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شرایط اولیه ورود به دانشگاههای خارجی
۱- دریافت فرم application از قسمتهای پذیرش دانشگاه ها و ارائه آن به متقاضیان جهت 
اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی توسط شخص متقاضی )متذکر می شود این قسمت مسئولیت 

پذیرش به عهده متقاضی است(.
/دانشگاه / کشور  ارسال آدرس و کلیه اطالعات و پروفرمهای مکاتباتی مربوط به رشته   -2

مطبوعه متقاضی.
به  جهان  تاریخی  هنری،  فرهنگی،  علمی،  های  دیدنی  و  ها  گالری  ها،  موزه  معرفی   -۳

توریست های عازم خارج از کشور.
۴- معرفی مؤسسات و انستیتوهای علمی و تحقیقاتی معتبر بین المللی به محققین و پژوهشگران. 
۵- ارائه مشاوره حضوری و راهنمایی و ارزیابی وضعیت متقاضی جهت تحصیل در کشورهای خارجی.

۶- ارائه اطالعات بازرگانی، مشخصات و حوزه فعالیت شرکت های داخلی و خارجی.
۷- انجام کلیه مکاتبات اداری جهت پذیرش مشروط )پذیرش کالج زبان + پذ برش دانشگاه( 

از دانشگاه های خارجی.
۸- امکان دارد هزینه های دانشگاههای مربوطه افزایش یافته باشد و بر اساس استعالم سالهای 

قبل می باشد.
۹- شما میتوانید از طریق اینترنت نام دانشگاه مربوطه را وارد و آن را Search کنید و آنگاه 

مکاتبه نماید. 
اساس و نحوه عملکرد دایره پذیرش تحصیلی

۱- بررسی تقاضانامه و فرم تعیین رشته / دانشگاه / کشور تکمیل شده متقاضی. 2- ارزیابی 
میزان توان و ضمانت مالی متقاضی. ۳- ارزیابی معدل کتبی و کل آخرین مدرک تحصیلی 
متقاضی. ۴- پژوهش و تحقیق توسط کارشناسان و مشاوران تحصیلی جهت یافتن رشته /
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متقاضی  مالی  توان تضمین  و  ارزیابی شده  با مدرک  متقاضی که  / کشور مطبوعه  دانشگاه 
اطالعات  کلیه  و  مکاتباتی  شده  تایپ  فرمهای  و  ها  نامه  ارسال   -۵ باشد.  داشته  هماهنگی 
انجام مکاتبات اداری جهت اخذ  مربوطه به رشته / دانشگاه / کشور به آدرس متقاضی. ۶- 

پذیرش تحصیلی توسط کارشناسان مجرب. 
مدارک الزم جهت ثبت نام

ذیاًل به مدرکی که می بایست جهت ثبت نام تهیه نموده و برای دانشگاه ارسال داشت اشاره 
می گردد.

از دانشگاهها و  بایستی پس از کسب اطالع کافی  ابن فرم می  نام:  ۱- فرم درخواست ثبت 
انتخاب دانشگاه مورد نظر تهیه گردد.
 Application from چیست؟ 

یکی از موارد الزم جهت اخذ پذیرش تحصیلی از هر دانشگاه بین المللی تکمیل فرم درخواست 
این فرم حاوی اطالعات  یا application from مربوط به همان دانشگاه می باشد. بطور کلی 

مختلفی می باشد که در گروههای زیر قابل طبقه بندی هستند: 
۱( بخش مشخصات فردی: شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، آدرس محل سکونت، 

آدرس در کشور مقصد، شماره تلفن، ملیت، تابعیت و غیره.
آموزشگاهها،  نام  گذرانده،  تحصیلی  های  دوره  شامل  تحصیلی:  و  علمی  سوابق  بخش   )2

معدلهای کسب شده، سوابق و تجارب تحصیلی و شغلی. 
۳( بخش زبان تحصیلی: شامل میزان آشنایی، مدرک موجود و نمره تحصیلی در زبان کشور مقصد. 
۴( بخش زبان تحصیلی: شامل میزان آشنائی، مدارک موجود و نمره تحصیلی در زبان کشور مقصد. 
۵( بخش ادارای )use Office(: این بخش با توجه به نیازهای هر دانشگاه به گونه ای، خاص 
تنظیم و طراحی میگردد و تنها از طرفی کادر اداری دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد. توجه 
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به این نکته ضروری است که نباید هیچ نکته خاصی در این بخش از فرم در خواست توسط 
متقاضی تکمیل گردد. البته شایان ذکر است که نوع فرم درخواست هر دانشگاه دیگر از لحاظ 
جزئیات و فرم تنظیم متفاوت می باشد و امکان دارد هر دانشگاه اطالعات خاص دیگری را 

عالوه بر موارد کل یاد شده در خواست نماید. 
می  درخواست  دانشجو  مشخصات  شرح  بر  مبنی  ای  مقاله  دانشگاهها  از  برخی  رزومه:   -2
نمایند. بهتر است برای تهیه مطالب آن وقت کافی صرف نموده و پیش نویسی از آن را با مشاور 

خود مطرح کنید. این فرم باید همراه با فرم درخواست ثبت نام ارسال گردد. 
۳- هزینه بررسی فرم ثبت نام: اکثر دانشگاه ها جهت در خواست ثبت نام هزینه دریافت می 
نمایند متوسط این هزینه بین 2۰ تا 2۰۰ دالر بوده و الزم به تذکر است که مبلغ فوق حتی 

در صورت پذیرفته نشدن متقاضی نیز مستردد نخواهد گردید. 
۴- ریز نمرات و سوابق تحصیلی: یکی از مدارکی که در زمینه دریافت پذیرش از دانشگاه ها 
ایفا می نماید ریز نمرات و سوابق تحصیلی می باشد. اکثر دانشگاههای  نقش بسیار مهمی 
معتبر سوابق تحصیلی متقاضی را بدقت مورد بررسی قرار داده و آن را بطور مستقیم در اعالم 
نظر خود مبنی بر پذیرش دانشجو تأثیر می دهند. چنانچه متقاضی قصد ورود به دانشگاه در 
هر مقطعی از تحصیل را داشته باشد می بایست لیست کاملی از کلیه دروس گذرانده و نمرات 
آنها را برای دفتر پذیرش و ثبت نام دانشگاه ارسال نماید. )به عنوان مثال کلیه نمرات دروس ۴ 
ساله دبیرستان برای دوره لیسانس و با کلیه نمرات و واحدهای گذرانده شده در دوره لیسانس 

