سَاالت هتذاٍل
 .1چطَر ٍ چِ سهاًی تا دفتز اهَر تیي الولل تواس تگیزم؟
 .2آیا داًشگاُ ها تسْیالت ٍ هشاٍرُ ّایی در سهیٌِ اعشام داًشجَ تِ خارج اس کشَر تِ داًشجَیاى ارائِ هیکٌذ؟
 .3آیا داًشگاُ تا تَجِ تِ تفاّن ًاهِ ّای تیٌالوللی خَد تا داًشگاّْای خارجی ،در سهیٌِ اعشام داًشجَ تِ خارج اس
کشَر فعالیت هی ًوایذ؟
 .4هزاحل اخذ پذیزش در یک داًشگاُ خارجی چیست؟
 .5چِ هذارکی تزای اخذ پذیزش السم است؟
 .6در هَرد ٍیشای داًشجَیی ٍ تَرس داًشجَیی چِ طَر تایذ اقذام کٌن؟
 .7چِ طَر هیتَاًن داًشگاُ هٌاسة را اًتخاب ٍ اعتثار آى را تزرسی کٌن؟
 .8آیا ایي داًشگاُ هذرکی را تحت عٌَاى ( Course Descriptionسزفصل درٍس) تزای رشتِ ّای هختلف
بصَرت الکتزًٍیکی یا کاغذی ارایِ هیکيد؟
ُ
 .9آیا داًشگاُ ریش ًوزات اًگلیسی تِ داًشجَیاى هیذّذ؟
 .10اس کذاهیک اس اساتیذ ایي داًشگاُ هی تًَن تَصیِ ًاهِ تگیزم؟
 .11تعضی اس اساتیذ ایي داًشگاُ دارای ایویل داًشگاّی تا پسًَذ ً @qiau.ac.irوی تاشٌذ .چطَر تایذ اقذام کٌن؟
 .12چگًَِ هی تَاًن هذارک خَد را تزای ارسال تِ داًشگاُ ّای خارج اس کشَر هْز ٍ هَم کٌن؟
 .13داًشگاُ آساد اسالهی قشٍیي تا کذام یک اس داًشگاّْای جْاى در ارتثاط است؟
 .14چِ طَر هی تَاًن در اهتحاى  IELTSیا  TOEFLثثت ًام کٌن؟
 .15هي داًشجَی در حال تحصیل در یک داًشگاُ خارجی ّستن ٍ قصذ اداهِ تحصیل در ایي ٍاحذ داًشگاّی را دارم.
آیا اهکاى اداهِ تحصیل تزای هي در رشتِ ٍ هقطع هَرد ًظزم ٍجَد دارد؟
 .16چطَر هی تَاًن تا ساسهاى هزکشی داًشگاُ آساد اسالهی تواس تگیزم؟

 .1چِ طَر ٍ چِ سهاًی تا دفتز تواس تگیزم؟
ایي دفتش اص ضٌجِ تب چْبسضٌجِ اص سبعت  7:30الی  ٍ 15:00پٌجطٌجِ ّب اص  7:30الی  13:00پبسخگَی هشاجعبى هحتشم است.
دسخَاست تَصیِ ًبهِ ّب ثصَست ایٌتشًتی ٍ صذٍس گَاّی ّبی داًطگبّی ثصَست حضَسی اًجبم هیپزیشد.
تلفي داًطگبُ 1006( :داخلی) + 98 281 3665275
فىس+ 98 281 - 368 51 00 :
پست الىتشًٍیهiao@qiau.ac.ir :

