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مشغول كارهاي مربوط به ادامه تحصيل خود در خارج از كشور هم اكنون از آنجاييكه بسياري از شما دوستان 

  .  كه سودمند واقع شودميدا ،از تكميل در اختيار شما قرار دهممي باشيد، الزم ديدم تا اين مجموعه را قبل 

  بنام خداوند بخشنده مهربان

. دبا سالم و آرزوي موفقيت براي شما كه علم را راه موفقيت و كاميابي خود در زندگي انتخاب كرده اي

 سال تجربه بيش از سهه حدود من فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك مي باشم ك

در ابتدا، بايد به شما اين . خود در زمينه ادامه تحصيل در خارج از كشور را در اختيار شما قرار مي دهم

 براي ادامه انداميد را بدهم كه هر كسي كه از يكي از دانشگاه هاي ايران مدرك كارشناسي گرفته مي تو

را ندن امن توصيه مي كنم فقط كساني كه واقعا درس خوفقط اينكه، . رودتحصيل به خارج از كشور 

 كه با داليل نامعلوم مثل فرار از ايران، كار يا بقيه و انده خوا ادامه اين مطالب ر مي بينندلذت بخش

چرا كه تحصيل راه . هند، ادامه ندبروند از ايران دنهدنياي بهتر يا حتي تفريح يا داليل ديگري مي خوا

به نظر من، تحصيل احتياج به فردي .  آوردن و زندگي مادي خوب داشتن نيستخوبي براي پول در

 كه ايعني خيلي از كارهايي ر. دهد انجام بدون هيچ چشمداشت ماديرا  كه بايد خيلي از كارها ددار

البته اين بابي نيست كه من از اساتيد دانشگاه، شكايتي داشته . هندخيلي از اساتيد دانشگاه انجام نمي د

 خيلي گريه دار ابه هر حال، قضيه ر. مي باشد) عالوه بر پدر و مادرم(ها آن از تمام داشته هاي من. اشمب

  . به مسائل اصلي بپردازمنكنم و 

 ١

 بر روي سايت  fileروي بخش . در ضمن، اين آدرسي هست كه اين فايل را مي توانيد ذخيره نماييد

در مورد مراحل اين كار در ضمن خواهشمندم كه از زدن ايميل هاي شخصي .  است2003ايران كانادا 

ممكن است . چرا كه من سعي كرده ام كه تا آنجا كه امكان دارم نكات را باز گو كنم. خودداري نماييد

لطفا ايميل هاي خود را ). به علت كمي وقت(در جواب دادن به ايميل هاي شخصي شما شرمنده شوم 

 تا حد توان و با كمال در اين كارر تدوستان بسيار خبره بنده و .  قرار دهيدapplyabroadروي سايت 

    .ميل به ايميل هاي شما پاسخ خواهيم داد



http://f1.grp.yahoofs.com/v1/8LWLRsAzXeh6UakpGEYX3v6yewy7QDUFLx7-

ZBxH6Gl2lfe8m5gmffCSKcyJ1zS01H4YHqO7bNWp-T6g5g4s3mtGfuh44Uo/Applying%20Process.pdf  

  يك شما عزيزانبه اميد موفقيت يكا

  : الزم براي گرفتن پذيرش از دانشگاه هاي خارجيمدارك

 داشتن مدرك بين المللي زبان انگليسي .1

 داشتن حداقل مدرك كارشناسي .2

 رزومه .3

 مقاالت عملي .4

 ريز نمرات دانشگاهي .5

 توصيه نامه از اساتيد .6

 statement of purposeنامه  .7

 personal backgroundنامه  .8
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9. proposal  برای PhD  
  

 شتن مدرك بين المللي زبان انگليسيدا

 از مهمترين امتحاناتي هستند كه بايد در ادامه تحصيل بايد در TOEFL ،IELTS ،GREامتحانات 

  :يك يا دو تا از آنها شركت كرد

TOEFL  
  :تافل به سه صورت در دنيا برگزار ميشود

ن المللي زبان راحت تر  بخش مي باشد كه از تمامي امتحانات بي4 كه داراي :paper basedتافل 

 بخش آن مربوط شده و نمره 3 كه به جمع نمره   مي باشد677 تا 310 امتياز اين امتحان از .هست
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ولي .  حد پايين مي باشد550براي اكثر دانشگاه هاي دنيا . بخش نوشتاري جدا محاسبه مي شود

داشته باشند حتي برخي از  600كساني كه به دنبال بورس تحصيلي هستند بايد سعي كنند كه باالي 

 بخش .)Cambridgeمثل ( هم براي اين امتحان تعيين كرده اند 620دانشگاه ها حد پايين 

listening  سوال شنيداري مي باشد كه به سه بخش 50 كه سخت ترين بخش امتحان هست و داراي 

  : تقسيم مي شود

ي كنند و يك سوال مطرح مي شود  و دو نفر با هم صحبت م سوال مي باشد20 كه :مكالمات كوتاه

كه بيشتر مواقع صحبت هاي نفر دوم مهم مي باشد، چرا كه معموال جواب در صحبت هاي نفر دوم 

شما در امتحان كاغذي تافل گزينه ها را روي كاغذ مي بينيد و اين به شما كمك مي . پنهان مي باشد

 تا گزينه را حذف 2حتي در برخي شرايط كند كه قبل از پخش سوال گزينه ها را به سرعت بخوانيد و 

 ثانيه فاصله وجود دارد كه در اين مدت شما بايد خانه مربوطه 12بين هر دو سوال در اين بخش . كنيد

   . را در پاسخنامه پركنيد و خود را براي سوال بعدي حاضر كنيد

 دقيقه 1 در حدود  نفر با هم2 سوال مي باشد كه يك سري از سواالت 30كه شامل : بلندمكالمات 

 سوال مطرح مي شود كه در بخشي از سواالت هم يك نفر در همين حدود 5 الي 4صحبت كرده و 

  . زماني صحبت ميكند كه و بعد همين تعداد سوال را بايد جواب دهيد

 دقيقه زمان صرف پخش نمونه اي از آن بخش مي شود كه شما 3 تا 1در ابتداي هر سه مرحله، حدود 

 در اين مدت به مرور گزينه هاي مربوط به سواالت كنيد تا وقتي سوال پخش مي شود مي توانيد

ولي در ايران، كسي سر جلسه جلوي اين كار را . سريعتر سوال را جواب دهيد البته اين كار قانوني نيست

  . نمي گيرد

 فيلم ديدن ماهواره و به ويژه  وVOA ،CNNبراي مهارت در اين بخش وقت خود را با گوش كردن به 

 است و كنكورببينيد عزيزان تافل يك نوع . منابع سواالت تافل را مدام گوش كنيدتلف نكنيد و فقط 



به خصوص كه اين امتحان . كساني كه با تستهاي آن بيشتر آشنا باشند، نمره بيشتري كسب مي كند

 زبان خوبي ندارد حتي چرا كه كسي كه پايه. واقعا براي كساني كه پايه زبان خوبي ندارند خوب است

 نمره خيلي عالي از اين امتحانات بگيرد ولي در اين در مدت كوتاهاگر خيلي هم كار كند نمي تواند 

  . امتحان اين كار شدني است

 اختصاص idiomatic سوال مي باشد به عبارات 7 تا 5در بخش مكالمات كوتاه، چند سوال كه حدود 

  . ا كه در آخر كتابهاي تافل وجود دارد حفظ كنيدپيدا مي كند كه حتما اين عبارات ر

 مثل آب 600 سوال حداقل پاسخ دهد، نمره باالي 42 سوال به 50اگر كسي بتواند در اين بخش از 

  . خوردن در انتظار اوست

 متن وجود دارد 5 سوال وجود دارد كه معموال براي اين تعداد سوال 50در اين بخش : readingبخش 

سوال اول هر متن به اين مضمون است كه اين متن در چه مورد .  سوال دارد11 تا 9ن كه هر متني بي

صحبت مي كند يا اسم اين متن را كدام انتخاب كنيم بهتر است؟ اين سوال بايد در هر متن آخرين 

سوالي باشد كه در آن بخش پاسخ داده مي شود چرا كه شما با زدن سواالت ديگر كامال با موضوع آن 

  :بين علماي تافل در پاسخ دادن به بقيه سواالت اختالف است. اشنا مي شويدمتن 

 دقيقه بخوانند و بعد 3 تا حداكثر 2بعضيها عقيده دارند كه اول متن با با سرعت در حدود  .1

 .سواالت را بخوانند و سريع به متن برگردند و جواب را با سرعت بيشتري پيدا كنند

البته الزم به . سوال را خوانده و بعد جواب را در متن پيدا كنندگروه دوم عقيده دارند كه اول  .2

 و سوال 2 در پاراگراف 4ذكر است كه سواالت به ترتيب در متن وجود دارند يعني مثال سوال 

 .  مي باشد4 در پاراگراف 10

 ٤

 ادعا م طبقه بندي مي شوند و بنده هم به آنها گرايش دار مغزاننرمبعضي ديگر هم كه جزو  .3