برای پذیرش فوق لیسانس و ...(.
بی شک سطح نمرات و با معدل تأثیر بسزایی در وضعیت متقاضی خواهد داشت. عالوه بر 
موارد یادشده، ارائه اصل مدارک موجود نیز ضروری است. به این مفهوم که متقاضی می بایست 
نکته  یک  تذکر  اینجا  در  نماید.  ارائه  را  خود  تحصیلی  مدرک  آخرین  اصلی  رسمی  ترجمه 
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ضروری به نظر می رسد: گاهی اوقات برخی از متقاضیان تحصیالت دانشگاهی علی رغم داشتن 
مدرکی، قصد شروع مجدد رشته دیگری را دارند. به عنوان مثال فردی که دارای لیسانس 
ریاضی است قصد دارد تا رشته روانشناسی را از نو و مجدداً برای دوره لیسانس آغاز نماید در 
اینصورت بدیهی است که مدراک مورد نیاز این متقاضی نمرات دبیرستان و دیپلم خواهد بود 

نه ریز نمرات دوره لیسانس.
۵- آزمون ها: اکثر دانشگاهها به منظور پذیرش دانشجو آزمون هایی را ترتیب می دهند که 

نتایج حاصله از آنها نیز در گرفتن پذیرش تأثیر بسزایی دارد.
۶- مدرک زبان: همانطور که در بخش های پیش اشاره رفت دانستن زبان خارجی یکی از 
ارکان بسیار مهم تحصیالت دانشگاهی بینالمللی است و از این رو تقریباً کلیه دانشگاه ها ضمن 

بهادادن به موضوع فوق آزمونهای خاصی را در نظر می گیرند.
۷- توصیه نامه: برخی دانشگاه ها جهت پذیرش دانشجو از یک یا چند نفر که شناخت مناسبی 
از متقاضی داشته باشند در خواست توصیه نامه می نمایند. توصیه نامه بخودی خود تضمینی 
فاقد صداقت الزم می  بنظر میرسد،  نامه هایی که  و توصیه  نیست  جهت گسترش پذیرش 
باشند شانس متقاضی را جهت ورود به دانشگاه از بین خواهند برد. نکات زیر جهت تکمیل 

یک توصیه نامه مهم می باشد:
نامه می بایست صادقانه و صحیح باشد، نامه هایی که تماماً شامل تحسین و تمجید - 

از متقاضی است به مراتب کابرد کمتری از نامه هایی دارد که به نقاط ضعف و توانایی های او 
اشاره کرد است. 

تواند -  می  منابع  این  گردد،  تهیه  مختلف  منابع  از  نامه  توصیه   ۳ یا   2 است  بهتر 
آموزگاران، اساتید، مشاوران و کارفرمایان باشند. 

اعضای خانواده و دوستان معموالً مورد قبول نمی باشند. - 
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به -  دارند،  آشنایی  متقاضی  با سابقه تحصیلی  که  از جانب کسانی  نامه  توصیه  ارائه 
مراتب مورد قبول تر از توصیه نامه های بستگانی از متقاضی است که بعضاً دارای پستها و 

مشاغل بسیار مهم هستند. 
تاکید این توصیه نامه ها می بایست بیشتر بر روی توانایی های آموزشی فرد باشد تا - 

مشخصات فردی وی مسئوالن بررسی توصیه نامه ها معموالً وجود نکات زیر را در یک توصیه 
نامه مفید می دانند. 

مورد  در  شرح  متقاضی،  تحصیلی  ضعف  و  قوت  نکات  به  راجع  توضیح  تحصیلی:  سابقه   *
ناکامیهای وی و همچنین برای متقاضیان دوره های باالتر ازلیسانس توضیح در مورد سوابق 

تحصیلی و تحقیقاتی.
* فعالیت ها: فعالیتها و شرکت در کارهای گروهی در اجتماعات میبایست قید گردد. چنانچه 

متقاضی در این رابطه موفق به دریافت جایزه ای نیز گردیده، ارائه آن مؤثر می باشد.
* سایر توانائیها: مهارتهایی در سایر زبانها، رشته های هنری و ورزشی و غیره می بایست قید شود. 

برگه سالمت جسمانی: برخی از دانشگاه ها ممکن است از متقاضی درخواست برگه - 
تأیید سالمت نمایند. 

وضعیت زبان خارجی 
داشتن دانش کافی از زبان مورد تدریس در کشور مطلوب شما نقشی بسیار مهم در جهت 
موفقیت در ورود به دانشگاه ایفا می کند. آنچه از شما انتظار میرود توانایی، خواندن، نوشتن، 
درک مطلب و صحبت کردن در حدی که امور درسی خود را بدون مشکل پشت سر بگذارید 
سایر  دریافت  همراه  به  دانشگاهها  اکثر  نیست  کافی  تنهایی  به  مکالمه.  توانایی  بود.  خواهد 
مدارکش متقاضی نیز دال بر تسلط کافی به زبان خارجی درخواست می نمایند. این احتمال 
وجود دارد که نمرات تحصیلی شما در سطح باالیی بوده ولی در عین حال وضعیت زبان خارجی 
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شما از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. به منظور تعیین سطح زبان خود با خود صداقت داشته 
باشید. چرا که این امر به شما کمک خواهد کرد تا جهت فراگیری زبان برنامه ریزی صحیح و 
مناسبی انجام دهید چگونگی فراگیری زبان خارجی یکی از مشکالتها و معضالت کلیه کسانی 
که قصد تحصیل در خارج از کشور دارند و یا به گونه ای برای رفع احتیاجات شغلی خود نیاز 
به تسلط بر یک زبان خارجی دارند. با اینکه کالسهای متعددی خصوصا در زمینه زبان انگلیسی 
موجود میباشد اما بعضا بواسطه عدم استفاده از روشهای مناسب و منطبق بر فیزیولوژی ذهن 
انسان، سطح عمومی آگاهی از زبانهای خارجی در حد رضایت بخشی نمی باشد. از این جهت 
سعی شده در این نوشتار کوتاه استراتژی های مفیدی که باید در فراگیری زبانهای خارجی 
در نظر داشت مطرح گردد. اگر بخواهید که به یک زبان خارجی حرف بزنید باید موفق به فکر 
کردن به این زبان بشوید. به این معنا که افکار شما بی آنکه به وسیله ترجمه ای از فارسی به 