 .2آیا داًشگاُ ها تسْیالت ٍ هشاٍرُ ّایی در سهیٌِ اعشام داًشجَ تِ خارج اس کشَر تِ
داًشجَیاى ارائِ هیکٌذ؟
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تسْیالت هَسد ًظش ثشای داًطجَیبى ٍ اسبتیذ ثصَست خذهبت (تْیِ هذاسنً ،بهْْب ٍ گَاّیْبی اًگلیسی هَسد ًیبص دس
چْبسچَة لَاًیي داًطگبُ) اسائِ هیگشدد.
اسائِ هطبٍسُ دس صهیٌِ پزیشش ثِ دلیل هبهَسیت دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای ایي دفتش ،دس ضشح ٍظبیف لشاس ًگشفتِ است .اسائِ
اعالعبت هَسد ًیبص داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ اهىبى پبسخگَیی ثِ سَاالت ایطبى اًجبم هیطَد .هعوَالً ثخطی اص ایي سَاالت
هشثَط ثِ حَصّْب ٍ هعبًٍتْبی دیگش داًطگبُ (آهَصضی ،داًطجَیی ،اهَس هطوَلیي ٍ  ) ...است .ثذیْی است وبسضٌبسبى
ایي دفتش ّوَاسُ توبم تالش خَد سا ثشای ساٌّوبیی ّش چِ ثْتش داًطجَیبى هحتشم ایي داًطگبُ ثِ عول هیآٍسًذ.

 .3آیا داًشگاُ تا تَجِ تِ تفاّوٌاهْْای تیٌالوللی خَد تا داًشگاّْای خارجی ،در
سهیٌِ اعشام داًشجَ تِ خارج اس کشَر فعالیت هیٌوایذ ؟
خیش .توشوض ایي فعبلیتْب ثش ّوَاس وشدى ساُ اداهِ تحصیل داًطجَیبى عضیض دس سشاسش دًیب اص عشیك هعشفی ویفیت
ثشتشآهَصضی ایي داًطگبُ است .هتمبضیبى ثِ اداهِ تحصیل دس خبسج اص وطَس هعوَالً ثِ صَست اًفشادی ٍ ثب وست آگبّی
الصم ٍ یب ثِ ووه هَسسبت اخز پزیشش دس ایي صهیٌِ الذام هیىٌٌذ.
تفبّوٌبهِ ّبی ثیي داًطگبّی ثشای اجشای ثشًبهْْبی ثیٌبلوللی داًطگبُ ثَدُ ٍ ثِ صٍدی ّوِ داًطجَیبى اص ایي دستبسٍدّب
هغلع خَاٌّذ ضذ .یىی اص هضایبی ایي تفبّوٌبهْْب اعتجبس ثبالی هذاسن علوی داًطجَیبى ٍ تبییذ ویفیت علوی ایي داًطگبُ
است .ثٌبثشایي هذاسن ضوب دس داًطگبُ هشثَعِ ثب ضٌبخت لجلی ٍ ثب الَیت ،پزیشفتِ ٍ ثشسسی هیطًَذ.

 .4هزاحل اخذ پذیزش در یک داًشگاُ خارجی چیست؟
 .1اًتخبة وطَس ٍ داًطگبُ همصذ.
-

ثب تَجِ ثِ ّذف اص اداهِ تحصیلٍ ،جَد سضتِ هَسد ًظش ضوب ٍ سغح آى ،اعتجبس هذسن آى داًطگبُ دس
ٍصاست علَم ،اعتجبس جْبًی داًطگبُ همصذ ٍ ...

ٍ .2سٍد ثِ ٍثسبیت داًطگبُ همصذ ثشای اًتخبة سضتِ هَسد عاللِ ٍ وست آگبّی اص ضشایظ پزیشش ٍ هذاسن
هَسد ًیبص.
-

توبم هشاحل دس ٍثسبیت داًطگبُ همصذ تَضیح دادُ ضذُ است.

-

ثشای هطبّذُ ٍ اًتخبة سضتِ ٍاسد هٌَی  Choose Programضَیذ.
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-

ثشای آگبّی اص ضشایظ ٍاسد ثخص

 How To Applyضَیذ .هوىي است دس هٌَی اصلی

 Admissionیب  Study at Universityیب  International Studentsیب Master's
 Programsلشاس داضتِ ثبضذ.
-

حتوبً تبسیخ آخشیي پزیشش (  Key Datesیب  ٍ )Admission deadlineضشایظ ثَسسیِ
( )Scholarshipسا اص ّوبى لسوت هالحظِ وٌیذ.

-

هٌَی  Graduateثشای اداهِ تحصیل دس همغع :وبسضٌبسی اسضذ ٍ ثبالتش ٍ هٌَی
 Undergraduateثشای تحصیل دس همبعع پبییي تش اص آى است.