 سوال مربوط به يك متن را بدون 10كنند كه بهتر است اول با سرعت برق و باد فقط مي 



 سوال 10 دقيقه باقي مانده 8 دقيقه بخوانند و در 2 دقيقه بخوانند و بعد متن را در 1جواب در 

 . را پاسخ دهيم

ليقه اي همچنين انتخاب اين راه ها كامال س.  دقيقه زمان دارد55بايد اضافه كنم كه اين بخش 

 امتحان بفهميد 3شما هم مي توانيد با زدن . است و نمي شود گفت كه يكي از ديگري بهتر است

  . كه با كدام راحتتر هستيد

 اين بخش راحت ترين بخش تافل است كه يكي از مهمترين علل راحت بودن تافل :structureبخش 

  :و بخش مي باشد  دقيقه زمان و د25 سوال با 40شامل . ورقه اي نيز همين است

 . گزينه اي مي باشد كه بايد گزينه صحيح را انتخاب كنيد4 سوال 15شامل  .1

 ٥

 بخش آن با كشيدن خط در زير ان 4الت در يك جمله،  سوال است كه در اين سوا25شامل  .2

يعني گزينه اي كه باعث . مشخص شده است كه بايد گزينه اي كه غلط است را انتخاب كنيد

 . را پيدا كرد كه كمي دقت در اين بخش الزم استغلط بودن جمله شده

 سوال پاسخ داده و 40 سوال از 38شما به راحتي مي توانيد با تمرين بر روي تستهاي اين بخش به 

اين اصال به پايه زبان كسي بستگي ندارد و هر كسي به . قبولي خود را در امتحان تضمين كنيد

  . راحتي مي تواند به اين مهم دست پيدا كند

م اجازه دهيد به كساني كه زبان خوبي ندارند مژده بدهيم كه نمره اين بخش در باز ه :بخش نوشتاري

چرا . مشكل بيشتر كساني كه حتي زبان خوبي دارند در اين قسمت است. نمره كل محاسبه نمي شود

نمره اين . شدكه كسي كه در اين بخش نمره خوبي مي خواهد كال بايد انشاي فارسي خوبي نيز داشته با

ولي برخي نيز .  مي باشد كه بيشتر دانشگاه ها براي اين بخش سقفي تعيين نمي كنند6 تا 0بخش از 

 و 5 خوب و نسبتا ساده است ولي گرفتن نمره 4,5گرفتن نمره .  را تعيين مي كنند5 و گاها نيز 4,5، 4

بيشتري  كنند اين بخش اهميت براي كساني كه براي دكترا اقدام مي.  كار چندان ساده اي نيست5,5

دارد چرا كه اساتيد ترجيح مي دهند كه با دانشجوياني كار كنند كه عالوه بر مهارت مكالمه خوب، 



حتي كساني كه تعدادي مقاله به زبان . نوشتن خوبي نيز براي نوشتن مقاالت عملي داشته باشند

 كه استاد به فكر فرو رفته كه آنها ممكن انگليسي دارند و نمره خوبي در اين بخش ندارند باعث مي شود

  . است مقاالتشان را خودشان ننوشته باشند

  :  نيازي ندارندspeakingتوصيه به كساني كه به نمره بخش تكلم 

 از معادل ان در 650حتما در اين امتحان شركت كنيد حتي اگر زبان خوبي داريد، چرا كه گرفتن نمره 

فقط كساني كه زبان واقعا خوبي دارند و احساس مي كنند كه به . (دامتحانات ديگر راحت تر مي باش

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

امتحان توليمو كه از طرف سازمان سنجش برگزار مي شود محك بسيار خوبي براي كساني است : مهم

 تومان هر دو ماه يكبار برگزار 8500تحان باهزينه اين ام. كه مي خواهند در اين امتحان شركت كنند

هر كسي در اين .  مي توانيد در ان ثبت نام كنيد.sanjesh.org  wwwشده كه از طريق سايت

اين امتحان .  امتياز نمره بيشتري بگيرد40 تا 20امتحان نمره اي بگيرد، در امتحان تافل مي تواند 

  : تفاوتها با اين،با امتحان تافل يكي بوده% 100

كه در قسمت دوم ) نوشتاري، شنيداري، گرامر، خواندن(بخش شنيداري آن بر خالف تافل  .1

امتحان مي باشد در قسمت آخر ميباشد و اين بخش امتحان نيز از مشابه تافل آن سخت 

 . چرا كيفيت پخش صداي آن خيلي مناسب نمي باشد. تراست

 .  مي شودهمچنين بخش نوشتاري آن سخت تر از تافل تصحيح .2

 .  دقيقه از تافل بيشتر است5زمان بخش گرامر  .3

  :كتاب هاي مناسب براي اين امتحان

 ٦

آموزشگاه آريانپور شعبه ميرداماد داراي يك جزوه بخش ( براي تافل 450 و 504لغت كتابهاي  .1

 واژه مي باشد اين 450خواندن تافل است كه شامل ريشه كلمات و بخش مترادف براي كتاب 



به نظر حقير، با مطالعه اين سه منبع .  بسيار خوبي براي اين دو كتاب مي باشدجزوه مكمل

البته جزوه . )حل خواهد شدكليه مشكالت مربوط به لغت در كليه امتحانات تافل و آيلتس 

 را نيز به ويژه براي تافل ورقه اي و كامپيوتري كه بعدا توضيح idiomaticاصطالحي  عبارات

 . نفرماييدداده مي شود فراموش 

 كه براي شروع براي كساني كه زبان آنها در سطح (introductory) النگمنكتاب نارنجي  .2

براي كساني كه سطح نسبتا خوبي دارند كتاب سبز النگمن . متوسط است توصيه مي شود

(Complete course)دوستاني كه زبان خوبي ندارند اين كتاب را بعد از .  توصيه مي شود

 .اين كتابها از سطح تافل پايين تر مي باشد. روع كنندكتاب نارنجي ش

به خصوص در انتهاي ان چند دوره . از جمله كتاب هايي است كه بد نيست هم بارونزكتاب  .3

كساني كه گرامر خوبي ندارند مي توانند بخش گرامر . آزمون كلي وجود دارد كه توصيه ميشود

 .را از اين كتاب بخوانند

به خصوص براي كساني كه . دو تاي قبلي سخت تر است توصيه مي شودكتاب كيمبريج كه از  .4

 . زبان خوبي دارند

 .  شامل ازمونهاي تافل دوره هاي قبل بسيار توصيه مي شودETSكتاب  .5

 ٧

به خصوص .  حاوي سواالت امتحان ورقه اي تافل مي باشد كه بسيار توصيه مي شود CDيك  .6

 سوال بخش گرامر مي باشد كه سواالت 1000 يك جزوه چيني است كه شامل CDدر اين 

متاسفم چون من (. تاكيد مجدد كه در گرامر تست زياد بزنيد. سخت و خوبي در ان وجود دارد

 ).  را به دوستانم داده ام و نمي توان در اختيار شما قرار دهمCDاين 

عالقه مند به اين امتحان براي كساني كه وقت كالس رفتن ندارند بسيار خوب است ولي اگر كساني 

 توصيه مي شود نه  22277875شركت در كالس نيز مي باشند آموزشگاه آريانپور شعبه ميرداماد 

  . شعبه پارك ملت



پس وقت . تافل كنكور است براي موفقيت در آن تست زدن مهمترين نكته است: توصيه مجدد

  . حتي اگر زبان خوبي نداريد. خود را با خواندن تلف نكنيد

 اين امتحان بسيار شبيه امتحان تافل ورقه اي مي باشد، با اين تفاوت كه :based-terCompuتافل 

  :و تفاوتهاي آن عبارتند از. پشت كامپيوتر برگزار مي شود

 . در ايران برگزار نمي شود 

در بخش شنيداري شما نمي توانيد مانند تافل ورقه اي سواالت را ببينيد و بعد از شنيدن  

شما يك زمان . در اين امتحان زمان در دست شماست. اهر مي شوندسواالت روي صفحه ظ

 ثانيه پاسخ 30 ثانيه و يك سوال را در 10كلي در اختيار داريد كه مي توانيد يك سوال را در 

 . دهيد كه در بخش شنيداري تافل ورقه اي اين كار امكان پذير نيست

ما به سوال اول پاسخ مي دهيد اگر سواالت اين امتحان تطبيقي مي باشد به اين مفهوم كه ش 

از يك ديدگاه اين امتحان . (غلط جواب دهيد سوال بعد ساده تر و امتياز شما كاهش مي يابد

براي كساني كه زبان خوبي ندارند بد نيست چرا كه با كاهش امتياز آنها حد اقل مي توانند به 

  )  سواالت آسان جواب داده و امتياز كسب كنند

 بتوانند احتماالالبته كساني كه مشكل خاصي داشته باشند . بايد تايپ شودبخش نوشتاري  

 .اين امتحان در دبي نيز برگزار مي شود. بخش نوشتاري را روي كاغذ جواب دهند

 روز طول مي كشد، خيلي سريعتر صادر 40كارنامه امتحان در مقايسه با امتحان ورقه اي كه  

 . مي شود

 .  امتحان قبلي است600 معادل 250شد كه  مي با300نمره ماكزيمم آن  

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

 . بيشتر منابع مشابه امتحان ورقه اي مي باشد 

 .  ندارندنمره منفيهيچكدام از امتحانات زبان بين المللي  

 ٨



در اين نوع بخش تكلم وجود دارد و  ترين نوع تافل است كه فقط در  سخت:based-Internetتافل 
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 در همين باره يك متني بصورت خواندني روي صفحه. دفن پخش مي شود.2

3.

