دانشگاه مورد نظر ابتدا قبل از اپالي

 computer پروسـه  فرستاده و بعـد از ارزشـيابي مـدارك و    ADA مثال در مورد آمريكا به, كشور

matching در كشور كانـادا هـم پروسـه    . ودش مدارك شما براي دانشگاه مورد نظرتان فرستاده مي
ليكن در مـورد انگلـستان از آنجـا كـه تمـام      . پذيرد اپالي براي اين رشته به همين صورت انجام مي

مـي   NHS را در مقطع كارشناسي ارشد مـي گذراننـد بورسـيه كامـل     دانشجوياني كه رژيم درماني
د از ايـن رشـته پـذيرش    دانشجويان خارجي نمي توانن ,( National Health Services) باشند
  .باشتد بغير از دانشجويانيكه از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي باشند داشته

  



 زيست شناسي

 

  زيست شناسي سلولي و مولكولي •

  ژنتيك •

  ميكروبيولوژي •

  بيوشيمي •

  بيوفيزيك •

  زيست شناسي جانوري •

  زيست شناسي گياهي •

  زيست شناسي دريا •

  بيوتكنولوژي •

  

 يست شناسي سلولي و مولكوليز

هـاي علـوم    گـرايش  باشـد و داراي  ي مادر مي زيست شناسي سلولي و ملكولي در جايگاه رشته رشته
: هـاي ملكـولي ماننـد    تكنيـك . است سلولي و ملكولي، ژنتيك، ميكروبيولوژي، بيوشيمي و بيوفيزيك

ــتخراج  PCR ،RFLP ،Southern & Western & Northern Blot اسـ

،Electrophoresis ،DNA گيرنـد  ملكولي مورد استفاده قرار مـي  هاي مختلف و غيره در گرايش .
هـا و   ي بافت بررسي سلول به عنوان واحد بنيادي تشكيل دهنده در گرايش علوم سلولي و ملكولي به

جهـت   شـود و  ي علـوم ارائـه مـي    اين گرايش در دانشكده. شود ي آن پرداخته مي سازنده هاي ملكول
 گرفتن پذيرش در قسمت هاي آمريكا عالوه بر مدارك گفته شده پذيرش بسياري از دانشگاهدريافت 

را نيز داده، نتايج آن را به همراه ساير مدارك ارسال  GRE Subject خواهند تا امتحان از شما مي
هاي آمريكا الزم است  براي دريافت پذيرش از دانشگاه GRE است كه امتحانات الزم به ذكر. نماييد

اغلـب  : پـي نوشـت   .حتيـاج بـه ايـن امتحانـات ندارنـد     هاي كـشورهاي ديگـر ا   بسياري از دانشگاه و
رشته ي بيوانفورماتيـك بـه عنـوان پـل ارتبـاطي      : توجه .ندارند GRE دانشگاههاي كانادا نيازي به

 باشد كه به دليل تازه بودن آن عالقمندان بسياري را بـه ويـژه در رشـته ي    بيولوژي و كامپيوتر مي

  .كامپيوتر به سوي خود جلب كرده است



 نتيكژ

 

 برخـي از .  ارائـه مـي شـود   "پزشـكي " و "علـوم، زيـست شناسـي   "ژنتيـك در دو دانـشكده    رشـته 

ملكولي دارند كـه يكـي از    ي مستقلي براي رشته علوم سلولي و هاي خارج از كشور، دانشكده دانشگاه
اسـت و ژنتيـك    DNA كار بر روي ملكول گرايشهاي آن ژنتيك ملكولي مي باشد كه در واقع همان

. پزشكي با ديدگاه بررسي بيماري هـاي ژنتيكـي مـي باشـد     كي معموال در كنار ساير گرايشهايپزش
ژنتيك اغلب فقط مداركي كه در گرفتن پذيرش به آنها اشاره شـده اسـت،    جهت دريافت پذيرش در

عـالوه بـر    هـاي آمريكـا   باشد، اما جهت دريافت پذيرش درژنتيـك بـسياري از دانـشگاه    نياز مي مورد
نتايج آن را به همـراه سـاير    را نيز داده، GRE Subject خواهند تا امتحان فوق از شما ميمدارك 

هـاي   براي دريافت پـذيرش از دانـشگاه   GRE امتحانات الزم به ذكر است كه. مدارك ارسال نماييد
  .هاي كشورهاي ديگر احتياج به اين امتحانات ندارند از دانشگاه آمريكا الزم است و بسياري

  .ندارند GRE اغلب دانشگاههاي كانادا نيازي به: وشتپي ن



 بيوشيمي

 

زيـست   :دو گروه از فارغ التحصيالن كارشناسي در رشته بيوشيمي ادامه تحصيل مـي دهنـد   بيشتر
ماكروملكولهـا شـامل    ، بـر روي بيـو  "علوم زيست شناسـي "بيوشيمي در دانشكده . شناسي و شيمي

و در ... اسـيدهاي نوكلئيـك، ويتامينهـا و    د هاي چرب، قند هـا، ، اسي)به خصوص آنزيمها(پروتئينها 
جهـت دريافـت پـذيرش در    .باليني مورد بررسي قرار مي گيـرد  دانشكده پزشكي بيوشيمي از ديدگاه

 باشد، امـا  مداركي كه در گرفتن پذيرش به آنها اشاره شده است، مورد نياز مي بيوشيمي اغلب فقط

فـوق از شـما    هـاي آمريكـا عـالوه بـر مـدارك      ياري از دانشگاهجهت دريافت پذيرش دربيوشيمي بس
. همراه ساير مدارك ارسال نماييد را نيز داده، نتايج آن را به GRE Subject خواهند تا امتحان مي

هـاي آمريكـا الزم اسـت و     دريافـت پـذيرش از دانـشگاه    براي GRE الزم به ذكر است كه امتحانات
  . ديگر احتياج به اين امتحانات ندارندكشورهاي هاي بسياري از دانشگاه

است براي اطمينـان صـفحات    ندارند، ولي بهتر GRE اغلب دانشگاههاي كانادا نيازي به: پي نوشت
حتـي الزم اسـت تـا     Western Ontario ماننـد  مربوطه به خوبي مطالعه شوند زيرا در دانشگاهي

  .[1]را نيز بگذرانيد GRE subject امتحان



 بيوفيزيك

 

زيـست  : دهنـد  دو گروه از فارغ التحصيالن كارشناسي در رشته بيوفيزيك ادامه تحصيل مـي  بيشتر
كي، كـامپيوتر و  شـيمي، پزشـ   ،"علوم زيست شناسي"بيوفيزيك در دانشكده هاي . شناسي و فيزيك

ديناميك بيوماكروملكولها شامل پروتئينها، پپتيـدها،   گاها فيزيك، ساختار، عملكرد، برهمكنش ها و
 همچنـين بررسـي اثـرات   . را مورد بررسي قرار مي دهـد ... غشاهاي بيولوژيك و اسيدهاي نوكلئيك،

پرتوها از زمينه هـاي   نتشعشعات و پرتوهاي الكترومغناطيسي بر موجودات زنده و نيز كاربردهاي اي
اخيـر، اغلـب در دانـشكده هـاي فيزيـك و       در زمينـه . ديگري است كه در اين رشته دنبال مي شود

گرايشهايي كه برخي دانشجويان بيوفيزيك در آن ادامـه تحـصيل    از. پزشكي جستجو مي توان نمود
 ست شناسـي ، زيـ (Structural Biology) انفورماتيك، زيست شناسي سـاختاري  مي دهند، بيو

نـانوبيوتكنولوژي و   ، بيوشيمي فيزيك، نـانو بيوفيزيـك،  (Computational Biology)محاسباتي
،  NMR جملـه فلورسـانس و   انـواع تكنيكهـاي اسپكتروسـكوپي از   . زيـست شناسـي پرتـوي اسـت    

ــاي  X-ray Crystallography ،Cryo-electron microscopy ،Circular تكنيكه

Dichroism  سـباتي چـون  و تكنيكهـاي محا MD simulation، Docking simulation  و
  .هومولوژي مدلينگ در اين رشته كاربرد عمده اي دارند