زبان خارجی برود مستقیما به کمک واژه های خارجی بیان شود. 
مدارک زبان انگلیسی مورد نیاز

یکی از شرایط الزامی در اغلب دانشگاه های کشورهایی چون آمریکا، انگلیسی، کانادا، استرالیا 
و... که به زبان انگلیسی تدریس می کنند داشتن مدارک زبان انگلیسی )تافل TOEFL( با نمره 
۵۵۰ میشیگان MICHIGAN با نمره ۸۵ و  IELTS با نمره ۶/۵ می باشد. ولی در بسیاری از 
کشورها برای حل مسئله زبان کالج های آموزشی ۳ ماهه تا 2 ساله پیش دانشگاهی دائر می 
باشد. برای مثال اکثر دانشگاه های هندوستان، مجارستان، فیلیپین، چک، اسلواک، رمانی، 
هنگام  گرامی  متقاضیان  زبان هستند.  آموزشی  های  کالج  دارای  و...  مالزی  روسیه،  اکراین، 
تعیین کشور می بایستی به زبان ملی کشور مطبوعه و زبانی که دانشگاههای آن کشور به آن 
زبان تدریس میکنند توجه کامل داشته باشند زیرا کشورهای اتریش، آلمان، سوئد سوئیس، 
هلندی،  فرانسوی،  سوئدی،  آلمانی،  زبان  به  اکثراً  دانمارک  و  فنالند  بلژیک،  هلند،  فرانسه، 
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به  که  دارد  وجود  کالج  و  دانشگاه  محدودی  تعداد  و  میکنند  تدریس  دانمارکی  و  فنالندی 
زبان انگلیسی تدریس می کنند. ذیال مهمترین و معتبرترین آزمونهای زبان انگلیسی و سایر 
آزمونهای الزم که غالباً ارائه نمرات آنان از جانب دانشگاه در خواست میگردد معرفی می شوند:
1-TOEF: TES OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

2-SAT: SCHOLISTIC APTITUDE TEST    

.3-ACT: AMERICAN COLLEGE TESTING PROGRAM ASSESSMENT

4-GRE: GRADUATE RECORD EXAMINATION

5-GMAT: GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST.

 پذیرش مشروط از دانشگاه های خارجی
و  باشد  می  دانشگاه  از  زبان  آکادمی  یا  کالج  پذیرش  دانشگاه:  پذیرش   - مشروط  پذیرش 
متقاضی می بایستی الزاماً قبل از ورود به دانشگاه دوره های آماده سازی زبان را در کالج و 
آکادمی های وابسته و غیر وابسته به دانشگاه بگذراند که این دوره ها بسته به توانایی متقاضی 

از ۳ ماه الی 2 سال میباشد. 
مدت زمانی که جهت اخذ پذیرش مشروط مصروف می شود ۶-۳ ماه می باشد و اقدام به 
درخواست و انعکاس شرایط متقاضی به دانشگاه می بایستی حداقل شش ماه قبل از شروع 
از شروع سال تحصیلی  قبل  پذیرش،  دریافت  از   متقاضی پس  پذیرد.  انجام  سال تحصیلی 
می تواند اقدام به اخذ ویزای تحصیلی نماید و یک ماه قبل از شروع کالس ها می تواند اقدام 

به عزیمت نماید. 
آزمون هماهنگی و تعیین سطح عملی

در اکثریت دانشگاههای معروف و معتبر جهان مخصوصاً دانشگاه های اروپا، آمریکا، اقیانوسیه 
در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، و دکترا آزمون تعیین سطح علمی برای متقاضیان 
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برگزار می کنند و اگر متقاضی به حد نصاب تعیین شده از نظر دانشگاه نرسد با توجه به سطح 
علمی متقاضی کالج های پیش دانشگاهی از ۳ ماه تا یکسال جهت آماده سازی متقاضی دائر 
مدرک  که  اسکاندیناوی  کشورهای  مثل  کشورهای  نیز  دیپلم  تحصیلی  مقاطع  در  میگردد. 
دیپلم ایران را تایید نمی کنند، این امتحان برگزار می شود و پس از اینکه متقاضی دوره های 

پیش دانشگاهی را گذراند می تواند وارد دانشگاه بشود. 
جدول مدارک دانشگاهی سایر کشورها و تطبیق آنها با مدارک ایران:

ذیاًل نام شاخص ترین رشته های موجود در کشورهای مختلف و نحوه تطبیق آن با مدارک 
دانشگاهی ایران ارائه میگردد. 