. يك جمله اين امتحان براي كساني كه در بخش شنيداري ضعيف مي باشند يك كار سخت مي باشد

برگزار مي شود و تقريبا هر دو هفته بر گزار ) 88922242(اين امتحان در ايران توسط سازمان سنجش 

  :بخش هاي اين امتحان عبارتند از. براي كساني كه زبان عالي دارند توصيه مي شود. مي شود

  . بخش مي باشد كه در هر بخش دو سوال مطرح مي شود3 شامل :بخش تكلم

 ثانيه زمان داده مي شود تا 15يك موضوع داده مي شود كه به شما  .1

 .صحبت كنيد

يك متني از ه 

 دقيقه زمان داريد تا بخوانيد بعد از آن، يك سوال از اين دو مورد 3 تا 2ظاهر ميشود كه 

 .  ثانيه براي صحبت كردن داريد60 ثانيه زمان براي فكر كردن و 20كه . پرسيده مي شود

در  و يك سوال پرسيده مي شود كه يك بخشي از هدفن پخش مي شود )فكر مي كنم كه( 

 نوع ديگر ش شبخ

حان عالوه بر يك سوالي كه در دو امتحان ديگر است يك سوال ديگر نيز 

يك بخشي توسط هدفن بايد گوش كرده و يك سوال پرسيده مي : وجود دارد كه به اين شكل مي باشد

  .  دقيقه بنويسيد20شود كه بايد با توجه به آن سوال را به صورت نوشتن در 

 ٩

 .  ثانيه براي صحبت كردن وقت داريد60ه براي فكر كردن و  ثاني20اين بخش نيز 

شامل مكالمات بلند مي باشد و خبري از مكالمات كوتاه دونيداري اين امتحان 

البته بگذاريد اين نكته . همچنين از لحاظ سرعت پخش شدن از دو نوع ديگر سخت تر مي باشد. نيست

ا با اين شيوه امتحان تطبيق دهيد مشكلي نخواهد بود و كال اگر كسي را اضافه كنم كه اگر شما خود ر

بخواهد خود را براي يكي از اين امتحانات اماده كند، هيچ مشكلي وجود ندارد، از لحاظ اينكه اين 

امتحان از بقيه سخت تر و آسان تر است روي صحبتم با كساني است كه وقت چنداني ندارند تا خود را 

  . اضر كنندبراي امتحان ح

در بخش نوشتاري اين امت



 در اين امتحان واقعا 100 امتيازدارد و نمره باالي 30 مي باشد كه هر بخش 120 اين امتحان از نمره

  . نمره خوبي خواهد بود

مچنين بعضي از دوستان مراجع اين امتحان كتاب النگمن و بارونز مي باشد كه اولي ساده تر است و ه

  . كتاب دلتا را پيشنهاد مي نمايند

ح است اين است كه چون اكثر شما فرصت چنداني براي آماده مي كه مطريكي از نكات مه 

نكنيد تا مهارت تكلم خود را براي بخش تكلم اين امتحان يا براي 

ولي اين

1.

2.

ت مي توانيد براي امتحان مجدد خود را آماده 

 اين  مي باشند"teacher assistant TAحل تمريني "ي 

داراي تبحر هستند مي توانند امتياز كل خود را در امتحان  ش نوشتاري.5

 

IELTS  

لذا با شركت در كالسهاي . سازي خود نداريد زمان براي شما ارزشمندترين چيز مي باشد

مكالمه وقت خود را تلف 

بعد از امتحان اگر وقت كرديد مي . زايش دهيداينكه در خارج از كشور به مشكل بر نخوريد، اف

شما صرفا بايد حول موضوعاتي كه در اين امتحان مطرح مي شود . توانيد به اين كالسها برويد

  . در طي زمانهايي كه گفته شد صحبت كنيد و نه بيشتر

  : امتحان مطمئن ترين نوع امتحان در ايران است

 . داردچرا كه هميشه ثبت نام آن ظرفيت  

 كارنامه به سرعت صادر ميشود 

اگر خداي نكرده امتحان را خراب كرديد به سرع .3

 و ثبت نام كنيد

براي كسانيكه به دنبال بورسها .4

 . تكلم شانس خود را افزايش دهندامتحان باعث مي شود كه با گرفتن نمره خوب در بخش 

كسانيكه در بخ 

 ١٠

 . افزايش دهند چون اين نمره اين بخش در نمره كل اين امتحان محاسبه مي شود



  

  .اين بخش به زودي نوشته مي شود و در اختيار شما قرار مي گيرد

 GRE (Graduate Record Exam)امتحان 

آمريكا و اين امتحا

عزيزان، توجه داشته باشيد . مي باشد) مدتا كانادابرخي از دانشگاه هاي بسيار معتبر كشورهاي ديگر

، قابل قبول  عمومياكثر  براي كه

اين امتحان نيز به دو صورت ورقه اي و كامپيوتري برگزار مي شود كه نوع كامپيوتري آن در ايران . است

  . برگزار نمي شود

در ابتدا اجازه بدهيد تا يك نكته مهم را براي شما بگويم كه نمره اين امتحان براي : دانشجويان تاپ

و بسيار خوب امتحان مهم است كه بعضا دانشجويان با رزومه هاي بسيار قوي با دانشگاه هاي عالي 

  . كم شانس خود را از دست مي دهندداشتن يك نمره 

  : بخش مي باشد3 ورقه اي شامل GREنوع عمومي امتحان 

رياضيات .1

 واژه .2

اگر اغراق هم نكنم، .  نيستكتاب بسيار ساده و چيزي بيش از كتابهاي دبيرستان

خوب سوم راهنمايي مي تواند به راحتي به سواالت آن پاسخ دهد نمره اين بخش از . يك 

. از افرادي كه در اين امتحان شركت مي كنند اين نمره را كسب مي كنند% 5  800

  

 انجام مي شود كه مخصوص دانشگاه هاي Subject و  Generalن به دو صورت 

ع( 

امتحانست مي كنند  را از شما درخواGREدانشگاه هايي كه مدرك 

GRE

 

 بخش نوشتاري .3

 اين بخش رياضيات

دانش آموز 

 ١١

باشد كه معموال  مي



 نشان مي دهد 800رفتن نمره كمتر از توصيه به كساني كه به دنبال بورسهاي تحصيلي مي باشند، گ

 دوره از 3حتما . لذا خواندن اين بخش حتما توصيه مي شود. كه شما خيلي هم با دقت نيستيد

  . امتحانات قبلي را زده تا كامال به نوع سواالت آشنا شويد و تعداد اشتباهات خود را كاهش دهيد

  آنها اهميت دارد، براي مجموع نمره برايGREهمچنين در بسياري از دانشگاه هايي كه نمره 

. نيز تعيين ميشود 1350 يعني ، و حتي بيشتر1250، 1200، 1100رياضيات و واژه حد نسابي مانند 

  .پس سعي كنيد كه بخش رياضيات را از دست ندهيد

 يا حتي در 2تايي براي بخش رياضيات بايد جواب دهيد كه اگر 30 سري سوال 2در امتحان ورقه اي 

بخشي كه در اين امتحان امكان .  خواهد بود800 غلط نيز داشته باشيد نمره شما 3 امتحانات برخي

نموداري است كه در اين بخش يك نمودار داده غلط زدن را افزايش مي دهد مربوط به بخش سواالت 

اين . ن نسبتا زيادي دارد

مله نسبتا پيچيده داده مي شود و يك يا دو جاي خالي را بايد با 

  .در اين بخش دقت بيشتري نماييد. شده و از شما چند سوال پرسيده مي شود

 واژه آن است كه نياز با دانش بسيار بااليي از دايره لغات پيچيده اي دارد كه تمام اين امتحان بخش

 گزينه اي است و نمره منفي 5سواالت اين بخش . بعضا معني فارسي آن نيز به گوش ما نخورده است

ولي نياز به زما. دوستان، موفقيت در اين بخش نيز دور از دسترس نيست. ندارد

 اين امتحان واقعا خوب  در800  از400تايي مي باشد كسب نمره باالي 38بخش شامل دو سري سوال 

هر كدام از اين .  دانشگاه اول آمريكا نيز شانس داريد10 حتي در 1200است و شما با كسب مجموع 