جهت دريافت پذيرش در بيوفيزيك اغلب فقط مداركي كه در گرفتن پـذيرش بـه آنهـا اشـاره شـده                
هاي آمريكا عالوه بـر مـدارك    در برخي از دانشگاه گرفتن پذيرش باشد، اما جهت است، مورد نياز مي

را نيز داده، نتايج آن را به همـراه سـاير مـدارك     GRE Subjectخواهند تا امتحان فوق از شما مي
بـراي دريافـت پـذيرش از     GRE General الزم بـه ذكـر اسـت كـه امتحانـات     . ارسـال نماييـد  

هاي كشورهاي ديگـر احتيـاج بـه ايـن امتحانـات       دانشگاههاي آمريكا الزم است و بسياري از          دانشگاه
  .ندارند

  



 شيمي

 

  : رشته شيمي در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش اصلي مي باشد

  (Proper Chemistry )شيمي محض*

  ( Applied Chemistry)شيمي كاربردي*

 
  : و در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا داراي پنج گرايش مي باشد

  ( Analytical Chemistry )يهشيمي تجز •

  ( Organic Chemistry )شيمي آلي •

  ( Physical Chemistry)شيمي فيزيك •

  ( Inorganic Chemistry )شيمي معدني •

  ( Applied Chemistry ) شيمي كاربردي •

 
دانـشكده علـوم پايـه     هاي خارج از كشور، دپارتمان مستقلي براي رشته شيمي در بسياري از دانشگاه

اي در گـرايش   آزمايشگاهاي تحقيقـاتي و پيـشرفته   د و متعاقبا براي مقاطع كارشناسي و دكتريدارن
  .هاي مختلف تعبيه شده است

به آنهـا اشـاره شـده تعـداد      گرفتن پذيرش جهت دريافت پذيرش در شيمي عالوه بر مداركي كه در
را  GRE Subject خواهند تا امتحـان  هاي آمريكا عالوه بر مدارك فوق از شما مي دانشگاه كمي از

 GRE اسـت كـه امتحانـات    الزم به ذكر. ن را به همراه ساير مدارك ارسال نماييدنيز داده، نتايج آ

هـاي كـشورهاي ديگـر     بـسياري از دانـشگاه   هاي آمريكا الزم است و براي دريافت پذيرش از دانشگاه
توان با بررسي كامل سايت دانشگاه مـورد نظـر در    موضوع را مي اين. احتياج به اين امتحانات ندارند

دوستان تحصيل كرده در اين رشـته بايـد توجـه    .براي پذيرش به خوبي دريافت رك الزمقسمت مدا
مقاالت بـسيار   باشند كه براي اقدام در مقطع دكتري زمينه كاري پروژه كارشناسي ارشد و يا  داشته
هاي علمي در كارهاي آزمايـشگاهي بايـد    زمينه چرا كه انتخاب استاد و. ها است تر از ساير رشته مهم

) و نه بـه طـور كلـي   ( اساتيد نيز در اين رشته معموال. مشابه آن باشند ر راستاي كارهاي قبلي و ياد
در .همكاري نمايينـد  اند، هاي عملي آنان كار كرده دهند كه با دانشجوياني كه مشابه زمينه مي ترجيح

را به دانشجويي با خود و با امتياز معمولي  اين مورد ديده شده كه استادي دانشجويي با زمينه كاري
  .دهد ترجيح مي امتيازات باال و رده كاري مختلف



هـاي وسـيعي بـراي كـار در      از آنجا كه رشته شيمي از مهمترين رشته هاي علوم پايه بوده و زمينـه 
كارشناسي ارشد در ايـن رشـته قادرنـد در رشـته      ساير رشته ها دارد دارندگان مدرك كارشناسي يا

بيوتكنـووژي ، شـيمي مـواد ، شـيمي دارويـي ، صـنايع غـذايي ،         كنولوژي ،هاي ديگري نظير نانو ت
  . در مقاطع باالتر در صورت دارا بودن شرايط مورد نياز ادامه تحصيل دهند نيز... كشاورزي و 

تري در اين رشته نـسبت   قوي بندي جهاني عموما كشورهاي امريكا و آلمان داراي مراكز از لحاظ رده
فيزيك و تجزيه نيز بيـشتر از شـاخه معـدني و     هاي آلي، همچنين شاخه. باشند يبه ساير كشورها م

  .شوند ها ارائه مي دپارتمان كاربردي براي ادامه تحصيل در

  .هاي رشته شيمي را ببينيد توانيد توصيف كوتاهي بر هر يك از شاخه در لينك ذيل مي

html.chemistry%20of%20branches/com.universe-chemical.www://http  
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 علوم اجتماعي

  جامعه شناسي •

  مردم شناسي •

  مطالعات فرهنگي •

  مطالعات زنان •

  سياست اجتماعي •

  
  



 علوم تربيتي

 

آمـوزش و   ي د زيرا كه بـا تربيـت و نحـوه   مختلف علوم تربيتي از اهميت خاصي برخوردارن هاي رشته
دليـل ورود بـه چنـين     بـه همـين  . برنامه ريزي آموزشي دانش آموزان هر كشوري سـر و كـار دارنـد   

هاي معتبر ضـوابطي را بـراي پـذيرش ايـن      دانشگاه هايي همراه است و هايي معموال با دشواري رشته
  .اند ها ايجاد كرده رشته

  :ن و كشورهاي ديگر به دو بخش تقسيم مي شودعلوم تربيتي معموال در ايرا

هاي مـديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي، تكنولـوژي آموزشـي و تـاريخ و              گروه نخست رشته   •
  .گيرد را در بر مي... فلسفه آموزش و پرورش و

  .گردد مي... شناسي تربيتي و آموزش كودكان استثنايي و  گروه دوم شامل رشته هاي روان •

  
  



 عمران

 

  مهندسي سازه •

  مهندسي زلزله •

  مهندسي ژئوتكنيك •

   حمل و نقل-مهندسي راه و ترابري  •

   مديريت منابع آب-مهندسي آب  •

  مهندسي محيط زيست •

  مهندسي ساخت و مديريت پروژه •

 برگرفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه از
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 مهندسي ژئوتكنيك

 يكي از گرايش هاي رشته مهندسي عمـران در ) ك و مهندسي پيمكانيك خا(ژئوتكنيك  مهندسي

تحليـل سـازه هـاي     هدف از اين دوره آشنايي بـا اصـول طراحـي و   . دوره كارشناسي ارشد مي باشد
از جمله مباحثي كه در طول دوره ارائه مي شود مي  .مي باشد... خاكي، اندركنش سازه و شالوده، و 

مكانيك خـاك   -مهندسي پي پيشرفته -ربرد نظريه خميري در خاككا :كرد توان به موارد زير اشاره
 ... و -مكانيـك سـنگ   -رياضي مهندسـي  -سدهاي خاكي -مكانيك محيط هاي پيوسته -پيشرفته

سـمت و سـوي    معموالً نحوه تدريس در دانشگاه هاي ايران بصورتي است كه جهت گيري مطالب به
بـه طراحـي و تحليـل     ل يك مهنـدس ژئوتكنيـك  براي مثا. طراحي هاي غير سازه اي پيش مي رود

از اصول طراحي سازه اي فونداسـيون،   تنش هاي وارده به خاك يا سنگ مي پردازد و عليرغم آگاهي
از جمله موضوعات مهندسي ژئوتكنيـك مـي    .مي گردد طراحي سازه اي آن به مهندس سازه واگذار

الوده هاي سطحي، گودبرداري ها، تحليـل  شمع ها، بهسازي زمين، ش :توان هي موارد زير اشاره كرد
معموالٌ دوره دكتـرا شـامل پيگيـري يكـي از      ... شكل زمين تحت اثر بارهاي وارده و نشست و تغيير

بـراي مثـال مـي تـوان بـه ژئوتكنيـك لـرزه اي، تحليـل          موضوعات بصورت خيلي خاص مي باشـد، 
  .داز ژئوسنتتيك ها و غيره اشاره كر ديناميكي شمع ها، استفاده

  



 كامپيوتر

 

علـوم   و (Compuer Engineering) كامپيوتر عموما به دو گروه اصلي مهندسي كـامپيوتر  رشته
خـارج از كـشور،    هـاي  بـسياري از دانـشگاه  . شـود  تقـسيم مـي   (Computer Science) كامپيوتر
هندسـي  كامپيوتر معمـوال در كنـار م   ي مستقلي براي رشته علوم كامپيوتر دارند و مهندسي دانشكده