 .3تْیِ هذاسن الصم ٍ اسسبل.
 .4ثشسسی هذاسن ٍ پبسخگَیی تَسظ داًطگبُ همصذ عی چٌذ هبُ.

 .5چِ هذارکی تزای اخذ پذیزش السم است؟
ثب تَجِ ثِ داًطگبُ همصذ هوىي است هذاسن هَسد ًیبص تب حذٍدی هتفبٍت ثبضٌذٍ .لی دس حبلت ولی هذاسن صیش هَسد
ًیبص است:
 .1هذسن صثبى اًگلیسی هعتجش هبًٌذ ()... ٍ IELTS ،TOEFL
-

ثشای تحصیل دس داًطگبّْبی وطَسّبیی هبًٌذ آلوبى ٍ فشاًسِ وِ صثبى تحصیل هوىي است هتفبٍت
ثبضذ .آى سا دس ٍة سبیت ّوبى داًطگبُ هالحظِ وٌیذ.

 .2تشجوِ آخشیي هذسن تحصیلی ٍ سیض ًوشات آى وِ ثِ تبییذ دادگستشی ٍ ٍصسات اهَس خبسجِ سسیذُ ثبضذ.
-

تشجوِ ولیِ داسالتشجوْْبی سسوی وطَس هَسد تبییذ دادگستشی است ٍ ًیبص ثِ تبییذ هجذد ًیست.

-

دس صَست اضتغبل ثِ تحصیل ،تْیِ یه گَاّی اص هعبًٍت آهَصضی داًطگبُ وِ دس آى ٍضعیت ٍ
هطخصبت تحصیلی (تعذاد ٍاحذ گزساًذُ ٍ هبًذُ ،هعذل ،تبسیخ تخویٌی فبسغبلتحصیلی) ضوب روش ضذُ
ثبضذ ،هَلتبً هوىي است وبفی ثبضذ.

 .3تَصیِ ًبهِ استبداى داًطگبُ.
-

هعوَالً اسسبل  3-2تَصیِ ًبهِ هختلف اص  3-2استبد الصم است.

-

هوىي است الصم ثبضذ وِ فشم هخصَظ تَصیٌْبهِ ّوبى داًطگبُ سا استفبدُ وٌیذ .دس ایي صَست فشم
سا داًلَد ٍ پشیٌت وشدُ ٍ ًضد استبد خَد ثجشیذ .ثعذ اص ثشسسی تَسظ دفتش اهَس ثیٌبلولل هیتَاًیذ هْش
داًطگبُ سا سٍی آى داضتِ ثبضیذ.
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-

هوىي است ثِ جبی آى اص ضوب آدسس ایویل  3-2استبد خَاستِ ضَد تب فشم هشثَعِ اص عشف داًطگبُ
همصذ هستمیوبً ثشای ایطبى اسسبل گشدد.

-

ایي ًبهْْب ثشای اثجبت ٍیژگیْبی الصم ثشای تحصیل دس آى سضتِ است .ثٌبثشایي دس ًحَُ تٌظین آى ّب
دلت وٌیذ.

 .4پش وشدى فشم تمبضبی تحصیل (پزیشش) دس سبیت داًطگبُ همصذ.
هذاسن صیش ًیض هوىي است هَسد ًیبص یب هَثش ثبضٌذ:
 .5سصٍهِ تحصیلی ،پژٍّطی ٍ وبسی (.)CV
ً .6بهِ اًگیضش ( )Motivation Letterیب ًبهِ ثیبى ّذف ضوب اص تحصیل (. )SOP
 .7وپی پبسپَست.
 .8تشجوِ سسوی ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی.
 .9هذسن اثجبت تَاًبیی پشداخت ضْشیِ.