  : فرم زير مي باشند4 سوال در 38

يك كلمه را كه مخالف كلمه داده  گزينه 5در اين بخش شما بايد از : بخش مترادف و متضاد .1

  . شده است را عالمت بزنيد

يك ج: بخش جاي خالي .2
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 .گزينه ها پر كنيد



 گزينه شما بايد شبيه 5در . داده مي شود) كتاب، دفتر(دو لغت مانند : بخش تطابق لغات .3

  . نها مانند اين جفت مي باشد را پيدا نماييدتباط آترين گزينه را كه ار

ن بخ

د در .  دقيقه زمان است30 دقيقه و دومي داراي 45انشاي اول داراي . شامل ن

شما بايد يكي . و موضوع داده مي شود كه به مراتب از موضوعات تافل مشكلتر است

 مژده 

را بشكافيد و با داليل متفاوت عقيده خود را 

در اين بخش دو يا سه متن نسبتا پيچيده داده مي شود كه بايد با توجه به آنها به : خواندن .4

 . سواالت پاسخ دهيد
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وشتاري   : ش 

وشتن دو انشا مي باش

به شما دبخش اول 

.. تحليل دقيق موضوع، گرامر نسبتا پيچيده، تعداد لغات و . را به دلخواه انتخاب كرده و براي آن بنويسيد

 4ي شود كه نمره  محاسبه م6نمره اين بخش نيز از . در اين بخش بر روي نمره شما تاثير بسزايي دارند

البته الزم به ذكر است كه من كساني را .  و گرفتن ان از معادل تافل آن سخت تر استواقعا خوب است

  .ديده ام كه نمره اين بخش آنها از تافل بيشتر بوده است كه من فكر مي كنم تصادفي بوده است

وع ظاهرا منطقي به نظر اين موض. در بخش دوم، در حدود چند خط يك موضوعي توضيح داده مي شود

يك. مي رسد ولي در اصل اينطور نيست و داراي اشكاالتي است كه شما بايد آنها را باز كنيد

بسيار خوب اين است كه از آنجاييكه ما ايرانيها فقط ياد گرفته ايم از يك كار خوب فقط جنبه هاي 

البته . ركت كننده هاي موفق هستيمكوچك منفي آن را پيدا كنيم و بكوبيم در اين بخش نيز جزو ش

  . پيدا كردن بخش هاي منفي آن نيز كار سختي نيست

دوستان، كال نوشتن يك انشا خوب احتياج به حرافي زياد دارد كه در تافل اين كار : نكته بسيار مهم

بسيار خوب است كه شما هر چه مي توانيد موضوع 

مثال اگر در تافل با داليل خود ثابت كنيد كه سيگار كشيدن خوب است، شما نمره را . تيباني كنيدپش



از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد با دقت  صحيح تحليل ولي در اين امتحان. خواهيد گرفت

  .  به دست نمي آوريد3,5در غير اين صورت نمره اي بيشتر از . موضوع را بشكافيد

ز بيشتر توصيه مي به كساني كه براي دكترا به دنبال بورس تحصيلي مي گردند اين بخش نيباز هم 

  . شود

مي خوانند و زمان نسبتا مناسبي ) آيلتس(كساني كه اين امتحان را به صورت موازي با تافل  

 و بخش جاي خالي و خواندن GREنيز در اختيار دارند مي توانند روي بخش نوشتاري 

Verbal سرمايه گذاري نمايند بيشتر . 

ت رياضي و واژه در يك دفترچه داده ميشود كه به در امتحان بعد از بخش نوشتاري، سواال 

يعني بخش اول رياضي و بعد واژه و مجددا بخش سوم رياضي . (صورت يكي در ميان مي باشند

 در ابتدااز سالن امتحان هستيد،  در جاي مناسبيبه نظر من اگر ) و بخش آخر واژه مي باشد

 .  د دو بخش رياضي را جواب دهيديكه انرژي بيشتري دار

  منابع

شود كه اگر شما بخوانيد كافي است در اين . اين امتحان مانند تافل به تعدادي منبع خال

 . اپالن در اين امتحان بيشتر از كتب ديگر توصيه ميشوداب ك

ان بيشتر مروري بر رياضيات 

e.www

صه نمي 

 800يعني هر چه قدر هم كه لغت بخوانيد نمي توانيد (امتحان حد نهايي وجود ندارد و نسبي است 

  .) بگيريد

كت 

بخش رياضي كتاب بارونز براي كساني كه مي خواهند براي اطمين 

 . سطح امتحان از اين كتاب ساده تر مي باشد. داشته باشند توصيه مي شود

 ذخيره  org.ts حتما اگر زمان داريد ليست موضوعات بخش نوشتاري را از سايت 

چرا كه در برخي از آنها لغاتي به چشم مي خورد كه براي شما آشنا . نموده و مرور كنيد
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اين كار اعتماد به نفس شما را نيز در سر جلسه افزايش مي دهد، چرا كه اين اولين . نيستند

 . بخش امتحان مي باشد

 تير زير نظر دكتر برزآبادي رياست بخش زبان سازمان سنجش مي باشد موسسه اي در هفت 

 آن  GREسه به لعنت خداوند نيز نمي ارزد ولي جزوات امتحانكه خود كالس هاي موس

البته الزم به ذكر است كه كالسهاي خود دكتر برزآبادي به خصوص در بخش واژه . خوب است

 37جزوات اين موسسه شامل . اصال تعريفي نداردواقعا خوب است ولي كار ساير دبيران موسسه 

دوره امتحانات قبلي در بخش واژه مي باشد كه بسيار بسيار براي كساني كه نمره خوبي مي 

حتي اگر زمان زيادي نداريد به جاي خواندن كتابهاي لغت اين تستها . (خواهند توصيه مي شود

تلفن اين موسسه كه در (. توصيه مي شودمرور جزوه بخش نوشتاري اين جزوات نيز ).  را بزنيد

خيابان مفتح نرسيده به ميدان هفت تير مي باشد را مي توانيد از بخش تافل سازمان سنجش 

 )كه شماره آنها داده شد، دريافت نماييد

مطالعه اين كتاب با زدن ، به نظر من. ( واژه منبع مناسبي براي بخش واژه ميباشد1100كتاب  

 . )ما را در امتحان تضمين مي نمايد ش400 نمره باالي  دوره تست مذكور37

يا برخي ( خوب 

اگر اين . در مورد زمان اين امتحان نيز سعي كنيد تا قبل از آبان ماه اين كار را انجام دهيد 

امتحان را در اواخر شهريور بدهيد كامال مطمئن است چرا كه دانشگاه هاي

براي بورس ) ره دانشگاه هاي خوب قرار دهنددانشگاه هايي كه مي خواهند خود را در زم

  .  دسامبر نيز دارند1 دسامبر و حتي برخي 15تحصيلي موعد نهايي 

 50 تا 1ببينيد دوستان اگر رزومه خوبي داريد كه احساس مي كنيد دانشگاه هاي با رتبه  

براي به عنوان مثال . يدآمريكا به شما بورس تحصيلي مي دهند اين امتحان را فراموش نكن
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 دارد و حداقل يك 17,5 و 17 و معدل ارشد باالي 17 و 16كسي كه معدل ليسانس باالي 

 اين امتحان دارد  يا حتي در حال چاپ يا مجالت خوب خارجي چاپISIمقاله در مجالت 



همچنين براي اين دوستان نمره عالي تافل نيز بسيار بسيار توصيه مي . اكيدا توصيه مي شود

شجوي كارشناسي ارشد در رشته الكترونيك فارغ التحصيل از شريف با معدل دان: مثال. (شود

+  و حل تمرين هاي متعدد در اين دانشگاه ISI، چند مقاله قوي 18,5 و 17,5ليسانس و ارشد 

 تنها به دليل نمره پايين تافل و دكتر رشيديان از اساتيد خوب شريف مانند  توصيه نامه6

GREالبته چند تا از اساتيد اين دانشگاه به او قول دادند . مريكا رد شد از دانشگاه جرجيا تك آ

 ولي كسي با اين رزومه خود را براي . به او بورس تحصيلي را بدهندGREكه به شرط تافل و 

تمام اين مطالب براي ) نمايد امتحانات زبان معطل نمي كند و دانشگاه ديگري را انتخاب مي

عزيزان يك . يد در تمام مراحل اين پروسه رعايت شود باتعادل نسبياين است كه يك 

بالعكس اين مسئله نيز صادق .  تا مقاله در مجله چاپ كند10دانشجوي خوب الزم نيست كه 

 .  غافل شويد.. است يعني تمام انرژي خود را روي زبان نگذاريد و از معدل و 

ود كه در برخي بخش ها با  عمومي در دبي نيز به صورت كامپيوتري انجام مي شGREامتحان  

ايم تا به مسائل نوع ورقه اي آن متفاوت مي باشد كه از باز گو كردن آنها صرف نظر مي نم