 (Electrical & Computer Enginnering - ECE) ي بـرق و كـامپيوتر   بـرق در دانـشكده  

  .شود تدريس مي

به آنهـا اشـاره    گرفتن پذيرش جهت دريافت پذيرش در مهندسي كامپيوتر اغلب فقط مداركي كه در
هـاي   كامپيوتر بـسياري از دانـشگاه   باشد، اما جهت دريافت پذيرش در علوم شده است، مورد نياز مي

را نيز داده، نتـايج آن را   GRE Subject خواهند تا امتحان مي آمريكا عالوه بر مدارك فوق از شما
براي دريافت پـذيرش از   GRE است كه امتحانات الزم به ذكر. به همراه ساير مدارك ارسال نماييد

هاي كشورهاي ديگـر احتيـاج بـه ايـن امتحانـات       بسياري از دانشگاه هاي آمريكا الزم است و دانشگاه
  .ندارند

  .افزار افزار و سخت نرم: ي اصلي است تر به طور كلي شامل دو زيرشاخهرشته كامپيو

 افزار نرم

نويسي كامپيوتر مرتبط  برنامه هاي كامپيوتر است كه به افزار عنوان كلي براي تمام زيررشته رشته نرم
كـه  صورتي  در حال حاضر در كشور آمريكا بازار كار خوبي براي اين رشته وجود دارد و در .شوند مي

بر اساس آمـار  . حقوق خوب بيابيد توانيد كاري مناسب با در اين رشته تحصيل نماييد، به راحتي مي
هـاي   آمريكا باالترين ميزان حقوق را در بين ساير رشـته  افزار در ي نرم التحصيالن رشته موجود، فارق

ي مهندسـي   آينـده  ي كـار آمريكـا   سـايت اداره  وب بنابر اطالعات موجـود در  كنند و فني دريافت مي
 تـا  2006هـا در ايـن رشـته از سـال      استخدام شود و نرخ رشد تعداد افزار بسيار عالي توصيف مي نرم

  .هاست بيشتر از سرعت متوسط رشد ساير شغلكه بسيار  گردد بيني مي  پيش٪38 معادل 2016

 افزار سخت

اين رشـته بـه   . كامپيوتر است هاي مرتبط با ساخت مدارات و تجهيزات افزار عنوان تمام رشته سخت
افـزار   زيادي بين رشته الكترونيك و رشته سـخت  هاي مشترك رشته الكترونيك نزديك است و درس

هـا يـا    افـزار بـر روي افـزايش سـرعت پردازنـده      زمينه سختتحقيقاتي در  بيشتر كارهاي. وجود دارد
  .پذيرد مصرفي آنها انجام مي كاهش توان



  
  

 موسيقى

 

  كنسرواتوار چيست ؟

سيستم كنسرواتواري به سيستمي اطالق مي شود كـه هـدف آن تربيـت نوازنـدگان ، خواننـدگان و                
  . آهنگسازان حرفه اي است

  دانشگاه يا كنسرواتوار ؟

آموزشي مجزا ارائه شـده و   ر بويژه موسيقي تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا در دو سيستمآموزش هن
تخصصي مي توان موسيقي را به دو مقولـه كلـي    از نقطه نظر آموزش. به تربيت دانشجو مي پردازند

. آموزشهاي عملي و تخصصي در سطوح مختلف تقـسيم بنـدي نمـود    آموزشهاي تئوريك و عمومي و
 تئوريك و تربيت دانشجو موسيقي از نقطه نظر شناخت عمومي مقوله موسيقي و زشهايجايگاه آمو

موسـيقائي ايرانـي و    رشته ها و هنرهاي مرتبط با آن و نيز شناخت و قابليت تجريـه و تحليـل آثـار   
هاي موسيقي صورت مي پذيرد امـا تربيـت    جهاني و پرداختن به تاريخ موسيقي معموالً در دانشكده

نوازندگي، خوانندگي، آهنگسازي و رهبري اركستر و كُر كه  شجو از حيث عملي همچونتخصصي دان
عملي است در كنسرواتوارهاي موسـيقي صـورت مـي پـذيرد، كنـسرواتوارهاي       بيشتر داراي محتواي

در  دنيا داراي سابقة بيش از دو قرن دارنـد و معمـوالً آموزشـهاي تخصـصي موسـيقي را      موسيقي در
موسـيقي بخـشي از     مـي نماينـد كـه فـارغ التحـصيالن دانـشگاهي و آكادميهـاي       سطوح عالي ارائه

كنـسرواتوار كلمـه اي در   . اختصاص مي دهد متقاضيان ورود به كنسرواتوارهاي معتبر دنيا را به خود
 در كشور ايتاليا و در شهر ناپـل تأسـيس   17كنسرواتوار موسيقي درقرن  اصل ايتاليايي است و اولين

مشهورترين و عـالي   در حال حاضر كنسرواتوار از.  آموزش سرود ملي را عهده دار بودوظيفة گرديد و
خواننـدگان و آهنـگ سـازان حرفـه اي مـي       ترين مؤسسه آموزش موسيقي براي تربيت نوازندگان ،

مؤسسه اي است كه هدف اساسي آن مطالعه موسيقي از نقطـه   باشد، به عبارتي كنسرواتوار موسيقي
 در اين سيستم دورة تحصيالت به گونه اي طرح ريزي شده است كـه بـه  . است يينظر عملي واجرا

صـورت كـار بـردي     دانشجويان اجازه مي دهد، موسيقي را با تأكيد برروي مـشاغل آينـدة خـود بـه    
  تئاتر و موسيقي-در ميان تمامي رشته هاي دانشگاهي و هنري تنها سه رشته رقص .متمركز نمايند

التحـصيالن از   تم كنـسرواتواري را دارنـد و معمـوال سـطح فرگيـران و فـارغ      قابليـت ارائـه در سيـس   
اين نكتـه رابايـد مهـم شـمرد كـه      . باشد  كنسرواتوار در رشته هاي ياد شده از دانشگاه ها باالتر مي

بسيار متفاوت است چون در محيط دانشگاه ، دانشجويان الزامـاً   محيط دانشگاه با محيط كنسرواتوار



در  مشاغلي مرتبط با موسيقي را دنبال نمايند و اغلب فارغ التحـصيالن دانـشگاه هـا    هقصد ندارند ك
موسيقي ميباشـند و در   مقطع ليسانس داراي شناخت عمومي و معموال تئوريك از مباحث مربوط به

  .تكيه داشته باشند سطح فوق ليسانس نيز قاعدتا بايد بر روي مفاهيم تئوري

 در ايتاليــايي  وارد شــده كــه  از زبــان فرانــسوي بــه فارســيدر اصــل Conservatoire كلمــه

Conservatorioدر آلماني ،  Konservatorium هـا  امريكايي و در انگليسي Conservatory 

  .ناميد ميشود

  براي تحصيل كجا را انتخاب كنيم ؟

 از  بي خـو  در سـطح خيلـي   بر خالف تصور عموم ايرانيان كه اتريش را مهد موسـيقي ميدادنـد، اگـر   
. روسيه، فرانسه، ايتاليا و انگلستان غافـل نباشـيد   نوازندگي يا اهنگسازي قرار داريد از مراكز آموزشي

 آمـوزش منحـصرا بـه مكتـب       دارد ولي اتريش سطح آموزش بسيار بااليي البته الزم به ذكر است كه
  .آلمان محدود شده و همچنين جاي پيشرفت زيادي ندارد اتريش و

  .ر باالترين سطح آموزش در فرانسه، انگلستان، روسيه و سپس اتريش ارائه ميگردددر حال حاض

   چگونه پذيرش بگيريم ؟

 ديگـر   البتـه برخـي  . ميخواهند ضبط شده از نوازندگي خودتان را CD اكثر مراكز از شما درخواست
. كنيـد  بـه صـورت حـضوري شـركت      آزمون عملـي  از شما ميخواهند كه در CD بعد از قبول كردن

عملي بـه صـورت حـضوري در خـود كنـسروتوار را مـالك قـرار         نيمي از مراكز ديگر هم فقط آزمون
  .ميدهند

 سال تجربه نوازندگي را جدي داريـد در آزمـون   6 يا 5 سال تجربه يا حداقل     10معموال اگر كمتر از     
  . پذيرفته نخواهيد شد عملي

 تعلـق    بـه كـسي   مـالي  ابـت زيـاد معمـوال كمـك    الزم به ذكر است كه در اين نوع مركز به علـت رق 
بهتر است مركز با سابقه و با پرسـتيژ   اگر هدف شما تنها تحصيل موسيقي كالسيك هست. نميگيرد

تحصيل موسيقي پاپ، جاز و مدرن هست مركز آموزشـي آمريكـا    اروپا را انتخاب كنيد، اما اگر هدف
ر انگليس ارقـام نجـومي دريافـت ميكننـد و     همچنين مركز آموزش موسيقي د .نيز جاي تفكر دارند

  . باشند سلطنتي و رويال مي اكثرا

  

  



  مدارج موسيقي كدامند ؟

 Bachelor تعلق ميديرد يـا  Bachelor of Music پس از تحصيل در رشته موسيقي به شما يا

of Arts.  