انگلستان 
 B.SCدیپلم = CSE O LEVEL  -  فوق دیپلم = )H.N.C.(H.N.O  -  لیسانس علوم=

 LL.B. = لیسانس حقوق - B.EN Gلیسانس هنر = .B.A - لیسانس مهندسی =
ENG.M. = فوق لیسانس مهندسی -M.Aفوق لیسانس علوم = .SC.M - فوق لیسانس هنر =

 PH.D. = دکترا
فرانسه 

LICENCEفوق دیپلم = )D.V.T.(B.T.S.-D.R.U.G - لیسانس=
DPLGفوق لیسانس - )D.E.A.(DESA - فوق لیسانس معماری =

 DOCTEUR D INGENIEURدکترای مهندسی =
DOCTEUR EN MEDECINE = دکترای پزشکی

آلمان 
 DIPLOM = لیسانس - VER-DIPLOM = فوق دیپلم - ABITUR = دیپلم
 DIPLOM-ING = فوق لیسانس مهندسی - DIPLOM= لیسانس مهندسی
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 ARZTICHE PRUFUMG = پزشکی عمومی -  PH.D.(DR.ING(دکترا = 
FACHARZT = پزشک متخصص – DOCTOR DER MEDIZIN = دکترای پزشکی 

راهنمای مدارک اعطائی دانشگاههای انگلیسی زبان
 A=ASSOCIATE*AA-ASSOCIATE OF ARTS*AS= ASSOCIATE OF SCIENCE

*AAS= ASSOCIATE OF APPED SCIENCE 

B= BACHEORS* BA= BOCHEIOR OF ARTS*BS = BOCHEIOR OF SCIENCE

*BFA = BOCHEIOR OF FINE ARTS

 M= MASTERS*MA= MASTER OF ARTS*MS= MASTER OF SCIENVE

*MBA= MASTER OF BUSNESS ADMINSTRATION 

MFA = MASTER OF FINE ARTS* MPHI = MASTER OF PHILOSOPHY

*D= DOCTORAL*EDD= DOCTOR OF EDUCATION

 PHD= DOCTOR OF PHIIOSOPHY *F= FIRST PROFESSIONAL

شروع سال تحصیلی: این دانشگاه بورسیه تحصیلی ندارد. 
وضعیت کار: این دانشگاه امکاناتی در رابطه، با کار ندارد اما دانشجو میتواند به صورت آزاد و 

در کارهایی همانند فعالیتهای تجاری مشغول بکار گردد. 
متقاضی            آشنایی  عدم  صورت  در  میباشد.  روسی  دانشگاه  این  در  تدریس  زبان  زبان:  کالج 
می بایستی در موسسات زبان روسی ثبت نام و شرکت کند که معموالً طول این دوره ها ۶ 
ماه می باشد و دانشجو موظف به پرداخت هزینه و شهریه کالسهای زبان می باشد. هزینه این 

کالس های زبان ۱۵۰۰-۸۰۰ دالر. 



 ۱۸              آشنائی با دانشگاههای خارج از کشور و اصول نامه نگاری به زبان انگلیسی             
آدرس تعدادی از دانشگاهها و کالج های این کشور

 *ROMANIA 

1. UNIVERSITATEA BUCURESTI: BUCHAREST, BD. M.KOGAINICEANU 64. 

2. INSTITUTUL AGRONOMIC.3400 CIUJ - NAPOCA, STR, MANASTUR 3.

 3. ACADEMIA DE TEATRU SI FILM: 73224 BUCHAREST, STR. MATEL 

VOLEVOD 75-77.

4. INSTITUTUL DE ARCHITECTURA’ION MINCU: 70109 BUCHAREST, STR. 

ACADEMIEI 18-20. 

5. INSTITUTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT: 77221 BUCHAREAT, STR. 

STEFAN FURTUNA 140.

 "POLAND"لهستان
این کشور حدوداً دارای 2۵ دانشگاه و ۵۰ کالج می باشد و زبان تدریس در دانشگاه های این 
این کشور  باشد شروع سال تحصیلی در دانشگاه های  انگلیسی می  لهستانی و  اکثراً  کشور 
اکثراً ماههای سپتامبر و اکتبسر می باشد. هزینه های زندگی در این کشور تقریباً معادل با 
کشورهای مجارستان و چک میباشد. هزینه های تحصیلی در این کشور از ۵۰۰۰ دالر آمریکا 

تا ۱۰/۰۰۰ دالر آمریکا ساالنه بسته به رشته و دانشگاه متغییر می باشد.
مقاطع تحصیالت دانشگاهی

M.SC -۱. و یا .M.A. پنج سال تحصیلی بعد از دیپلم متوسط همراه با رساله. 
PH.D -2 سه الی چهار سال تحصیلی بعد از کارشناسی ارشد همراه با رساله.

 D.SC. -۳ سه الی چهار سال تحصیلی بعد از کارشناسی ارشد همراه با رساله. 
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گروه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور لهستان
در کشور لهستان تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم آن کشور 
فعالیت داشته و از مقررات یکسانی پیروی می نمایند و از نظر کیفیت علمی و تحصیل تقریباً 
مشابه می باشند و معهذا دانشگاههای زیر از اشتهار بیشتری از نظر کیفیت تحصیلی برخوردارند. 
۱- دانشگاه صنعتی ورشو و انستیتو تحقیقاتی وابسته بدان در رشته صنایع سنگین )مکانیک، 
متالوژی( و علوم پایه. 2- دانشگاه صنعتی گدانسک و انستیتو تحقیقاتی وابسته بدان در کشتی 

سازی. ۳- دانشگاه ورشو در رشته های علوم پایه و ریاضیات. 
نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی لهستان در ایران

۱- مدرک .SC. M پنج سال تحصیل پیوسته بعد از دیپلم متوسط از دانشگاه های مورد تایید 
در صورت داشتن معدل ۷۰ درصد به باال به مأخذ کارشناسی ارشد پیوسته و با معدل کمتر 

از ۷۰ درصد معادل کارشناسی ارشد پیوسته شناخته می شود. 
2- مدرک .M.A پنج سال تحصیلی پیوسته بعد از دیپلم متوسطه از دانشگاه های مورد تائید 
در صورت داشتن معدل ۷۰ درصد به باال به ماخذ کارشناسی ارشد پیوسته و با معدل کمتر 

از ۷۰ درصد معادل کارشناسی ارشد پیوسته شناخته می شود.
۳- مدرک .SC.M و .M.A پیوسته پنج سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه از سایر دانشگاهها 
با معادل ۷۰ درصد به باال به ماخذ معادل کارشناسی ارشد پیوسته و همین مدرکب با معدل 

کمتر از 70 درصد به عنوان کارشناسی شناخته خواهد شد.
از  بعد  تحصیل  الی چهار سال  مهندسی سه  و  پایه  علوم  های  رشته  در   PH.D. مدرک   -۴
کارشناسی ارشد از دانشگاه های مورد تأئید و ماخذ دکترا شناخته می شود. همین مدرک از 
سایر دانشگاه ها در صورت چاپ مقاله از رساله تحصیلی در نشریات علمی دانشگاهی به ماتخذ 

دکترا  تعیین ارزش می شود.
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تبصره: ۱( در صورتی که مدرک PH.D. بعد از مقطعه کارشناسی دریافت گردد حداکثر به 

ماخذ دکترای پژوهشی شناخته خواهد شد.
تبصره: 2( تحصیل در این مقطع بایستی حتما به صورت حضوری انجام شود.