  . مهمتري بپردازم

 موضوع نيز كه تخصصي تر است براي تعداد اندكي از عزيزان مانند رشته GREامتحان  

يا برخي از اساتيد .  باشددر تعداد بسيار كمي از دانشگاه ها اجباري ميمهندسي كامپيوتر 

  

  نحوه آماده سازي رزومه
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 مي باشد كه درصد باالي 900نمره كل اين امتحان از . تاكيد مي كنند كه اين امتحان را دهيد

 . خوب است% 85



چرا كه نوشتن يك رزومه خوب ممكن است به راحتي . به نظر من اين بخش، مهتمرين بخش مي باشد

حتما براي نوشتن رزومه به چند مورد از رزومه هاي قبلي دوستان . ب كندبتواند نظر يك استاد را جل

  :رزومه بايد شامل بخش هاي زير باشد.  خود نگاه كنيدموفق

اگر مجرد .  مي باشد...سال تولد و عكس و آدرس و تلفن و  شامل اسم و: اطالعات فردي .1

اگر دختر هستيد يك عكس . اگر نيستيد به نظر من اول ذكر نكنيد. هستيد، حتما ذكر كنيد

كال دخترها به . متاسفانه آنجا نيز مانند اينجا زن ساالري است. خوشكل غير اسالمي موثر است

 .  خصوص در رشته هاي فني بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند

. اين بخش نيز مهم است سعي كنيد خيلي جزئي و خيلي كلي ننويسيد: يمعالقه هاي عل .2

. ي مي كنند اين بخش را با توجه به عالقه اساتيد مختلف تغيير دهنددانشجويان ليسانس سع

 . مثال ترتيب آنها را جابه جا مي نمايند

 در اين بخش دانشگاه و مدركي كه از دانشگاه با سال و كليه اطالعات به :بخش تحصيلي .3

. وددبيرستان و پيش دانشگاهي هم در اين بخش ميتواند ذكر ش. همراه معدل بايد ذكر شود

مي توانيد هر چه مي خواهيد . معدل اين دو بخش شما در هيج جاي دنيا در خواست نمي شود

 افت كمي دانشگاه يعني كه 13 دبيرستان با 20ولي فراموش نكنيد كه معدل . بنويسيد

 . تحصيلي و مناسب نمي باشد

در اين . ويسيداگر مقاله اي علمي در مجله چاپ يا حتي ثبت نام نموده ايد بن: مقاالت علمي .4

 . بخش به هيچ وجه مبالغه نكنيد

 . نيز سوابق كاري خود را بياوريد در اين بخش :سوابق كاري .5

 ١٧

در اين بخش كليه كارهاي خوبي كه در دوره كارشناسي، ارشد انجام داده : روژه هاي علميپ .6

. مي باشداين بخش براي دانشجويان ليسانس كه مقاالت عملي ندارند بسيار مهم . ايد، بياوريد



سعي كنيد كه به صورت خالصه كارهايي را كه انجام داده ايد يا در حال انجام آن مي باشيد يا 

 .حداقل توان انجام آنرا داريد بياوريد

اگر در زبانهاي ديگر نيز تبحر داريد در اينجا .  نمرات امتحانات بين المللي زبان را بياوريد:زبان .7

 . بياوريد

در اين بخش نيز سعي كنيد مبالغه ننماييد و فقط نرم افزارهايي كه : مهارت هاي كامپيوتري .8

 .مسلط هستيد بياوريد و اگر با نرم  افزاري آشنا هستيد نيز حتما آشنايي با آن ذكر شود

 .هر سرگرمي كه داريد بياوريد، اهميتي ندارد كه در چه زمينه اي باشد: سرگرمي .9

): اختياري(نمايند و يا به شما توصيه نامه مي دهند  كه شما را تاييد مي  تا از اساتيدي3نام  .10

حتما آدرس ايميل را بنويسيد تلفن و آدرس و مرتبه دانشگاهي نيز بد . بياوريددر اين بخش 

 . نيست

  نكات
زيزان، شما بايد اين رزومه را همراه يك نامه به اساتيدي كه در رشته شما كار مي كنند ع 

اين . د كه مي خواهيد بر روي پايان نامه خود با او كار كنيدايميل كنيد و به او پيشنهاد كني

چرا كه اين نمونه ها . من نمونه اي را به شما پيشنهاد نمي كنم.  مي باشد خيلي مهمنامه نيز

حتما اين نامه را با . پخش مي شود و باعث مي شود كه اين نامه ها براي اساتيد تكراري شود

 طوري بنويسيد كه استاد فكر نكند شما . زبان چك كنيديك متخصص يا حداقل با يك استاد

 . اين ايميل را به تعداد زيادي ايميل مي كنيد
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 روزه بين ايميل شما به استاد يك دانشكده و اساتيد ديگر 5حتما دقت كنيد كه يك فاصله  

نند كه چون بعضا اين ايميلها را به اساتيد ديگر فوروارد مي ك. همان دانشكده وجود داشته باشد

 . نه تنها براي شما بلكه براي ايرانيان وجهه خوبي ندارد



 سفر مي كنيم بايد مراقب يدوستان گرامي همانطور كه ما وقتي به شهر ديگر 

رفتارهاي خود باشيم تا مردم آن شهر روي ما حساب خاصي باز نكنند، توجه كنيد 

 رفتارهاي خود باشيم كه در اين مسير، چه قبل و چه بعد از رسيدن به آنجا، مراقب

هم وطنان خود ديگر تا نه تنها راه را براي ديگران دشوار نسازيم بلكه راه را براي 

واقعا اجازه دهيد تا از دوستان عزيزي كه در خارج از كشور . نيز هموار نماييم

 باور بفرماييد، وقتي به اساتيدي .مشغول به تحصيل مي باشند تشكر ويژه اي نمايم

جويان ايراني جواب مثبت و بورس تحصيلي دادند دقت كردم، اكثر آنها كه به دانش

به اين اميد كه ما نيز . دانشجويان ايراني خوبي در دوره كاري خود داشته و يا دارند

 . با حفظ اين ميراث راه را براي نسل هاي بعدي باز بگذاريم

ببينيد دوستان، هر روز . رزومه بايد به خالصه ترين و جالب ترين حالت ممكن نوشته شود 

اگر . ايميل هاي فراواني به اساتيد خوب مي رسد كه اصال آنها فرصت باز كردن آنها را ندارند

 دقيقه 1استادي دنبال دانشجوي خوب باشد، اين ايميلها را با سرعت نگاه مي كند در حدود 

ه رزومه طوري نوشته شود كه در اين شايد به رزومه شما توجه كند، شما بايد توجه كنيد ك

به نظر من در هر بخشي كه قوي هستيد . مدت كم تمامي توانايي هاي شما قابل ديدن باشد

چرا كه ممكن است به . سعي نكنيد تا بخش هاي ضعيف خود را نيز پوشش دهيد. باالتر بياوريد

شويق كند و بعدا دفتر عنوان مثال نمره زبان شما را نبيند و شما را به فرستادن مدارك ت

 ). به خصوص در كانادا(تحصيالت تكميلي دانشگاه شما را تاييد ننمايد 
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زودتر در  اگر بتوانيد.  هاي شما براي ترم پاييز مي تواند از اواخر شهريور آغاز شودايميل 

 شركت نماييد، مي توانيد شانس خود را در اينكه استاد ايميل شما را باز GREامتحان تافل و 

براي ترم ژانويه شانس . كند باال بريد، چرا كه ترافيك اين ايميل ها در مهر و آبان زياد مي شود



ريز نمرات ترجمه شده رسمي اسكن شده كه در حجم . باز كردن اين ايميلها بيشتر مي باشد

البته اگر خيلي خوب (كمي باشند و مهمتر از آن مقاالت مي تواند در اين ايميلها ضميمه شوند 

 و  SOPگاهي دوستان .  داريد حتما ضميمه ايميل نماييد ISIاگر مقاله چاپ شده ). باشند

Personal Background  را هم ضميمه مي كنند كه اين براي دوستاني كه در حجم باال 

گاها در دانشگاه هاي بسيار خوب آمريكا استادان بعد از زند . ايميل مي زنند توصيه نمي شود

برخي نيز بر اين باورند كه فقط رزومه را بفرستند تا . ما آنها را نيز مي خواهندچند ايميل از ش

 .   را بفرستند...  در مراحل بعدي در صورت جواب استاد مقاالت و 

چرا . اگر از يك استاد جوابي دريافت نكرديد دوباره و حتي سه باره هم مي توانيد ايميل بزنيد 

برخي چون اصرار شما را مي بينند، وسوسه . ا چك نمي كنندكه برخي در يك بازه زماني آنها ر

 . مي شوند كه باز كنند
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چرا كه در برخي دانشگاه ها استادان ايميل . اگر ايميل دانشگاهي داريد حتما با آن ايميل بزنيد 

بيشتر . بعضي وقتها خود دانشگاه نيز ايميل ها را فيلتر ميكند. هاي خود را فيلتر مي كنند