  .مدرك اول متمركزتر است و مدرك دوم جامع تر ميباشند

شـما در نوازنـدگي و     موجب پيشرفت سطح سانس هم امكان پذير است وليادامه تحصيل در فوق لي
  .ارتقا ميدهد هاي شما را  شود بلكه فقط تمرين است كه توانايي نمي... 

  كدام كنسرواتوار ؟

  كنسرواتوار جوزپه وردي در ميالن، ايتاليا-

  كنسرواتوار سلطنتي موسيقي در الهه، هلند-

  ، بريتانياكالج سلطنتي موسيقي لندن-

  كنسرواتوار سلطنتي بروكسل در بروكسل، بلژيك-

  كالج موسيقي بركلي در بوستون، آمريكا-

  كنسرواتوار پاريس در پاريس، فرانسه-

  آكادمي موسيقي فرانس ليست در بوداپست، مجارستان-

  دانشگاه موسيقي و هنرهاي دراماتيك وين، اتريش-

  ترزبورگ، روسيهكنسرواتوار سن پترزبورگ، در سن پ-

  كنسرواتوار موسيقي تهران در تهران، ايران-

  
  
  



 مهندسي و علوم نانو

 

مراكـز   مهندسي و علوم نانو ، رشته جديد و نوپايي است كه طي چند دهه اخيـر مـورد بحـث    رشته
شـده بـا    به صـورت تلفيـق   طور مجزا و يا دانشگاهي بوده و هم اكنون در برخي از كشورهاي جهان به

هـاي   در رشته مذكور عمدتا با اكثـر رشـته   براي ادامه تحصيل. هاي مرتبط ارائه مي شود  رشتهساير
اياالت متحده امريكا در حال حاضر پيـشرو  . پذيرش اقدام نمود علوم پايه و يا مهندسي ميتوان براي

  .باشد مراكز علمي و صنعتي مي اين علوم در

 نانو فناوري چيست؟

ها در استراليا، كانـادا،   ييشگامي اي تحقيقاتي اخير درآمريكا، ژاپن، اروپا وه هاي علمي و برنامه جهش
نانوفنـاوري بـه معنـاي    . فناوري نانو را مـشخص ميكنـد   چين و كره و ساير ممالك تمايل جهاني به

و  هاو فرايندهاي جديد و ارتقا يافته فيزيكي، شيميايي، مكانيكي، زيستي پديده برداري از خواص بهره
جـايي كـه   . قـرار ميگيرنـد    هايي است كه از نظر اندازه بين اتم يا مولكول منفرد و توده مادهسيستم

اين به معناي توانايي توليد و بـه كـارگيري   . است ها قابل مقايسه با ساختار آنها مقياس مكاني پديده
 1000 و الي 30،50،100تا )اندازه اتم يا مولكول( نانومتر0,1در ابعاد حتي  ساختارها، اجزا و ابزارها

درحد مـاكرومولكولي   بوسيله كنترل در سطح اتمي، مولكولي و يا (submicron محدوده( نانو متر 
هاي مفيد با كنترل انها در  قطعات و سيستم  است ازآفرينش مواد، در واقع نانوفناوري عبارت.ميباشد

بـه  . يد حاصـله در آن مقيـاس  هاي جد برداري از خصوصيات و پديده بهره مقياس سه بعدي نانومتر و
از لحـاظ   توليد شده با فناوري نانو با توجه به آرايـش پـذيري هوشـمند اتمهـا و مولكولهـا      تبع مواد

بينـي   فلذا پيش. باالتر ميباشند كارايي و كيفيت بسيار ارزشمندتر از مواد در مقياس هاي ميكروني و
تـر از حـال مراكـز علمـي،      نانو بسيار گستردهفراگيري  اي نه چندان دور انقالب شود كه در آينده مي

  .مرتبط را فراگيرد صنعت، پزشكي و ساير علوم

  :گامي نانوفناوري در امريكا تعريف برنامه ملي پيش

 100 تـا  1با طـول تقريبـي از    توسعه تحقيقات و فناوري در سطوح اتمي، مولكولي و ماكرومولكولي
پديده ها و مواد در مقياس نانو و بـا هـدف ايجـاد و     لي ازنانومتر به منظور فراهم اوردن شناخت اصو

قطعات و سيستمهايي كه به خـاطر انـدازه كوچـك و يـا متوسـط خـود داراي        استفاده از ساختارها،
  .عملگردهاي جديدي هستند خواص و

 ادامه تحصيل در نانو



با تحقيقات فناوري نانو در  اي در ارتباط ها، مراكز تحقيقاتي پيشرفته درحال حاضر به غير از دانشگاه
. در زمينه هاي مختلف علوم نانو فعاليت ميكنند وجود دارند كه) عمدتا اياالت متحده( سراسر جهان

 بيـشتر مـواد، شـيمي،   ( و مهندسـي  ) بيشتر شيمي( هاي علوم پايه  رشته ها وليكن در سطح دانشگا

صنعتي مرتبط بـا علـوم و    هاي و پروژهبه خاطر مرتبط بودن با تحقيقات علمي ...) هوافضا و-مكانيك
نانودر پروژه هاي دكتري در اين رشته هـا بـسيار    باشند و تنوع موضوعات فناوري نانو مورد توجه مي

پذيرش در اين علوم اگر پروژه مرتبط و يا مقاالت علمي مطابق بـا ايـن    جهت دريافت. گسترده است
  .هند داشتداشته باشيد، امتياز بااليي براي شما خوا زمينه

  
  



 مديريت

 

 فهرست مندرجات

 مقدمه اي در رشته مديريت و گرايش هاي مربوط به آن 1 •

  گرايش هاي مديريت 2 •

o 2,1 براي دوره كارشناسي ارشد و دكتري مديريتدانشگاههاي مناسب  

 هاي دنيا Business school يرتبه بند 3 •

 مقدمه اي در رشته مديريت و گرايش هاي مربوط به آن

از متفاضيان زيـادي   بر خالف آنچه در ايران شاهد آن هستيم، رشته مديريت و گرايش هاي مربوطه
برخـوردار اسـت كـه همـين موضـوع باعـث        در خارج از كشور بالخصوص در امريكاي شمالي و اروپـا 

به گونه اي كه سـاالنه بـراي   . هاي تحصيلي مي شود ابت براي اخذ پذيرش و بورسيهشديد شدن رق
 نفر متقاضـي ادامـه تحـصيل در مقطـع هـاي كونـاگون       800افزون بر  دانشگاه هاي برتر دنيا گاهي

 كه وجود همين. مقدار براي رشته هاي فني و مهندسي به يك سوم كاهش مي يابد هستند كه اين

دشوار ساخته است  ه امكان ادامه تحصيل را در كشورهاي صاحب اين علم كميرقابت دست يافتن ب
  .اما دور از دست نيست

 گرايش هاي مديريت

تحـصيل در رشـته    در اكثر دانشگاه هاي معتبر دنيا گرايش هـاي متنـوعي بـراي عالقمنـدان ادامـه     
  : كه مي توان از آنها بدين صورت نام برد. مديريت وجود دارد