 .6در هَرد ٍیشای داًشجَیی ٍ تَرس داًشجَیی چِ طَر تایذ اقذام کٌن؟
ثشای دسیبفت ٍیضای داًطجَیی ًیبص ثِ یه گَاّی هعتجش (پزیشش هَسد تبییذ داًطگبُ

همصذ ،دعَتٌبهِ ضشوت دس

وٌفشاًس علوی ٍ  ٍ )...اسائِ آى ثِ سفبست هشثَعِ است .ضشایظ ثَسس ثشای همغع دوتشا ٍجَد داسد وِ جضییبت آى دس
ٍثسبیت

 www.iranscholarship.netهَجَد است .دس داًطگبّْبی دٍلتی وطَسّبی هختلف ،هعوَالً تحصیل

دس ّش یه اص همبعع ًیبص ثِ پشداخت ضْشیِ ًذاسد.

 .7چِ طَر هیتَاًن داًشگاُ هٌاسة را اًتخاب ٍ اعتثار آى را تزرسی کٌن؟
ضوب هیتَاًیذ

ثِ كتاب نظام ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور

 www.iranscholarship.netیب

دس ٍثسبیت

 www.msrt.irهشاجعِ ٍ وطَس هَسد ًظش خَد سا اًتخبة وٌیذ.

داًطگبُ ّبی هعتجش دس سِ سغح هوتبص ،خَة ٍ هتَسظ عجمِ ثٌذی ضذّبًذ.

.8

آیا ایي داًشگاُ هذرکی را تحت عٌَاى

Description

 Courseتزای رشتِ ّای هختلف

ب طَر آًالیي یا کاغذی ارایِ هیکيد؟
ُ
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خیش Course Description .یب سشفصل دسٍس ثشای سضتْْبی هختلف ثِ صَست جذاگبًِ تَسظ ضَسای عبلی
ثشًبهْشیضی ٍصاست فشٌّگ ٍ آهَصش عبلی وطَس ثِ صثبى فبسسی تْیِ هیطَد .دس صَست توبیل هیتَاًیذ آى سا اص اداسُ /
هعبًٍت آهَصش داًطىذُ خَد ٍ یب ثب هشاجعِ ثِ ثَ سبیت هعبًٍت آهَصضی داًطگبُ آصاد اسالهی
 - www.iausep.comدسیبفت ًوبییذ .اغلت ثِ صَست وبغزی یب فبیل ( PDFثب ویفیت وپی) ثیي

– ثِ آدسس:
 25تب 140

صفحْبی ّستٌذ .ثب تَجِ ثِ حجن صیبد اعالعبت ٍ عذم ًیبص فشاٍاى ثِ ًسخِ اًگلیسی سشفصل دسٍس دس داًطگبُ ،تشجوِ
اًگلیسی آًْب تبوٌَى صَست ًپزیشفتِ است.
ثشای دسیبفت تشجوِ سشفصل دسٍس اص سٍال اداسی روش ضذُ دس ٍة سبیت  www.iausep.comاستفبدُ ًوبییذ.

 .9آیا داًشگاُ ریش ًوزات اًگلیسی تِ داًشجَیاى هیذّذ؟
خیش .فشآیٌذ صذٍس سیض ًوشات ٍ هذسن اصلی فبسغبلتحصیلی داًطجَیبى هحتشم ایي داًطگبُ دس دست الذام است .پس اص
اخز هجَصّبی الصم اص اسگبًْبی ریشثظ ،داًطجَیبى ٍولیِ فبسغبلتحصیالى ایي داًطگبُ هیتَاًٌذ هذاسن خَد سا ثِ صثبى
اًگلیسی ٍ فبسسی دسیبفت وٌٌذ.

 .10اس کذاهیک اس اساتیذ ایي داًشگاُ هی تًَن تَصیِ ًاهِ تگیزم؟
ثش اسبس همشسات اداسی ،تَصیِ ًبهِ ّبی سسوی اص عشف اسبتیذ هحتشهی وِ یىی اص ضشایظ صیش سا داضتِ ثبضٌذ ،تَسظ ایي
ٍاحذ داًطگبّی صبدس ًوی ضَد:
 .1استبد هشثَعِ دس حبل حبضش هطغَل ثِ فعبلیت آهَصضی یب پژٍّطی دس ایي ٍاحذ ًوی ثبضٌذ.
 .2استبد هشثَعِ دس حبل حبضش دس خبسج اص وطَس حضَس داسًذ.
 .3استبد هذعَی وِ عضَ ّیئت علوی ّیچ یه اص داًطگبُ ّبی وطَس ًوی ثبضذ.
لزا تَصیِ ًبهِ سبیش اسبتیذی وِ ّیچ یه ضشایظ فَق سا ًذاسًذ ،اص عشف ایي ٍاحذ داًطگبّی سسوی ٍ لبثل صذٍس ٍ
پیگیشی است.