 يا يك ”request a receipt read“ي دانشگاه در صفحه اصلي يك گزينه با عنوان ايميل ها

چيزي شبيه به اين دارند كه شما با تيك زدن اين بخش مي توانيد وقتي كه دريافت كننده 

برخي استاد ها ). مانند دليوري پيام كوتاه(ايميل آنرا باز مي كند يك گزارش دريافت كنيد 

 و بعد از چند دقيقه جواب مي دهند حتي شما مي توانيد با چك كردن ايميل را باز مي كنند

ساعت فرستادن ايميل ها بفهميد كه استاد چه قدر زمان براي اينكه رزومه يا مقاالت شما را 

من به : اجازه دهيد يك خاطره جالب نيز براي شما تعريف كنم(. نگاه كند زمان گذاشته است

ل زدم و اين گزينه را نيز تيك زدم بعد از مدتي استاد اين ايميل يكي از استادهاي دانشگاه ايمي

را باز كرد چند دقيقه بعد از اين كار يك ايميل از طرف استاد آمد به اين مضمون كه اين يك 

مي خواستم دليوري خواندن .  ماه ديگر در مسافرت هستم2پيغام اتوماتيك مي باشد، من تا 



البته من . سم كه سفر خوبي داشته باشيد كه اين كار را نكردمايميلش را برايش بفرستم و بنوي

  .) ايميل با اساتيد رد و بدل كرده ام و اين فقط يكبار اتفاق افتاد2000بيش از 

 : اساتيد در پاسخ به شما جوابهاي گوناگوني مي دهند 

١. You academic records are quite impressive.  Thank you for your interest in my 

research activities. Unfortunately at this time I do not have an open Ph.D. student 

position in my research group. Sincerely, 

٢. I have no position available. 

٣. Thank you for your e-mail and for expressing interest in the research 

field that I am currently involved with. Your resume is very interesting 

and I believe you would enjoy the graduate curricula we have to offer in 

manufacturing. At this point in time I do not know what funding 

opportunities I would have available for Spring or Fall ٢٠٠٨ semesters. 

However, I suggest that you apply to the program during the upcoming 

year. 

In the meantime, if you have any questions with respect to the research 

areas in manufacturing that we have to offer please feel free to let me 

know at your convenience. Sincerely, 

٤. I will be interested in taking you as a PhD student. Have you applied to our 

admission office?  If not, you need to first apply for graduate program and be 

admitted before I can offer you a position. 

٥. I found your background interesting.  I have a position in this area, 

but have made a verbal commitment to another student for Jan. ٢٠٠٧.  But 

please do apply to U of X for admission, and contact me about financial support 

in September. 

٦. I strongly encourage you to apply to our program. Dr. X and I have many exciting 

projects which are funded. Warmly, 
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٧. We have multiple funded research projects for Ph.D. studies on robust, adaptive 

and fault tolerant control, and diagnostics/prognostics with applications to engines 

and automotive systems. Jointly with Dr. XX we collaborate with multiple 

automotive and other companies on the implementation of relevant technologies. 



Your background indeed appears very relevant, and subject to acceptance and 

qualified application material we should be able to offer you a Research  

Assistantship. 

You can find information and application material at: ………… For any question 

you have regarding the application process please contact Ms. X: She can help 

you with the application details and requirements, If you have any other questions 

please feel free to contact me. Sincerely, 

  

دوستان تفسير جواب ايميل هاي استاد ها نيز خيلي مهم است كه شما بتوانيد تشخيص دهيد كه طرف 

كه اين كار هم مثل ويزاي آمريكا هيچ فرمول دقيقي . از نوشتن اين جمالت چه منظوري داشته است

 . ندارد

 . مورد اول و دوم كه شما را رد كرده اند .1

يك سري اساتيد شما را تاييد مي كنند ولي در دانشكده زياد برش ندارند تا به راحتي به شما  .2

برخي هم جواب كامل به شما نمي دهند تا اگر شما را بر نداشتند . دهندبورس پيشنهاد 

 . بدهكار شما نباشند مانند مورد سوم

 كه مدارك را بفرستيد تا اگر برخي اساتيد قوي در دانشگاه هاي قوي به شما پيشنهاد مي كنند .3

همچنين از شما سواالتي را . در دانشگاه پذيرفته شديد بعد به شما پيشنهاد بورس مي دهند

 اين اساتيد را ول نكنيد و 4مانند شماره . مي پرسند تا ببينند شما چه قدر پيگيري مي نماييد

 . آنقدر به او گير بدهيد تا خسته شود
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البته  (اين كار مخصوص اساتيد چيني. 5ي خوابانند مانند شماره برخي شما را در آب نمك م .4

سوم -پيش داوري نكنيد و استادان چيني را كنار نگذاريد چرا كه اصال نمي توانيد چون يك

البته .  است)الزم است اضافه كنم كه در هر قشري خوب و بد هست. اساتيد چيني هستند



گويي به دوستان فراموش نكنيد پاسخ.  حق دارندبرخي از آنها از دانشگاه هاي خوب هستند و

 . اين ايميلها لطف است و كسي به بنده و شما بدهكار نيست

البته بعضا ديده مي شود كه اين نوع .  هم كه يعني مدارك را بفرست و بورس را بگير6مورد  .5

 .ايميلها هم به بورس ختم نمي شوند

 . ده ام كه شما را رد كند من تا به حال موردي مشاهده نكر7ولي در مورد  .6

عزيزان فكر نكنيد جاهايي كه به شما جواب نميدهند شما را رد كرده اند، در برخي دانشگاه ها  .7

خيلي از اين ايميلها فيلتر مي شوند و در برخي از دانشگاه ها به اين ايميلها جواب داده نمي 

ي مهمتر از همه اين است كه ول. برخي از اساتيد نيز به دليل مشغله زياد فرصت ندارند. شود

چون اين درخواستها فرمال نيست، برخي از دانشجويان بعد از گرفتن اين جوابها مدارك را نمي 

توانند به همه دانشگاه ها بفرستند و به بهترين ها مي فرستند و در اين موارد استاد منتظر مي 

 . ماند
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 كار نگذاريد شما با زدن يك به هر حال باز تاكيد مي كنم كه كسي را در اين راه سر 

مثال استاد با عرض معذرت من . ايميل ساده مي توانيد تمام مشكالت را حل كنيد

من از شما . نتوانستم ويزا بگيرم يا از كشور به علت سربازي نمي توانم خارج شوم

خواهش مي كنم كه نگذاريد كه كار از كار بگذرد ولي اگر هم گذشت حتما با يك 

 . كار را حل كنيدايميل ساده 

  ريز نمرات دانشگاهي

برخي از دانشگاه ها مانند شريف، . شما براي ارسال مدارك به ريز نمرات ترجمه شده خود نياز داريد

ريز نمرات ترجمه شده شما را در پاكت به صورت مهر و موم شده به شما تحويل ... تهران، اميركبير و 

ولي برخي ديگر تا قبل از تسويه مالي ريز نمرات را به شما . داده و يا براي دانشگاه مقصد مي فرستند
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دانشجويان دانشگاه آزاد نيازي به اين كارها ندارند و مدارك خود را مي توانند . تحويل نمي دهند

  . مستقيما به دارالترجمه ببرند

دقت كنيد .  نماييدشما بايد با دانشگاه تسويه مالي را انجام داده تا مدارك اصلي خود را گرفته و ترجمه

كه براي تسويه مالي صندوق رفاه بايد به خيابان عباس آباد، خ پاكستان كوچه اول سمت راست رفته، 

واقع شده است كه در طبقه دوم اين كار ...)  بابت خوابگاه و وام و (در ابتداي كوچه اداره صندوق رفاه 

نجا دريافت نموده به دانشگاه برده و با پرداخت بعد برگه اي كه از اي.  ساعت انجام مي شود1در كمتر از 

مقدار اين پول به قرار . پولي كه براي تعهد كار خود در ايران بايد بپردازيد با آنها تسويه حساب نماييد

  :زير است

   تومان 90000 تومان و ارشد حدود 31000كارشناسي ترمي : 81قبل از 

   تومان216000د  تومان و ارش96000كارشناسي ترمي : 81بعد از 

 با 81 خوانده ايد هزينه تعهد كار در ايران با خط اولي و براي بعد از 81يعني براي هر ترمي كه قبل از 

  .  ضرب كنند2 بايد فقط مبلغ كارشناسي خود را در 2دانشجويان منطقه . خط دوم محاسبه مي شود

 مربوط شده كه در كمتر 4 غرب طبقه كار شما بعد از دريافت ريز نمرات به وزارت علوم واقع در شهرك

بعد بايد به دارالترجمه مراجعه نموده كه حدود .  دقيقه كار شما با زدن مهر آنجا تمام مي شود10از 

در نهايت بايد ريز نمرات خود را به . ساير كارها توسط آنها انجام مي شود. يك هفته زمان نياز دارد

اين كار براي . وص دانشگاه قرار گرفته و مهر و موم شوددانشگاه برگردانده تا در داخل پاكت مخص