• Accounting and Information Assurance  
• Finance  
• Information Systems  
• Operations Management / Management Science  
• Marketing  
• Organizational Behavior  
• Strategic Management  
• Human Resource Management  
• Logistics and Transportation  

 
كه براي دانشجويان اين مقطع وجود دارد غالبـĤ بـا   گرايش هايي  : پذيرش در مقطع ليسانس -1



 Management Science يـا  Bachelor of Business Administration عنـوان هـاي  

 البته بايد. نياز به مدرك خاصي ديگري نيست TOEFL/IELTS بجز نياز به نمره وجود دارد كه

مقطـع ليـسانس    رشـته هـا در  اين نكته را متذكر شد كه وجود بورسيه هاي تحصيلي همانند سـاير  
  .وجود ندارد

بنـدي بـاال بـراي     ها حتي در مقطع ليسانس نيز تقـسيم  Business school در بعضي از •
تـر بـه سـايت مربوطـه      گرايش هاي وجود دارد كه پيشنهاد مي شود براي اطالعـات دقيـق  

  .مراجعه كنيد

وجود دارد كه دسترسـي  در اين مقطع بورس هاي تحصيلي  : پذيرش در مقطع فوق ليسانس -2
مانند ساير رشته ها، برخالف . ممتاز و فعال در ليسانس وجود خواهد داشت به آنها براي دانشجويان

تواند كمكـي   در ميان متقاضيان مرسوم است داشتن ارتباط با استادان گرايش دلخواه شما مي آنچه
و تـشخيص آنكـه چـه كـساني      يالبتـه تـصميم نهـاي   . باشد براي آنكه احتمال اخذ پذيرش باال برود

 Graduated Committee تـصميم گيـري   واجدالشرايط ادامه تحصيل هستند بر عهدهء كميته

  .است

كه براي سنجيدن سطح عمومي سواد شما در زبـان   TOEFL/IELTS عالوه بر امتحانات •
نيز براي كساني كه عالقمند ادامه تحصيل در تحـصيالت   GMAT انگليسي است؛ امتحان

 Graduate Management) .هـستند الزامـي اسـت   ) دكتري فوق ليسانس و(تكميلي 

Admission Test)  

در ايـران،   GMAT البته بسته به دانشگاه مورد نظر و تصميم آنها در مورد عـدم برگـزاري امتحـان   
بـراي بدسـت آوردن اطالعـات    . ل اسـت نيز براي آنها قابل قبـو  GRE گاهي نمره مربوط به امتحان

  .به قسمت مربوطه در ويكي يا فروم مراجعه فرماييد GMAT بيشتر در مورد امتحان

يكي از مهمترين فاكتورهـا بـراي گـرفتن پـذيرش در ايـن مقطـع معـدل دوره كارشناسـي                 •
 باال، داشتن مقاالت انتشار يافته، GRE يا GMAT و TOEFL ي گرچه نمره. شماست

  .قابل توجه تاثير به مراتب بهتري بر روي گرفتن پذيرش داشته باشند ي رزومه

نظـر بـراي متقاضـيان     الزم به يادآوري است كه داشتن سابقه كاري مرتبط با گرايش مـورد  •
بـه گونـه اي كـه    . شمار مـي رود  هادامه تحصيل در رشته مديريت يكي ديگر از موارد مهم ب

دانشجويان در باال بردن كارايي دوره آموزشي،  بخاطر موثر بودن تجربيات حرفه اي و فردي
  .مجموعه اي گوناگون از تجربيات دانشجويان دارند دانشگاه ها سعي در ايجاد

ايـي يكـي از   حتي در بعضي از دانشگاه ها با توجه به گرايش مورد نظـر، داشـتن ايـن سـابقه حرفـه       
  .فاكتورهاي بررسي مدارك متقاضي مي باشد



كيفيـت آن بـر شـهرت نويـسنده      نامه توصيه در گرفتن. توصيه نامه نيز از عوامل مؤثر است •
متاسفانه ايران و بطـور كلـي كـشورهاي     بخصوص در رشته هاي مديريت كه. ارجحيت دارد

  .گرفتن توصيه نامه از محل كار نيز متداول است البته. جهان سوم دانش قابل ذكري ندارند

 SOP نوشـتن . از ديگر مدارك الزم است (Statement of Purpose) نوشتن يك انشا •

مربوط را متقاعد سازيد شما براي تحصيل در دوره  اين امكان را به شما مي دهد تا دانشگاه
ي كـه بطـور   تنهـا جـاي  . مناسب و نسبت به ديگران برتر هستيد كارشناسي ارشد يا دكتري

  .از آن حداكثر استفاده را ببريد. است SOP قرار دارد كامل در اختيار شما

مدارك الزم مثل مدارك الزم براي گـرفتن پـذيرش در دوره فـوق     : پذيرش در مقطع دكتري -3
  .اين تفاوت كه ريز نمرات دوره كارشناسي اشد نيز به آن اضافه مي شود با. ليسانس است

در دانشگاه هاي معتبر امكان ادامه تحصيل  : (Post Doc) ع پست دكتريپذيرش در مقط -4
  .تا مقطع فوق دكتري نيز امكان پذير است

 دانشگاههاي مناسب براي دوره كارشناسي ارشد و دكتري مديريت

هـاي فنـي در ميـان     بدليل آنكه اقدام براي ادامه تحصيل در رشته هاي مديريتي بـه انـدازه رشـته   
رشته در قياس با رشـته هـاي فنـي وجـود      ج ندارد، دانشجويان به مراتب كمتري در اينايرانيان روا

  : مقصد وجود دارد عبارتند از گزينه هايي كه براي انتخاب كشور. دارد

  (انگليس ، فرانسه، سوئد، اتريش، هلند، سوييس، دانمارك و اسپانيا(اروپا  •

  (كانادا و آمريكا(امريكاي شمالي  •

  (ژاپن، چين، استراليا و مالزي(نوسيه آسياي و اقيا •

  : نكات قابل تامل

و آزاد مـي باشـند، بـه     كشورهايي كه داراي روش هاي مديريتي پيشرفته و اقتـصاد توسـعه يافتـه    -
  .رشته هستند مراتب داراي امكانات بهتري براي ادامه تحصيل در اين

بهترين دانـشگاه هـا در دنيـا     نسه ازهاي موجود در انگليس و فرا Business school تعدادي از -
  .آنها رقابتي تر هستند هستند كه به طبع گرفتن بورسيه هاي تحصيلي از

 امريكــاي آن اســت كــه يكــي از مزايــاي دانــشگاه هــاي اروپــايي در مقابــل بــا دانــشگاه هــاي -

Application fee الي تحصيلي در كشورهاي امريكاي شم ندارند ولي در مقابل مقدار بورس هاي
اكثـر دانـشگاههاي كانـادا و    . كـشورهاي اروپـايي وجـود دارد    بسيار بيشتر از آن چيزي است كـه در 



اخذ ميكنند، پس در انتخـاب دقـت    applicatio fee  دالر به عنوان130تا  30امريكا مبلغي بين 
  .كنيد

ا داريـد كـه   ايـن امكـان ر   چنانچه دانشگاه هاي اروپايي را براي ادامه تحصيل انتخـاب مـي كنيـد    -
به علت وجـود دانـشجويان خـارجي بيـشتر در      در مقابل. همزمان زبان دوم آن كشور را نيز بياموزيد

 - .تحصيل در اين كشورها نسبت به كشورهاي اروپايي وجود دارد امريكا و كانادا فضاي بازتري براي

وجـود   MBA شـته ر همانند رشته هاي فني، ادامه تحصيل در مالزي مخصوصĤ براي عالقمندان به
 در مورد رشته. ( دانشجويان ايراني است دارد كه بخاطر هزينه هاي پايين مالزي انتخاب بسياري از

MBA شد به تفصيل در آينده صحبت خواهد.)  