این کشور  از  دانشگاهی  باالترین مدرک  )DOCTOR OF SCIENCE (D.SC که  ۵- مدرک 
است به ماخذ دکترا  می شود.

MEDICAL UNIVERSITY OF POLAND دانشگاه آکادمی پزشکی لهستان
مدارک الزم: ترجمه ریز نمرات و آخرین مدرک تحصیلی، فرم تکمیل شده تقاضانامه، ۴ قطعه 
عکس، پاسپورت معتبر، برگه تاییدیه پزشکی، برگه بیوگرافی شخصی، دانستن زبای انگلیسی 

در حد خواندن، نوشتن و صحبت کردن ضروری می باشد.
سیستم تحصیلی : زیمستری می باشد.

شروع سال تحصیلی: ماههای سپتامبر و اکتبر
تاریخ ارسال مدراک: 2 تا ۶ ماه قبل از شروع سال تحصیلی. 

بورسیه تحصیلی: این دانشگاه بورسیه تحصیلی ندارد. 
وضعیت کار: این دانشگاه برای دانشجویان امکانات کار ندارد. 

کالج زبان: زبان تدریسی در این دانشگاه انگلیسی میباشد و دانشجویانی که تسلط کافی به 
زبان انگلیسی نداشته باشند. می بایستی دوره های کالج زبان را طی نمایند که معموالً ۶ ماه 

تا یکسال میباشد. 
هزینه های تحصیلی: هزینه این دانشگاه برای دوره های پزشکی سالیانه ۸۷۰۰ دالر آمریکا 
می باشد که بایستی در ۳۱ آگوست هر سال پرداخت گردد شهریه های جانبی برای دانشجویان 
دالر  سالیانه 2۵۰۰-۳۵۰۰  بطور  زندگی  های  هزینه  باشد.  می  آمریکا  دالر  اول ۵۰۰  سال 

آمریکا می باشد.
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* رشته های پزشکی امتحان ورودی ندارند و شامل 2 سال علوم پایه و ۴ سال دوره کلینیکی 

می باشند.
آدرس تعدادی از دانشگاه ها و کالج های کشور لهستان

*POLAND

 1. UNIWERSYTET GDANSKI (UNIVERSTY OF GDANSK(: 80-952 GDANSK. 

U1. BAZYNSKIEGO 1A. 

2. UNIWERSYTET SZCZECINSKI (SZCZECIN UNIVERSTY(:70-540 SZCZCIN, 

U1. KORSAZY1.

3. UNIWERSYTET SLASKI (SILESIAN UNIVERSITY(:40-007 KATOWICE, 

BANKOWA 12. 

4. UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIVERSITY OF WARSAW(: 00-325 WARSAW. 

KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26-28. 

5. UNIWERSYTET WROCLAWSKI (UNIVERSTY OF WROCLAW(:50-137 WROCIAW. 

PAC UNIWERSYTECKI 1. 

6. PILITECHNIKA BIALOSTOCKA (BIALYSTOK TECHNOCAL UNIVERSITY(: 

15-351 BIALYSTOK, U1. WIEJSKA 45A.

7. AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE:71-424 SZCZECIN, UI.JANOSKIA8.

8. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE: CRACOW, RAKOWICKA 27. 

9. SZKOLA GLOWNA HANDLOWA: 02-554 WARSAW, AL. NIEPIDIEGLOSC. 162. 

10. WVZSZA SZKOLA MORSKA W SZCZECINIE. 70-500 SZCZECIN, WALY 

CHROBREGO 
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قاره آسیا

 UNION OF SOVIET SOCIALIST PEPUBLICS  : جمهوری های شوروی سابق
جمهوری های این کشور حدوداً دارای ۸۰ دانشگاه می باشند که معروفترین آنها دانشگاه های 
در  تدریس  زبان  باشند.  می  اودسا   - باکو  باولف-   - گراد  لنین   - کیف   - مینسک   - مسکو 
آغاز سال تحصیلی  باشد.  آذری می  و  اکراینی  و  روسی  اکثراً  ها  این جمهوری  دانشگاه های 
دانشگاه های جمهوری های این کشور اکثراً ماه سپتامبر SEPTEMBER است. دانشگاه های 

جمهوری شوری سابق در رشته های فیزیک و ریاضیات شهرت و اعتبار جهانی دارند.
توضیح این که هزینه ها بر اساس استعالم سالهای گذشته می باشد و احتمال افزایش وجود دارد. 

مدارک الزم جهت اخذ ویزای تحصیلی
۱- ۴ قطعه عکس، 2- ترجمه ریز نمرات و آخرین مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی یا روسی 
۳- داشتن گواهی پزشک و ترجمه این گواهی به زبان روسی. ۴- ترجمه شناسنامه ۵- فتوکپی 

صفحات 2، ۳، ۷، ۸ پاسپورت.
UNIVERSITY OF KHARKOV دانشگاه خار ُکف

مدارک الزم: ترجمه ریز نمرات و آخرین مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی یا روسی، کارت 
بهداشتی با تست ایدز، ۶ قطعه عکس پاسپورتی.