بعضا مدارك شما را بررسي نيز نمي نماييد اگر ريز نمرات شما . دانشگاه هاي كانادا بسيار ضروري است

  . را در داخل پاكت دانشگاه دريافت ننمايند

  توصيه نامه از استاتيد
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شما بايد دانشگاهي كه مي خواهيد .  باشدسخت ترين كارهاي شما در هنگام فرستادن مدارك مياز 

مدارك را بفرستيد مشخص و فرم مربوط به توصيه نامه استاد را از سايت آن پيدا كنيد و به تعداد 

برخي از دانشگاه ها .  براي هر كدام از استادان برده تا پر نمايند) تا2بعضي از دانشگاه ها ( تا 3حداقل 

 فرم هاي توصيه نامه آنالين مي باشند كه با وارد كردن ايميل اساتيد كه تعداد آنها كم هم نيست داراي

اين نوع يك كمي خطرناك . به صورت اتوماتيك براي آنها لينك مربوطه فرستاده مي شوند تا پر كنند

 كما اينكه .چرا كه استاد ممكن است بي دقتي نمايد و مشكل ساز شود. است كه زياد توصيه نميشود

  . اد تمايلي به اين كار ندارنداستادان نيز زي

برخي از استاتيد از دانشجويان مي خواهند كه اين كار را خود انجام دهند، دقت كنيد كه اين كار 

محرمانه است و اين نامه ها براي هر استاد بايد در يك پاكت خاص قرار گرفته و روي آن نيز توسط 

ر از قبل اسم و آدرس استاد و دفتر مربوط به شما مي توانيد براي منظم بودن كا. استاد امضاء شود

به جز برخي دانشگاه ها كه براي اين كار پاكت و فرم (پذيرش دانشگاه مقصد را روي پاكت تايپ نماييد 

سعي كنيد از استاد خواهش كنيد تا براي بخش هايي كه در . و بعد به استاد بدهيد )مخصوص دارند

د حل تمرين بودن، فعاليت هاي شما در شركت خاص يا در مانن(رزومه چيزي براي اثبات نداريد 

  . در توصيه نامه بياورد) دانشگاه در انجمن علمي خاص

  Personal Background و  Statement of Purposeنامه 

يكي از بخش هاي مهم مدارك شما كه به خصوص در دانشگاه هاي تاپ آمريكا كه تعداد دانشجويان 

د و هر ساله بودجه زيادي به اين دانشجويان اختصاص مي يابد همين دو نامه بين المللي زياد مي باش

 در اكثر دانشگاه ها بايد در مدارك شما باشند ولي دومي را برخي از دانشگاه SOPمي باشند كه اولي 

دوستان يك نكته ساده در اين نامه ها نهفته است و آن اينكه شما و فقط خود . هاي خوب مي خواهند

يعني از نامه هاي ديگران كپي نكنيد به اين اميد كه . يد نظرات خود را در اين نامه ها بنويسيدشما با

سعي كنيد جمله هاي تكراري . اهداف او آسماني است  است و حتما  Xاين شاگرد اول دانشگاه 
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 نامه هاي اين كاري است كه اكثريت در اين روند انجام مي دهند و اساتيد آن طرف نيز به اين. ننويسيد

خوب نوشتن اين نامه شما را از خطر رد شدن دوستان ممكن است كه . ايرانيها عادت كرده اند

من اصال فرمت خاصي براي اين نامه ها پيشنهاد نمي كنم چرا كه دوستان خالق مي . نجات دهد

ر مورد نمونه د. توانند با شكستن فرمولهاي قبلي اين نامه ها چيزهاي بهتري در اين نامه ها بنويسند

هاي آنها هم كه وقتي به سبزي فروشي مراجعه كرديد، كاغذي را كه سبزي را در داخل آن مي پيچند 

با مطالعه اين نمونه ها مي توانيد بفهميد . را دور نريزيد كه ممكن است يك نمونه از اين نامه ها باشد

نيز حتما در همان ابعاد و همان تعداد كه ساختار اين نامه ها چگونه است ولي هيچ دليلي ندارد كه شما 

  . كلمات و همان جمالت بنويسيد

  TNT و DHLخراب كردن كار و كاسبي 

عزيزان شما بايد مدارك خود را كه براي هر دانشگاه متفاوت مي باشند قبل از ضرب االجل تعيين شده 

از . ه پست كنيددانشگاه در داخل پاكت گذاشته و براي آدرسي كه در سايت دانشگاه نوشته شد

آنجاييكه معموال دوستان زمان كافي براي اين كار ندارند مجبور هستند كه از پست هاي بين المللي و 

اين پستها در مدت زمان كمتر از يك هفته مدارك شما را به مقصد . مطمئن پيش گفته استفاده نمايند

 تعيين مي نمايند كه (deadline)دانشگاه ها براي فرستادن مدارك معموال ضرب االجل . مي رسانند

قابل پر الين در سايت دانشگاه -شما الزم است تا حتما فرم تقاضانامه خود را كه معموال به صورت آن

كسانيكه مايلند تا توصيه نامه هاي . دقت كنيد كه اين فرمها را با دقت پر كنيد. كردن است پر نماييد

دد دقت كنند كه ايميل و مشخصات استاد را به دقت الين توسط اساتيد تكميل گر- آنها به صورت آن

كسانيكه يك استاد داور در خارج از كشور دارند بهتر است كه براي استاد . در  بخش مربوطه وارد نمايند

البته اين كار را براي دوستاني كه خارج از كشور تشريف (الين استفاده كنند -خود از فرم توصيه نامه آن



 ٢٧

به دليل نبود قيف . الين را تكميل نمايند توصيه نمي شود-ا اساتيد داخلي فرم آندارند و مي خواهند ت

  ). و قير و كبريت و غيره در يك زمان

پس . دوستان عزيز ضرب االجل دانشگاه هاي گوناگون دنيا همين االن نيز در سايت مشخص شده است

وطرفه جمهوري اسالمي اين كار سعي كنيد تا مدارك خود را سريعتر آماده كنيد و با پست اكسپرس د

 تومان مي توانيد مدارك خود 8000شما با حدود كمتر از . را انجام دهيد كه در هزينه صرفه جويي شود

البته . ( روز نيز مدارك در اختيار آنها مي باشد12را به هر كشوري كه مي خواهيد بفرستيد و تا كمتر از 

 شما مي توانيد هر لحظه مكان مرسوله خود را در اينترنت اطمينان اين پست با پستهاي بين المللي كه

 تومان نيز بپردازيد فرق مي كند ولي من اكثر پست هايي كه انجام 30000چك كنيد و بايد حدود 

اينكه ايران با آمريكا مشكل دارد و غيره ربطي به پست . دادم با پست ايران بود و هيچ مشكلي هم نبود

لم از ايران خارج شود مطمئن باشيد كه بعد از آن به سالمت به آمريكا يا هر ندارد و اگر بسته شما سا

  ).كشور ديگري كه مد نظر داريد مي رسد

 البته بعضا ديده مي شود كه خود مامور پست ايران نيز شما را به پست كردن با پست هاي بين المللي 

ست هاي داخلي نرسد كه اين نيز در تشويق مي كند و شما را مي ترساند كه ممكن است بسته شما با پ

ناگفته نماند كه خيلي از دوستان . علي ايها الحال، ما كه هر چه پست كرديم رسيد. نوع خود جالب است

  .  پست ايران را توصيه نمي نمايند، اين يك توصيه شخصي از طرف بنده مي باشداصال

مثال در مورد دانشگاه ميشيگان . فرستيددقت كنيد كه برخي مواقع بايد مدارك را به دو آدرس مختلف ب

شما بايد دو سري ريز نمرات بفرستيد كه يكي به دانشكده و ديگري به بخش مربوط به تحصيالت 

  . تكميلي مي رود

اوال كه اين ضرب االجلي كه تعيين مي شود بيشتر براي . در هنگام فرستادن مدارك اصال عجله نكنيد

submission شما مي باشد كه بايد سر موعد مقرر اين كار انجام گيرد كه در اين  فرم هاي تقاضانامه

زمان نيز به خيلي از مدارك كه وقت گير هستند نيازي نيست مثال نامه هاي توصيه نامه يا ريز نمرات 



 شما به (application forms)در بخش پر كردن فرم هاي تقاضانامه . بايد جداگانه فرستاده شوند

البته حتي اگر اين نامه .  يا نامه سوابق شخصي نياز داريدSOPومه، نامه هاي اهداف مداركي مانند رز

ريز مداركي . ها ريز نتوانسته ايد بنويسيد عجله نكنيد چرا كه بعدا مي توانيد با مدارك ديگر پست كنيد

  :  عبارتند ازمعموالكه بايد پست شوند 

 ء نموده می آنرا مهر و امضا حتماي شما ريز نمرات دانشگاهي كه در پاكتي كه دانشگاه قبل .1