زنـدگي و از آن مهمتـر وجـود     كشور استراليا نيز بخاطر فاصله زياد با ايران و هزينـه هـاي بـاالي    -
كانادا از گزينه هاي پايـاني متقاضـيان بـراي     كمتر نسبت به امريكا وبورس هاي تحصيلي به مراتب 

  .ادامه تحصيل است

عـالوه بـر بـورس هـاي      ها اين اسـت كـه   business school نكته مثبت براي ادامه تحصيل در -
هزينـه هـايي نيـز از جانـب سـازمان       تحصيلي كه دانشگاه كه براي دانشجويان قائل مي شود، كمك

كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه اقدام مي كنند وجـود   لي براي داوطلباني كه ازهاي بين المل
 براي اطالعات بيـشتر بـه فـروم   . كمك هزينه ها از طرف بانك جهاني مي باشد دارد كه يكي از اين

  .مراجعه فرماييد

 هاي دنيا Business school رتبه بندي

مديريتي هماننـد سـاير    هاي دنيا در رشته هاي Business school هر ساله برترين دانشگاه ها و
 Financial Times گزارشـات در مجلـه   رشته ها رتبه بندي مي شوند كه يكي از معتبرترين اين

 اشاره 2008هايي اين رشته تحصيلي در سال school برترين در اينجا به تعدادي از. ارائه مي گردد
  :شده است

 
1-University of Pennsylvania: Wharton US  

2-London Business School UK  

3-Columbia Business School US  

4-Stanford University GSB US  

5-Harvard Business School US  



6-Insead France/Singapore  

7-MIT: Sloan US  

8-IE Business School Spain  

9-University of Chicago GSB US  

10-University of Cambridge: Judge UK  

11-Ceibs China  

11-Iese Business School Spain  

13-New York University: Stern US  

14-IMD Switzerland  

15-Dartmouth College: Tuck US  

16-Yale School of Management US  

17-Hong Kong UST Business School China  

18-HEC Paris France  

19-University of Oxford: Saïd UK  

  
  



 مكانيك

 

طـور كلـي در    فرصـتهاي تحقيقـاتي بـه   , زمينه رشته مكانيك و ادامه تحصيل در خارج از كـشور  در
تحقيقاتي به طور محدودتر در  در زمينه جامدات هم فرصتهاي. زمينه حرارت و سياالت بيشتر است

 در زمينه. د داردوجو Composite Materials & Structures و MEMS , NEMS زمينه

Solid Mechanics امكان يافتن Open Position (   كمتـر از  ) يعني فرصـت خـالي تحقيقـاتي
  .شد بقيه گرايشهاي مكانيك مي با

  [[1]]مهندسي مكانيك در ويكي پديا

  :زمينه جامدات

در  مركـب  مـواد , شكست و خستگي, شامل تحليل تنش Solid Mechanics مكانيك جامدات يا
به بررسي و تحليل سازه هـا   در اين زمينه.  در جهان قرار داردكليه اين زمينه ها آمريكا در مقام اول

  .هاي ثابت با رشته عمران بسيار مشابه است بررسي سازه. و قطعات ثابت و متحرك پرداخته ميشود

  :برخي رشته هاي مربوط به اين زمينه

  .B.S = ليسانس= كارشناسي : دوره

   طراحي جامدات-مهندسي مكانيك  -1

  .M.S= فوق ليسانس= ناسي ارشد كارش: دوره

   طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك  -1

  مهندسي خودرو -2

  مهندسي ميكروماشينكاري -3

 
  [2]:منبع

  



  :زمينه سياالت

مايعـات و گازهـا و    مربـوط بـه بررسـي عملكـرد و رفتـار      Fluid Mechanics مكانيك سياالت يا
مانند پمپ، فـن، مبـدل حرارتـي، موتـور      طراحي وسايل يا تاسيساتي است كه با سيال كار ميكنند؛

تحصيل در زمينه سياالت نيز به همين ترتيب  . . . نيروگاه و جت، توربين، تاسيسات تهويه مطبوع،
وند كه بخش اول فرايندهاي سياالت را بررسـي ميكنـد و   ميش است يعني دروس به دو بخش تقسيم

  .طراحي تجهيزات مربوط ميپردازد بخش دوم دروس به

  :برخي رشته هاي مربوط به اين زمينه

  .B.S = ليسانس= كارشناسي : دوره

   حرارت و سياالت-مهندسي مكانيك  -1

  .M.S= فوق ليسانس= كارشناسي ارشد : دوره

   تبديل انرژي-مهندسي مكانيك  -1

   توربوماشين-مهندسي مكانيك  -2

 

و توربـوالنس دانـشگاه هـاي زيـر در آمريكـا       CFD به نظر ميرسد در گرايش سياالت و به خصوص
  :[نياز به ذكر منبع]بهترين ها هستند

1. Stanford University  

2. Purdue University  

3. Cornell University  

4. Michigan Ann Arbor  

5. University of Illinois at Urbana Champaign  

  



 هنر

در مقطـع پـس از ليـسانس را در يـك تقـسيم بنـدي            ) نظـري و عملـي    (اگربخواهيم رشته هاي هنر   
  :بگنجانيم، بايد اينكار را بصورت زير انجام داد

 فهرست مندرجات

• 1Master of Arts  

• 2 MFA-Master of Fine Arts   

• 3Master of Art and Design  

• 4PhD  

 دريافت كمك مالي در رشته هنر 5 •

  مدارك الزم براي پذيرش 6 •

o 6,1 نظريهاي رشته  MA and PhD 

o 6,2 هاي عملي رشته MFA 

Master of Arts  

• Art History (Theory and Criticism)  
• History of Art and Archaeology  
• Art Education  
• Visuals Culture  
• Critical Studies  
• Visual and Cultural Studies  
• Museum Studies  
• Decorative Arts  
• Performing Arts  

Master of Fine Arts - MFA  

• Studio Arts:  

Painting, Sculpture, Ceramics, Printmaking, Textile, Drawing, 
Photography,…  

 

Master of Art and Design  



Industrial Design, Product Design, Product Management….  

 

PhD  

• Art History (Theory and Criticism)  
• Art Education  
• Fine Arts  
• History of Art and Design  
• History of Decorative Arts  
• Visual and Cultural Studies  
• Visual Arts  

نظري باشند، حتي رشـته   پيش از هر چيزي بايد گفت كه هيچ كدام از اين رشته ها نميتوانند كامالً
امـا در مـورد پـذيرش و     .عملـي بـه خـود بگيـرد     تاريخ هنر بر خالف باور عموم مينواند كامال جنبه

  :تحصيل در اين رشته ها بايد گفت

بـه نمونـه    همچنـين در مقطـع دكتـرا احتيـاج    براي رشته هاي با جنبه نظـري قـوي تـر و     .1
. باشـد ...) تحقيـق و  تحليـل، روش (نوشتاري داريد كه نشان دهنده توانائي نوشتاري در هنر

و يا هر نوشـته موضـوعي ديگـر      صفحه به عنوان مثال از پايان نامه20معموال چيزي حدود 
 شـما از ابتـدا تـز خـود را     مقطع دكترا، كه در اروپا با توجه به متفاوت تر بودن. كا في است

  .داريد شروع ميكنيد، احتياج به طرح تحقيق

اسـت و كـامال معمـول     معموال ارائه مقاله در رشته هاي هنري همانند انساني كاري مـشكل  .2
شروع مي كنند هـيچ مقالـه چـاپ     است كه كساني كه به عنوان مثال دكتراي تاريخ هنر را

رشته ها هـم بـر خـالف رشـته هـاي فنـي،        رگ آندر رزومه اساتيد بز. شده نداشته باشند
  !باشد  مقاله وجود داشته300-200نميتواند 

در رشـته هـاي هنـري     بر خالف رشته هاي فني كه در تمام دنيا داراي زباني مشابه اسـت،  .3
اينكه در غرب بدنيا نيامده ايد  اختالف فراواني قابل مشاهده است تا آنجا كه شايد به خاطر

از منابعي كه وجـود دارد را از آن خـود مـي     دهند، به خاطر اينكه بسياريبه شما پذيرش ن
  !دركي از آن داشته باشيد دانند و برايشان غريب است كه شما

بصورت اساليد يا بـه شـكل    براي رشته هاي عملي در مقطع فوق، احتياج به ارائه نمونه كار .4
 سـاله  3اه ها اين دوره را بـصورت  دانشگ تعداد زيادي از. ديجيتال بر روي لوح فشرده داريد

 Assistant)مدرك مي تـوان بـا درجـه اسـتادياري     برگزار مي كنند در حاليكه اين با اين