 .11تعضی اس اساتیذ ایي داًشگاُ دارای ایویل داًشگاّی تا پسًَذ ً @qiau.ac.irوی
تاشٌذ .چطَر تایذ اقذام کٌن؟
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ًظش ثِ هعشفی ظشفیت ّبی علوی داًطگبُ دس همیبس ثیي الوللی ٍ استٌبد هخبعجیي ثیي الوللی ثِ ٍة سبیت ایي داًطگبُ ٍ
تسْیل استجبط اسبتیذ ٍ هجبهع علوی ثب اسبتیذ ایي داًطگبُ ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ لضٍم سعبیت سٍیِ هتعبسف داًطگبّی،
صذٍس تَصیِ ًبهِ ّبی علوی تٌْب ثب استفبدُ ایویل ّبی داًطگبّی اسبتیذ صَست هی پزیشد وِ داسای ثبالتشیي سغح اهٌیتی
ٍ دستشسی ثشای اسبتیذ هحتشم ثَدُ ٍ هَسد تبییذ هجبهع علوی ثیي الوللی است.
اسبتیذ هحتشم ثشای دسیبفت آدسس ایویل داًطگبّی خَد هی تَاًٌذ ثب ٍاحذ ایٌتشًت داًطگبُ (ٍالع دس عجمِ ّوىف
داًطىذُ هٌْذسی صٌبیع ٍ هىبًیه ،اتبق  )106توبس حبصل ًوبیٌذ.
استفبدُ اص ایي ایویل ّب اهتیبص اعتجبس خبصی سا ثشای اسبتیذ ٍ داًطجَیبى هحتشم ثِ حبصل هی آٍسد.

 .12داًشگاُ آساد اسالهی قشٍیي تا کذام یک اس داًشگاّْای جْاى در ارتثاط است؟
ایي داًطگبُ ثب چٌذیي داًطگبُ هعتجش جْبى اص جولِ وٌىَسدیب (وبًبدا) ،ویٌگستَى (اًگلیس) ،چبلوشص(سَئذ)،

MMU

(هبلضی) ،سبپیٌضا (ایتبلیب) ٍ ّوچٌیي چٌذیي داًطگبّْبی دیگش دس استجبط است .ثَاسغِ ایي استجبعبت ،هذسان تحصیلی
داًطگبُ آصاد اسالهی لضٍیي دس داًطگبُ ّبی هزوَس ثب اعتجبس ثبالیی پزیشفتِ هی ضًَذ ٍ دسخَاست ّبی داًطجَیبى ٍ
اسبتیذ هحتشم ایي داًطگبُ دس پزیشش ،داسای الَیت هی ثبضٌذ.

 .13چگًَِ هی تَاًن هذارک خَد را تزای ارسال تِ داًشگاُ ّای خارج اس کشَر هْز ٍ هَم
کٌن؟
ثشای اسسبل هستمین هذاسن داًطگبّی خَد (جْت اخز پزیشش) ثِ داًطگبُ همصذ خبسجی ،الصم است ّوشاُ ولیِ
هذاسن خَد (ضبهل تشجوِ سسوی هذاسن ،سیض ًوشات ٍ فشم ّبی هَسد ًیبص) ثِ هعبًٍت ّوىبسی ّبی ثیي الوللی داًطگبُ
آصاد اسالهی (ٍالع دس تْشاى ،خیبثبى پبسذاساى ،خیبثبى ثَستبى ّفتن ،پالن  ،159عجمِ چْبسم) هشاجعِ ًوَدُ ٍ ثب دسیبفت
پبوت هخصَظ دٍصثبًِ ٍ هْش داًطگبُ آصاد اسالهی سٍی پبوتً ،سجت ثِ اسسبل ولیِ هذاسن خَد ثِ صَست هستمن ٍ ثب
حذالل ّضیٌِ الذام ًوبییذ.
پبوت ّبی هخصَظ خبسجی وَچه ثشای اًجبم هىبتجبت ٍیژُ ثیي الوللی استفبدُ هی ضَد .لزا تٌْب دس هَاسد خبظ
تعذاد هحذٍدی اص تَصیِ ًبهِ ّبی داًطگبّی دس ایي پبوت ّب هْش ٍ هَم هی ضًَذ.