سیستم تحصیلی : زیمستری.
دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست مجارستان معتبرترین دانشگاه فنی اروپای مرکزی 
تاریخچه: مجارستان یکی از زیباترین کشورهای اروپایی است که در قلب اروپای مرکزی واقع 
است. این کشور دارای جاذبه های توریستی فراوان و کشوری کاماًل دموکراتیک است. در حال 
زبان تدریس در  زیرا  باشد،  اروپا می  بورس دانشجویان خارجی در  حاضر کشور مجارستان 
دانشگاههای این کشور انگلیسی بوده و مدارک اعطائی این دانشگاه ها در تمامی کشورهای 
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جهان معتبر بوده، همچنین هزینه های زندگی و تحصیل تقریباً   الی  اروپای غربی می باشد. 
بوداپست، پایتخت مجارستان نیز یکی از زیباترین شهرهای اروپا بوده که رود دانوب در این شهر 
به ۶ شاخه تقسیم می شود و دانشگاه فنی بوداپست در کنار رود دانوب قرار داشته و منظره بسیار 
زیبائی دارد. در این دانشگاه در سال ۱۷۸2 میالدی تأسیس شده و تاکنون سه تن از اساتید این 
دانشگاه جایزه نوبل دریافت کرده اند )EUGENE WIGNER, DENNIS GABOR  در فیزیک و 

GEORGE HEVESY در شیمی (.

زبان تدریس: زبان تدریس در این دانشگاه انگلیسی بوده )عالوه بر زبان مجاری( و دانشجویانی 
که در سطح پایینی از نظر زبان انگلیسی و سایر دروس پایه قرار دارند یک یا دو ترم پیش 

دانشگاهی بگذرانند. 
سال تحصیلی: سیستم تحصیلی این دانشگاه دارای دو ترم پائیزه و ترم بهاره می باشد که ترم 
پائیز در ماه سپتامبر و ترم بهار در ماه فوریه )حدوداً بهمن( آغاز میگردد. در ماه سپتامبر قبل 
از شروع سال تحصیلی امتحانی به نام امتحان تعیین سطح )PLACEMENT TEST) برگزار 
میگردد که شامل ریاضیات، فیزیک و زبان انتخابی دانشجو برای تحصیل است. در صورتی که 
دانشجو در سطح نسبتاً قابل قبولی از نظر دروس فوق قرار داشته باشد مستقیماً وارد سال اول 
مهندسی می گردد در غیر اینصورت می بایست دو ترم پیش دانشگاهی شامل زبان و علوم 
پایه بگذراند و از سال بعد وارد رشته اصلی گردد. دانشجویانی که از ترم بهاره وارد دانشگاه   

می گردند فقط می توانند وارد دوره پیش دانشگاهی گردند. 
مقاطع تحصیلی

۱- لیسانس B.SC.PROGRAM: این مدرک بعد از ۴ سال یا ۸ ترم تحصیلی پیوسته ) بدون 
احتساب دوره پیش دانشگاهی( اعطاء میگردد.

از  بعد  پیوسته  تحصیل  سال   2 از  پس  مدرک  این   :M.SC.PROGRAM لیسانس  فوق   -2
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لیسانس اعطاء میگردد.

بعد از ۳ سال تحصیل و تحقیق زیر نظر  ۳- دکترا PH.D.PROGRAM: این مدرک معموالً 
اساتید مربوطه اعطاء می گردد. 

دانشکده ها و رشته های تحصیلی 
دانشگاه فنی بوداپست 

دارای ۷ دانشکده و دهها رشته وابسته می باشد دانشکده ها و رشته های وابسته عبارتند از:
  BUI LDING BESIGN و زیر شاخه های آن شامل :ARCHITECTURE ۱- دانشکده معماری
و  ای  منطقه  طراحی ساخت، ساخت ساختمان  BUILDING CONSIRUCTION، طراحی 

شهری  URBAN AND REGIONAL PLANING 2و ...
2 - دانشکده مهندسی شیمی CHEMICAL ENGINSERING : و زیر شاخه های آن صنعت شیمی 
IN- پالستیک صنعتی ORGNIC AND BIGLOGICAL CHEMICAL INDUSTRYآلی و بیولوژیک 

DUSTRIAL PLASTICS ، داروهایی صنعتی  INDUSTRIAL PHARMACEUTICALS ، تکنولوژی 

غذایی و بیولوژی صنعتی INDUSTRIAL BIOLOGY AND FOOD TECHNOLGOY و ...
۳- دانشکده مهندسی عمران CIVII ENGINEERING : و زیر شاخه های آن شامل مهندسی راه 
 STRUCTURAL ENG  مهندسی سازه  ROOD AND RAILWAY ENGINEERING و راه آهن

، مهندسی هیدرولیک HYDROULIC ENG و ...
۴- دانشکده مهندسی الکترونیک و انفورماتیک

ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICE  
 ،COMMUNICATION ENGINEERING مخابرات  مهندسی  شامل  آن  های  شاخه  زیر  و 
INSTRUMENTA-  مهندسی کنترل تجهیزات ،  POWER ENGINEERING  مهندسی قدرت
 MICROELECTRONICS ANDمیکرو الکترونیک  الکترونیک ، TION AND CONTROL ENG
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 INFORMATICS AND افزار   سخت  و  افزار  نرم  و  کامپیوتر  مهندسی   ،  TECHNOLOGY

COMPUTER ENG و ...

:MECHANICAL ENGINEERING ۵- دانشکده مهندسی مکانیک
 PRODUCTION مهندسی تولید ، PROCESS PLANING  و زیر شاخه های آن شامل طراحی پروسه 
TECHNICAL MENAGE- مدیریت فنی ، MECHINE DESIGN طراحی ماشین ، ENGINEERING

MENT، مهندسی غذائی و شیمیایی CHEMICAL AND FOOD ENGINEERING و ریاضیات و 

  METHEMATICS IN ENG  مهندسی
 :NATURAL AND SOCIA SCIENCES ۶- دانشکده علوم طبیعی و اجتماعی

و زیر شاخه های آن از جمله مهندسی - تکنولوژی هسته ای - تربیت معلم - روانشناسی و ...
زیر  و   :  TRANSPORTATION  ENGINEERING نقل  و  حمل  مهندسی  دانشکده   -۷