Professor) البته با رقابت بسيار شديد و بسيار بسيار سخت يـراي  (كرد شروع به تدريس
ار اسـتخدام  درست همان طور كه با درجه دكترا ميتوان به عنوان اسـتادي  (غير آمريكائي ها

  .شد



اگـر نـه غيـر    (انـدازه سـخت   به عنوان ايراني، استخدام شدن در دانشگاه آمريكائي كاري بي .5
در هر حـال اگـر   . هنر غرب باشد است خصوصĤ اگر حوزه تحقيق و عالقه شما فرضاً) ممكن

شـانس بيـشتري بـراي يـافتن كـار آكادميـك        در مورد ايران يا شرق كار كرده باشيد شايد
  .داشته باشيد شيد، مگر اينكه قصد بازگشتداشته با

دو زبان غير از انگليـسي   براي رشته تاريخ هنر در مقطع دكترا آشنا بودن در حد خواندن با .6
  .توانائي را در قالب امتحان نشان دهيد معموال تا پايان سال دوم بايد اين. الزاميست

 دريافت كمك مالي در رشته هنر

علوم پايه از لحاظ ارتباط  ه به تفاوت رشته هنر با رشته هاي فني و حتيكامال واضح است كه با توج
بطور كلي، بيشترين و رايج ترين كمك مالي  .با صنعت، كمك مالي كمتري در اين حوزه وجود دارد

مقـدار ايـن كمـك در رشـته هـاي نظـري       . مـي باشـد   Teaching Assistantship موجود همانا
  ساعت كار مبلغي در نظـر 10ه هاي عملي است و معموال در قالب بيشتر از رشت همچون تاريخ هنر

امكـان كـار وجـود      سـاعت نيـز  20گرفته مي شود ولي با پيگيري بيشتر و در صورت تالش استاد تا 
مثال در رشته سراميك بيـشتر دانـشگاه هـا     به عنوان. دارد، كه مبلغ با توجه به دانشگاه متغير است

ساعت كار به دانشجو اختصاص مي دهند كه در صورت  10 الر بابت د12000 تا 8000مبلغي بين 
در صـورت  .  دالر در سال متغير باشـد 20000 تا 16000ساعت ميتواند از  20افزايش ساعت كار به 

ماليـات نيـز    اين مبلغ، دانشجو از پرداخت شهريه نيز معاف است و حتي مي تواند از بيمه و دريافت
را بايد از وب سايت دانشگاه و  عات در مورد ميزان كمك و باقي موارددر هر صورت اطال. معاف باشد

اين بين به ياد داشته باشـيد كـه بـه عنـوان مثـال در       در. استادي كه با ان مكاتبه مي كنيد بپرسيد
 هـزار  4 تـا  2را حذف نميكنند و شما مبلغي بين  in-state tuition ها تگزاس بسياري از دانشگاه

ــان دالر از ــد حقوقت ــت شــهريه بدهي ــد باب ــا  . را باي ــاي نظــري گاه  Research در رشــته ه

Assistantship مثـال كـار در قـسمت ارشـيو ديجيتـال دپارتمـان از        هم وجود دارد كه يه عنوان
  .جمله وظايف است

Fellowship هستند و احتيـاج بـه رزومـه     ها نيز كه بهترين نوع كمك مالي هستند بسيار رقابتي
 99احتمال  عالوه بر اين در نظر داشته باشيد كه در امريكا، تعدادي دانشگاه ها به .دبسيار عالي دارن

در بـسياري از  . ميدهنـد  درصد به كساني كه پذيرش ميدهند، كمك مـالي مناسـب نيـز اختـصاص    
درصـد از دانـشجويان دپارتمـان از كمـك      دانشگاه ها نيز اماري ذكر شده است مبني بر ايتكه چنـد 

مخارج دانشگاه بصورت شخصي براي شـما امكـان پـذير نيـست،      مسلما اگر تامين. ندمالي برخوردار
 اگر در صدد تامين مخارج و شهريه با هزينه. ها شانس خود را امتحان كنيد بهتر است در اين مكان

مثال در دانشگاهي  به عنوان. شخصي هستيد به ياد داشته باشيد كه برخي ايالت ها ارزان تر هستند
دالر شود كه بـه نـسبت    13000 س ممكن است شهريه و مخارج زندگي يك سال شما تنهادر تگزا

هـر  . دانشگاهها هم از كيفيت قابل قبولي برخوردار است بسياري ايالت ها بسيار مناسب بوده و سطح



 هنر در مكان هاي متروپوليتن از محبوبيت بيشتري برخوردار است، بهتر است چند با توجه به اينكه

تگـزاس و غـرب    ت خود را در دانشگاه هاي شرق امريكا، اطراف شيكاگو، شـهر هـاي بـزرگ   تحصيال
براي كار پس از تحـصيل داشـته    شامل كاليفرنيا، واشينگتن و اورگان انجام دهيد تا شانس بيشتري

  .باشيد

  مدارك الزم براي پذيرش
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 هوافضا

) 3پيـشرانش،   (2آيروديناميـك،  ) 1: هوافضا داراي چهار گرايش اصـلي اسـت كـه عبارتنـد از     رشته
. ديناميـك سـياالت مـي پـردازد     گرايش آيروديناميك بيشتر بـه . سازه) 4 و ديناميك پرواز و كنترل

بوده ولي در گرايش پيشرانش توجه بيشتر بـر   گرايش پيشرانش و آيروديناميك بسيار به هم نزديك
گرايش ديناميك پـرواز و كنتـرل همـان طـور كـه از      . هواپيماست ديناميك سياالت در داخل موتور

 .ثر نيروهاي آيروديناميك بر حركت وسيله نقليه و كنترل آن مي پردازدبررسي ا اسمش پيداست به

وارده بر آن مورد نظر  در گرايش سازه طراحي و تحليل سازه هاي هوافضايي با در نظر گرفتن نيروها
  .است

تواند به همراه داشته باشـد،   اين رشته با وجود تمامي مزايايي كه از طريق گرفتن پذيرش در آن مي
گرفتن ويزاي كشور آمريكـا را بـسيار پـايين مـي      ري بودن تكنولوژي هاي مرتبط با آن امكانانحصا
در مورد ساير كشورها اين شـدت  .) گفت كه اين احتمال صفر است هر چند به قطع نمي توان.( آورد

 كمتر است به طوري كه در بسياري از آن ها مخصوصا در كشور هاي اروپايي چندان عمل به مراتب

  . نداردوجود

  :به طور كلي اين رشته را ميتوان با توجه به كشورهاي مقصد به موارد زير تقسيم كرد

 آمريكا

يم كـه در بعـضي از     مـي . براي رفتن به رشته هوافضا در آمريكا بستگي به زمينه كاري فـرد دارد  داـن
ه تحقيقـات از  ولي چون كه بيـشتر بودجـ   .دانشگاههاي امريكا مكانيك و هوافضا يك دانشكده دارند

تامين مي شود، كـامال طبيعـي اسـت كـه بـااين مـسئله بـا         طريق وزارت دفاع و زيرمجموعه هايش
از استادها هم چون با ايـن بودجـه يـك سـري از تحقيقاتـشان را انجـام        خيلي.سختي برخورد كنند

انـي  اير مي دانند كه براي ويزا مـشكل خواهيـد داشـت از همـان ابتـدا روي دانـشجوهاي       ميدهند و
اگـر بخواهيـد آنجـا در     مثال. حساب نمي كنند و حتي بحث پذيرش هم تحت الشعاع قرار مي گيرد

استادي قبولتان كـرد، بالفاصـله سـفارت     كار كنيد، حتي اگر به فرض محال hypersonics زمينه
ملكـت  كه به فرد به اين ديد نگاه مي كنند كه قرار است به م چرا. مي كند reject براي ويزا شما را

بنابراين  .نبايد اجازه دهند كه اين تكنولوژي انحصاري را از كشورشان خارج نمايد خود برگردد و لذا
مـثال اگـر قـرار اسـت در     . ميكند زمينه كاري استادي كه قرار است با او كار كنيد بسيار اهميت پيدا

 اين نكتـه داشـته   در ضمن بايد توجه به .نداريد كار كنيد اصال مشكلي bio-mechanincs زمينه
  !كارشناسي ارشدتان جزو موضوعات حساس نباشد باشيد كه موضوع پروژه كارشناسي و