 .14چِ طَر هی تَاًن در اهتحاى  IELTSیا  TOEFLثثت ًام کًن؟
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ثشای ثجت ًبم دس اهتحبى  TOEFLفمظ ثِ سبیت هعتجش  ٍ www.ets.orgثشای ثجت ًبم دس آصهَى  IELTSثِ سبیت
ّبی  ٍ www.iauset.comیب  www.sanjesh.orgهشاجعِ وشدُ ٍ ثب ایجبد یه پشًٍذُ جذیذ دس لسوت
 Registrationیب  Sign Upهشاحل ثجت ًبم سا عی ٍ تبسیخ ٍ هحل آصهَى خَد سا اًتخبة وٌیذ.

 .15هي داًشجَی در حال تحصیل در یک داًشگاُ خارجی ّستن ٍ قصذ اداهِ تحصیل در
ایي ٍاحذ داًشگاّی را دارم .آیا اهکاى اداهِ تحصیل تزای هي در رشتِ ٍ هقطع هَرد
ًظزم ٍجَد دارد؟
ثلِ .ثشای اًجبم اهَس هشثَعِ الصم است ثِ  www.iausep.comاداسُ ول هغبلعبت ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصضی دس هعبًٍت
آهَصضی داًطگبُ آصاد اسالهی (ٍالع دس تْشاى ،خیبثبى پبسذاساى ،خیبثبى ًیستبى ًْن) ٍ ثخص اًتمبل داًطجَیبى خبسج اص
وطَس ثِ داًطگبُ آصاد اسالهی هشاجعِ ٍ هشاحل الصم سا عی ًوبییذ.
ایي وبس ضبهل سِ هشحلِ صیش است:
 .1تْیِ هَافمت ًبهِ تحصیل دس داًطگبُ جذیذ/گَاّی اضتغبل ثِ تحصیل اص داًطگبُ هجذا ٍ اسائِ آى ثِ هعبًٍت
آهَصضی سبصهبى هشوضی داًطگبُ آصاد اسالهی.
 .2اسائِ تمبضبی تحصیل دس داًطگبُ آصاد اسالهی لضٍیي (ثب تَجِ ثِ ٍجَد سضتِ هَسد ًظش).
 .3اعالم هَافمت سبصهبى هشوضی دس خصَظ پزیشش هتمبضی ثِ داًطگبُ آصاد اسالهی لضٍیي.
ّوچٌیي هی تَاًیذ سَاالت خَد سا ثب اداسُ پزیشش داًطجَیبى خبسجی داًطگبُ آصاد اسالهیٍ ،الع دس ّوبى هعبًٍت هغشح
ٍ پیگیشی ًوبییذ.

 .16چطَر هی تَاًن تا ساسهاى هزکشی داًشگاُ آساد اسالهی تواس تگیزم؟
سبصهبى هشوضی داًطگبُ آصاد اسالهی داسای سبختوبى ّبی هختلف هی ثبضذ .ثشای اًجبم اهَس آهَصضی ٍ تحصیلی
داًطجَیبى هحتشم الصم است ثِ سبختوبى هعبًٍت آهَصضی سبصهبى هشوض ثِ آدسس :تْشاى ،خیبثبى پبسذاساى ،خیبثبى ًیستبى
ًْن ،هشاجعِ ًوبیٌذ.
تلفي ّبی سبصهبى 02122588167 :الی  ٍ 72آدسس ایٌتشًتی هعبًٍت آهَصضیwww.iau.ac.ir :
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