شاخه های آن 
هزینه های زندگی و تحصیل: هزینه های تحصیل در مقطع لیسانس به ازای هر ترم تقریباً 
2۵۰۰ $ می باشد که در ترم اول حدود $۵۰ اضافه بابت بررسی مدارک قبل از ثبت نام اخذ 
با دانشگاه دانشجویان می توانند ترم اول را یکجا حدود   میگردد و بر اساس توافق موسسه 
2۵۵۰ $ پرداخت نمایند. شهریه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا به ازای هر ترم تقریبا 
از $ ۳۰۰۰ تا  $۵۰۰۰ دالر بر حسب میزان واحدهای علمی و آزمایشگاهی متغیر است. قابل 
ذکر است که دانشجویان ممتاز از 2۵ - 2۰ درصد تخفیف شهر به برخوردار خواهند شد. هزینه 
زندگی در بوداپست با امکانات متوسطه سالیان حدود $۳۵۰۰ -۳۰۰۰ متغیر میباشد که البته 
در صورت استفاده از امکانات مشترک )نظیر واحد مسکونی و تهیه غذا بصورت مشترک( از 

ابن حد نیز پایین تر خواهد بود.
تسهیالت دانشگاهی: تمامی دانشجویان میتوانند به صورت رایگان از امکانات فراوان ورزشی، 
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مرکز کامپیوتر دانشگاه )وصل به اینترنت(، کتابخانه بسیار مجهز، البراتورهای دانشگاه و مراکز 
فرهنگی استفاده نمایند. دانشگاه امکانات خوابگاهی برای دانشجویان خارجی دارد که مستلزم 

پرداخت شهریه است. 
قابل ذکر است که دانشجویان پس از مدتی اقامت در مجارستان براحتی می توانند - 

به صورت توریستی وارد سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، سوئیس و ... شده و 
حتی به صورت موقت مشغول به کار شوند. )در ایام تعصیالت تابستانی و سایر اوقات فراغت(. 

ممتاز -  و  معتبر  کاماًل  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  نظر  از  بوداپست  فنی  دانشگاه 
شناخته شده و مدرک اعطائی این دانشگاه در ایران لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ارزیابی 
و  فرهنگ  وزارت  طریق  از  قانونی  مراحل  طی  صورت  در  دانشگاه  این  دانشجویان  می شود. 

آموزش عالی میتوانند از ارز دولتی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا استفاده نمایند.
مدارک اعطائی ابن دانشگاه با توجه به قدمت و اعتبار، در تمام دنیا معتبر و شناخته - 

شده می باشد و دانشجویان می توانند پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه جذب بازار کار 
اروپای غربی یا حتی کشورهای آمریکایی گردند و یا برای ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر 

دنیا پذیرش شوند. 
دانشگاههای علوم پزشکی مجارستان 

رشته های تحصیلی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی
 زبان تدریس: انگلیسی

سیستم تحصیل به صورت سالیانه بوده و شروع سال تحصیلی ماه سپتامبر میباشد.
هزینه زندگی و تحصیل: شهریه دوره پیش دانشگاهی حدوداً ۵۰۰۰ دالر در سال و شسهریه 
دوره پزشکی و دندانپزشکی، داروسازی حدود ۸۰۰۰ - ۷۰۰۰ دالر در سال میباشد، هزینه 

زندگی در مجارستان تقریبا ۳۵۰۰-2۰۰۰ دالر سالیانه است.
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کالج خلبانی نالسون- نیوزیلند
این کالج یک کالج خصوصی خلبانی می باشد که از اعتبار جهانی برخوردار است و در آن 

شاخه های مختلف خلبانی آموزش داده می شود. 
رشته های آموزشی : PPL -۱ یا خلبانی هواپیمایی خصوصی CLP-2 یا خلبانی هواپیمایی 
بازرگانی )مسافربری( Single engine -۳ یا خلبانی هواپیمایی تک موتوره multi engine -۴ یا 

خلبانی هواپیمایی چند موتوره. 
زبان تدریس و آموزش انگلیسی

اول JUNE, MARCH و OCTOBER و شروع  سیسستم تحصیلی: شروع دوره PPL در هفته 
دورههای MULTI, SINGLE.CPL در تاریخچه های AUGUST, MARCH و اواسط ژانویه می باشد. 
 CPL+PPL ۱2 هفته( تقریباً ۸۵۰۰ دالر نیوزیلند - دوره( PPL هزینه زندگی و تحصیل: دوره
)۴۴ هفته( 2۶۵۰۰ دالر نیوزلند - دوره PPL+CPL+MEIR )۵2 هفته( = ۴۱۵۰۰ دالر نیوزیلند، 

هزینه زندگی در نیوزیلند حدود ۶۰۰ دالر آمریکا در ماه می باشد.
دانشگاه فنی پراگ - جمهوری چک 

دانشگاه فنی پراگ بزرگترین و معتبرترین دانشگاه فنی در جمهوری چک میباشد که در سال 
۱۷۰۷ تاسیس شده است. 

رشته های تحصیلی: در این دانشگاه ۶ دانشکده وجود دارد، که علوم مهندسی را در شاخه های 
مختلف و کلیه مقاطع تدریس می نمایند که عبارتند از:

۱- دانشکده مهندسی عمران 2- دانشکده مهندسی مکانیک ۳- دانشکده مهندسی هسته ای ۴- 
دانشکده معماری ۵- دانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر ۶- دانشکده مهندسی حمل و نقل.

زبان تدریس: انگلیسی
سپتامبر  معموالً  تحصیلی  سال  و  شروع  ترمی  بصورت  تحصیلی  سیستم  تحصیلی:  سیستم 
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می باشد که البته در فوریه هم دانشجو پذیرفته می شود ) در هر دو ترم زمستان و تابستان 

دانشجو پذیرفته میشود(
هزینه زندگی و تحصیل: شهریه تحصیلی در این دانشگاه ساالنه حدود ۵۰۰۰ دالر بوده که قابل 

پرداخت در دو قسط می باشد. هزینه زندگی در چک تقریبا ماهانه ۳۰۰ - 2۵۰ دالر می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی کامینیوس در براتیسالوا - جمهوری اسلواک

این دانشگاه معتبرترین دانشگاه علوم پزشکی اسلواکی می باشد که از نظر وزارت بهداشت 
ایران نیز کاماً معتبر می باشد. 