  



 كانادا

دانـشكده مـستقل    Ryerson و Toronto ،Carleton هاي براي اين رشته در كانادا فقط دانشگاه
د كـه  دانـشكده مكانيـك دارنـ    هم يك زير گـروه هوافـضا در   Concordia و McGill البته. دارند

كشور كانادا مـشكلي از نظـر ويـزا و پـذيرش      براي رفتن به اين رشته در. ي مستقلي نيست دانشكده
  .وجود ندارد

  



  دوره كارآموزي

هـاي   طي آن در شـركت  توانند در اي است كه دانشجويان مي دوره internship ي كارآموزي يا دوره
. ي تحصيلي خود كـار كننـد   رتبط با رشتهم اي خصوصي يا ساير موسسات خارج از دانشگاه در زمينه

دانشگاه اجباري نيست و دانشجويان معموال از اين مـدت بـراي    نام و حضور در در طول تابستان ثبت
 كننـد  ها بـه دانـشجويان پرداخـت مـي     حقوقي كه شركت. كنند دانشگاه استفاده مي كار در خارج از

 يـا  Teacher Assistantship ا داشـتن معموال بسيار باالتر از حقـوقي اسـت كـه دانـشجويان بـ     

Research Assistantship نمايند در طول سال دريافت مي.  

چنانچه مايل . متعددي ندارد نسبتاً ساده است و احتياج به مدارك internship اقدام براي دريافت
. از زمستان سال قبل اقدامات خود را آغاز كنيـد  براي تابستان هستيد بايد internship به دريافت

 هـاي  ال اطالعـاتي را در مـورد موقعيـت   مـاه دسـامبر تـا مِـي هـر سـ       ها از حدود بسياري از شركت

internship كارشناسـان  . نمايند مي رزومه آوري كنند و اقدام به جمع سايت خود منتشر مي وب در
مـصاحبه ممكـن   . كننـد  مصاحبه انتخـاب مـي   برايشركت با توجه به سوابق دانشجويان، تعدادي را 

صورت پذيرد و ممكن است شامل چندين مرحلـه مختلـف    است به صورت تلفني يا در محل شركت
ي دوم راه پيـدا   اند به مرحلـه  ي اول را قبول شده ي مرحله كه مصاحبه به اين معني كه كساني. باشد
رزومـه،   نـشجويان بخواهنـد تـا عـالوه بـر     هـا ممكـن اسـت از دا    شركت. و به همين ترتيب كنند مي

معمـوال در صـورتي درخواسـت     نامـه  توصـيه . هايي از طرف اساتيد دانشگاه نيز ارائه دهند نامه توصيه
  .پشت سر گذاشته باشيد شود كه شما تمام مراحل مصاحبه را با موفقيت مي

رود  ت و از شما انتظـار مـي  اس كنيد بسيار مهم اي كه براي آن اقدام مي داشتن دانش كافي در زمينه
 internship همچنين زمان اقدام براي. جواب دهيد ها را كننده ي سواالت مصاحبه كه بتوانيد عمده

ها ممكن است تا ماه فبريه تمام دانشجوياني كـه الزم دارنـد    از شركت برخي. هم اهميت زيادي دارد
اقدام بعـد از   رايط خوب هم در صورتانتخاب كرده باشند و بديهي است كه دانشجويي حتي با ش را

  .نخواهد داشت internship اين زمان، شانس چنداني براي دريافت

ي اقدام براي يـافتن   را با نحوه دارند كه دانشجويان career center ها مركزي به نام اغلب دانشگاه
ي نوشـتن   هتواننـد بـه شـما در زمينـ     همچنـين مـي   اين مراكز. كنند آشنا مي internship شغل و
هـايي   فرستيد كمك كنند و همچنين ممكن است ليـستي از شـركت   مي ها اي كه براي شركت رزومه

 عـالوه بـر آن در طـول سـال    . هستند را در اختيار شما قرار دهند intern استخدام كه عالقمند به

هـدف  . برگـزار شـود   ممكن است در دانشگاه career fair هاي كوچكي با عنوان تحصيلي نمايشگاه
هـاي   شـركت . اسـت  internship يـا  ها استخدام دانشجويان براي شغل دائمـي  اصلي اين نمايشگاه

كنـد و حتـي ممكـن اسـت      آوري مـي  دانـشجويان را جمـع   ي هـايي دارنـد كـه رزومـه     عالقمند غرفه



 بـه  عالقمند ها به دانشجوياني كه بازديد از اين نمايشگاه. دانشجويان انجام دهند هايي نيز با مصاحبه
  .شود هستند، توصيه مي internship گرفتن

  Internship=title?php.index/wiki/org.applyabroad.www://http» برگرفته از
  



  :)تجربيات شخصي (پيشنهادات و توصيه هاي برادرانه

ه عنـوان پـول و منبـع              وكراينادر كشور   متاسفانه    به ما ايرانيان، نه به عنـوان يـك دانـشجو بلكـه ـب
درآمدي نگاه مي كنند و اين كشور از سيستم آموزشي با كيفيت بااليي نيز برخوردار نبـوده و مـوارد             

از ورود به ايـن كـشور از ادامـه تحـصيل          بسياري از دوستان به داليل متعددي پس از مدت كوتاهي           
توصيه مي كنم تنها در صورتي كه خواهان اخذ مدرك تحصيلي از خـارج             بنابراين   .ندمنصرف شده ا  

  .كشور مي باشيد و اعتبار و كيفيت آموزشي در درجه دوم به سراغ اين كشور برويد
ز ايـران مـي باشـد ولـي در عـوض كيفيـت زنـدگي و سـطح          هزينه زندگي پايين تـر ا  هنددر كشور   
ري از مردم گرسنه اند و عده زيادي نيز در خيابان زنـدگي و حتـي            بسيا.  پايين تر است    نيز بهداشت

تومان يك خـدمتكار يـا كنيـز       10000به عنوان مثال با پرداخت ماهيانه معادل         (!زادو ولد مي كنند   
 بنابراين بـه هندوسـتان بـا ديـد     )جوان هرروز منزل شما را تميز كرده و برايتان غذا درست مي كند   

 و اگر به دنبال ادامه تحصيل، كار يا اقامت در يك كشور شـيك و             اه نكنيد يك كشور مرفه و تميز نگ     
دانـشگاه  شايان ذكر است كيفيت آموزشـي  . ثروتمند هستيد از تحصيل در هندوستان منصرف شويد 

  برخــوردار اســت و پـس از فــارق التحــصيلي از سـطح علمــي و عملــي بـااليي  هـاي هندوســتان  از  
 . اقـدام نماييـد   دانشگاه هاي اروپايي و آمريكايي بهترين تحصيل در   مي توانيد براي ادامه    هندوستان

اين نكته را نيز فراموش نكنيد كه دانشجويان در هند اجازه كار ندارند و كاري نيز بـراي آنهـا وجـود            
 شنيده ها حاكي از آن است كه در دوره   .پس روي درآمد كار دانشجويي در هند حساب نكنيد        . ندارد

ر هند سخت گيري زيادي از لحاظ درسي انجام مي شود و دانشجويان بـسياري از   كارشناسي ارشد د  
  .روزهاي هفته را در كالس به سر مي برند

 پذيرش بدون بورس گرفتيد به دليل هزينه هاي ..آمريكا، كانادا وبه نظر من اگر از دانشگاه خوبي در     
ود بـه دانـشگاه، شـرايط و تـسهيالت        زياد شهريه آن پيشنهاد را به راحتي رد نكنيد زيـرا پـس از ور              

وام، كـار  (بسياري برايتان مهيا مي شود و با احتمال زيادي مي توانيد از كمك هزينه هاي تحـصيلي     
 ضـمن اينكـه بـا    .اسـتفاده نماييـد  ...) دانشجويي، تدريس به عنوان حل تمرين، كارهـاي پژوهـشي و   

ار و اخـذ اقامـت دائـم آن كـشور را     تحصيل در يك كشور پيشرفته شانس زيادي براي پيدا كردن كـ       
  .خواهيد داشت

  
  
  
  

  موسوي فردسيد داوود 

  
  
  
  