رشته های تحصیلی: پزشکی و دندانپزشکی
زبان تدریس: انگلیسی

سیستم تحصیلی: سیستم تحصیلی بصورت سالیانه بوده و در ماه سپتامبر آغاز میگردد. 
شهریه تحصیلی و هزینه زندگی: شهریه تحصیلی در این دانشگاه حدود ۸۰۰۰ دالر در سال 
می باشد که میبایست در ابتدای هر سال پرداخت گردد. هزینه زندگی در جمهوری اسلواکی 
تقریبا 2۵۰-2۰۰ دالر در ماه می باشد. دانشگاه امکانات خوابگاهی دارد که در قبال آن هزینه 

از متقاضیان دریافت میگردد.
الزم به ذکر است که این دانشگاه امتحان ورودی دارد )زیست شناسی + شیمی( که با توافق 

انجام گرفته این امتحان هر ساله در موسسه برگزار می شود.
دانشگاه فنی اسلواک- جمهوری اسلواک

این دانشگاه معتبرترین دانشگاه فنی در جمهوری اسلواک می باشد که در رشته مهندسی 
کامپیوتر و الکترونیک از اعتبار بیشتری برخوردار است.

زبان تدریس: زبان تدریس برای دانشجویان خارجی انگلیسی میباشد. 
سیستم تحصیلی: سیستم تحصیلی به صورت ترمی و شروع سال تحصیلی سپتامبر هر سال میباشد. 
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مقاطع تحصیلی و رشته ها: در این دانشگاه رشته های معماری، الکترونیک، کامپیوتر، مهندسی 
شیمی و صنایع شیمی، مهندسی و تکنولوژی مواد، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در 

مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تدریس می گردد. 
هزینه زندگی و تحصیل: هزینه تحصیل در مقطع لیسانس حدود 2۰۰۰ دالر در سال و در 
مقطع فوق لیسانس و دکترا تقریباً ۸۰۰۰-۵۰۰۰ دالر در سال بر حسب میزان واحدهای عملی 

رشته مربوطه میباشد. 
دانشگاه علوم پزشکی ورشو - لهستان

رشته های تحصیلی: پزشکی
زبان تدریس: انگلیسی 

هزینه زندگی و تحصیل: شهریه تحصیلی تقریبا ۹2۰۰ دالر برای سال اول و حدود ۸۷۰۰ 
دالر برای سالهای بعدی می باشد. هزینه زندگی در ورشو حدود ۳۰۰-2۵۰ دالر در ماه است.

دانشگاه علوم پزشکی وارنا-بلغارستان 
این دانشگاه یکی از دو دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید بلغارستان میباشد که در آن رشته 

پزشکی تدریس میگردد.
سیستم آموزشی: شروع سال تحصیلی دانشگاه وارنا معموال ماه اکتبر )نیمه دوم مهر( می باشد.

پیش  دوره  بک  بایست  می  ابتدا  در  دانشجویان  و  بوده  بلغاری  دانشگاه  این  تدریس  زبان 
دانشگاهی یکساله شامل زبان بلغاری، زیست شناسی و شیمی را گذرانده و سپس وارد سال 

اول پزشکی گردند. 
دانشجویان  که  باشد  می  سال  در   ۳۹۰۰ $ تقریبا  دانشگاهی  پیش  دوره  ها: شهریه  هزینه 
می توانند از ارز دولتی جهت پرداخته شهریه و هزینه زندگی استفاده نمایند. دانشگاه امکانات 
مناسبی از نظر خوابگاه برای دانشجویان خارجی دارد که دانشجویان در ازاء پرداخت مبلغ 



 ۳۰              آشنائی با دانشگاههای خارج از کشور و اصول نامه نگاری به زبان انگلیسی             
ناچیزی تقریباً $ ۱۴۰ در سال( می توانند از این امکانات استفاده نمایند. هزینه زندگی یک 
دانشگاه در تخصصهای  این  باشد.  ماه می  $ ۱۰۰-۱۵۰ در  وارنا حدود  فرد مجرد در شهر 

پزشکی نیز دانشجو میپذیرد که شهر به آن 2۰۰۰ دالر در سال می باشد. 
دانشگاه فنی صوفیا- بلغارستان

ایران میباشد که  تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی  تنها دانشگاه فنی مورد  این دانشگاه 
مهندسی الکترونیک آن شهرت بیشتری دارد. رشته های تدریس شده در این دانشگاه مهندسی 

الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، نساجی می باشد.
سیستم آموزشی: شروع سال تحصیلی در ماه سپتامبر بوده و زبان تدریس بلغاری می باشد. 
دانشجویان خارجی ابتدا ملزم به گذراندن یک دوره پیش دانشگاهی، یک ساله شامل زبان 
بلغاری، فیزیک و ریاضیی هستند و سپس می توانند وارد سال اول رشته مربوطه گردند. در 
تا مقطع فوق لیسانس بوده و مقطع  این دانشگاه تحصیل در رشته های مهندسی مستقیماً 
این  در  میتوانند  های خارجی  دانشگاه  لیسانس  مدرک  دارندگان  ولی  ندارد  وجود  لیسانس 

دانشگاه در مقطع فوق لیسانس تحصیل نمایند. 
شهریه ها و هزینه ها: شهریه دوره پیش دانشگاهی حدود $ 2۰۰۰، شهریه تحصیل در رشته 
مهندسی سالیانه حدود $ ۳۰۰۰ و شهریه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا سالیان 

تقریباً $ ۴۵۰۰ میباشد. هزینه زندگی یک شخص $2۰۰-۱۵۰ در ماه می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی نورمن بتهون - چین 

در این دانشگاه علوم پزشکی )پزشکی، دندانپزشکی در کلیه مقاطع(، طب سنتی چین و طب 
سوزنی تدریس میگردد. 

طب سوزنی و طب سنتی چین: این دانشگاه بنا به تقاضای موسسه دوره های کوتاه مدت طب 
سوزنی برای پزشکان و دندانپزشکان و سایر عالقمندان دایر نموده است.