د هر خيلي حساس نشوي. اين كار توسط آموزش كل دانشگاه معموال صورت مي گيريد(باشد 

 ) بخش ديگري نيز در دانشگاه آنرا مهر كند معتبر است

 )اگر روي كاغذ نوشته شده باشند(توصيه نامه هاي اساتيد  .2

ندارد فرم را پرينت گرفته و بعد پر نماييد سپس در الين تقاضانامه -اگر دانشگاهي فرمهاي آن .3

 .داخل پاكت قرار دهيد

  :مداركي كه مي توانيد در داخل پاكت اضافه كنيد

 نموده اند در داخل پاكت submitالين -بسياري از دوستان مجددا مداركي را كه به صورت آن .1

 .  است ولي لزومي ندارداين كار به ميل خودتا. مي گذارند تا كار از محكم كاري عيب نكند

در بيشتر (مقاالت علمي كه داريد با كيفيت خوب پرينت گرفته و در داخل پاكت بگذاريد  .2

الين تقاضانامه بخشي به اين كار اختصاص داده شده است ولي بعضي دوستان - فرمهاي آن

 . نيستالين -  همه آنها به صورت آنsubmitماشااهللا آنقدر مقاله چاپ كرده اند كه جا براي 

الين تقاضانامه نمونه كارهاي نوشتاري شما را مي خواهند كه مي توانيد -در برخي فرمهاي آن 

يعني هم . از مقاالت خود در اين بخش استفاده كنيد و با اين كار چند نشان را با هم بزنيد

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

 ٢٨

عتبر نامه هايي تهيه مي كنند كه نوعي توصيه نامه از آن شركت برخي دوستان از شركتهاي م .3

است كه ايشان اينجا در اين مدت با اين سمت اينجا مشغول بوده و ما نيز از ايشان خيلي 



اگر نامه خوب باشد اين (راضي بوده ايم اين گونه نامه ها  هم مي تواند با مدارك پست شود 

 ). ست ولي اختياري نيكار نيز سودمند است

 ٢٩

نيز مي تواند ) در صورتي كه دانشگاه بخواهد( و سوابق شخصي SOPرزومه، نامه هاي اهداف  .4

 . مجددا در پاكت قرار گيرد

 كنيد نياز به يك كارت اعتباري بين  submitالين تقاضانامه را - معموال براي اينكه بتوانيد فرمهاي آن

 داريد تا بتوانيد هزينه Visa, Master card, Credit card, American express)مانند (المللي 

اي كه براي بررسي مدارك گرفته مي شود را بپردازيد كه اين نيز يكي از مشكالت دانشجويان ايراني 

 از آنها بخواهيد مشغله زيادي ندارنددوستان، اگر دوستان يا اقوامي در خارج از كشور داريد كه . است

اگر با او خيلي صميمي هستيد مي توانيد شماره كارت و تاريخ . كه اين كار را براي شما انجام دهند

انقضاي آن را از او بگيريد و خودتان اين كار را انجام دهيد ولي اين كار توصيه نمي شود چون ممكن 

بعد اين كارت اعتباري هم . است خداي نكرده براي حساب او مشكلي پيش بيايد كه شما را مقصر ببيند

ولي اگر . مسواك است كه شما نمي توانيد از هر كسي اين تقاضا را داشته باشيديك چيزي شبيه به 

يكي از دوستان به شما پيشنهاد كرد مطمئن باشيد كه دوستتان رابطه اي با خدا بيامرز فردين داشته 

  . است

شركتهايي البته . به هر حال در تعداد كثيري از دانشگاه ها شما نياز داريد كه اين پول را پرداخت كنيد

مانند (نيز در ايران هستند كه اين كارها را انجام مي دهند و يا كارتهاي اعتباري دبيت مي فروشند 

كه اگر سر آنها شلوغ باشد كه معموال نيز در آبان و آذر همين طور است ) شركت زنيت در سهروردي

كتها نيز براي هر دالر در ضمن اين شر. يك ماه در صادر كردن اين كارت براي شما وقت الزم دارند

البته از . (به نظر من به اين شركتها هيچ اطميناني هم نيست. درصدي سود نيز براي خود نگه مي دارند

 .) حق نگذريم كه من تا به حال نديدم كه پول كسي را بخورند



  پراكنده  نكات

 و (Research assistant)بورس هاي تحصيلي عمدتا كمك استادي در بخش تحقيق  

كه مقدار آنها در اروپا بيشتر بوده و در حدود .  ميباشند(Teacher assistant)ريس تد

در ابتداي كار مي )  پوند در سال12300در انگلستان حدود ( يورو در ماه 1500ميانگين 

با اين مقدار شما مي توانيد حتي پس انداز خوبي . باشد كه براي زندگي در اروپا كافي است

ولي تعداد اين بورس ها در اروپا كه اكثريت نيز .  خوردو خريداري نماييدهم داشته باشيد يا

 مي توانيد uk.ac.jobs.www://httpدر سايت .  مربوط مي شود بسيار كم استRAبه 

بورس ها يك مسئله ديگر اين ست كه در اروپا اين . هر روز آگهي هاي آنها را مشاهده نماييد

به راحتي در اختيار خارجيان قرار نمي گيرد و بيشتر از افرادي كه در دانشگاه حضور دارند 

 . براي پر كردن اين موقعيت ها استفاده مي شود

در آمريكا تعداد اين بورس ها به مراتب بيشتر است و به دست آوردن آنها براي خارجيان نيز  

البته در آمريكا بورس هاي ديگري با . ار كمتر استولي از لحاظ مقد. به مراتب راحتتر است

 دالر در ماه شروع مي شوند و 2500عنوان فلوشيپ وجود دارد كه اين بورس ها حداقل از 

 در آمريكا با توجه به اياالت و RAبورس . به دانشجويان بسيار ممتاز پيشنهاد ميشوند

اين پول طوري .  متغير مي باشد دالر2000 تا 1000دانشگاه و هزينه هاي زندگي از ماهي 

 . تنظيم مي شود كه براي زندگي يك نفر در آن دانشگاه كافي باشد

 ٣٠

بورس ديگري بنام فلوشيپ نيز وجود دارد كه در آمريكا و كانادا بيشتر مي باشد كه مقدار آن  

صرف اينكه شما .  بيشتر است و در قبال آن نيز از شما كاري را نمي خواهندTA و  RAاز 

نشجوي بسيار قوي هستيد به شما اين بورس داده مي شود و شما با هر استادي كه دا

 .  به استاد خاصي تعهد نداريدRAو مانند . بخواهيد مي توانيد پايان نامه را كار كنيد

http://www.jobs.ac.uk/


 . ، مقدار بورسهاي كانادا از آمريكا نيز كمي كمتر مي باشدبه صورت كلي 

ي كانادا مي فرستند بسيار دقت كنند كه كانادا كسانيكه مدارك خود را براي دانشگاه ها 

اگر تافل شما كمتر از مقدار تعيين شده در دانشگاه هاي كانادا . خيلي خيلي حساس است

ضرب االجل ها . ريز نمرات داخل پاكت دانشگاه يادتان نرود. است وقت خود را تلف نكنيد

گر معدل شما از حد انتظار آنها دقت كنيد كه حتي ا. اگر معدل شما كمتر است. يادتان نرود

، من اين مسائل را با چشم )قابل توجه شاگرد اولها(نيز بيشتر باشد بعضا رد خواهيد شد 

 شده ايد كه اين نيز در نوع  overqualifiedچرا كه آنها معتقدند كه شما . خودم ديده ام

 . خود جالب است

 .   مي كنند كه با شما راه بيايندولي آمريكا بر عكس كانادا است و آنها همه جوره سعي 

 ٣١

 ولي به زبان فرانسه مي باشد كه شما حتما براي ،در كشوري مانند فرانسه دانشگاهها مجاني 

اين . ورود به اين نوع كشورها كه بر روي زبان خود حساس مي باشند بايد فرانسه ياد بگيريد

 با مراجعه به كالس هاي ولي كساني كه عالقه مند هستند. قبيل كشورها توصيه نمي شوند

فرانسه مي توانند خود را به يك آمادگي نسبي برسانند و همچنين از اساتيد آنجا بخواهند كه 

 مي باشد چشم پوشي نمايند TEF، و DELF ،DALFاز امتحانات زبان فرانسه كه شامل 

ها به زبان فرانسه البته بايد بدانند كه كليه كالس. و اوايل كار را با زبان انگليسي شروع نمايند

براي شركت در امتحانات مذكور به . بوده و امتحانات نيز به زبان فرانسه برگزار ميشود

و ) 88714921- 88714920  كوچه عرفان- خ قائم مقام(آموزشگاه عالمه قطب راوندي 

به جز پاريس شما مي . مراجعه نماييد) خيابان جم واقع در تخت طاوس(كانون زبان ايران 

 نسبتا قابل قبولي دانشجويي يورو زندگي 400 انه در شهرهاي كوچك فرانسه با ماهيتوانيد

الزم است از استادان خوب موسسه قطب راوندي كه قدمت زيادي در بخش ( .داشته باشيد

 واقعا روشهاي  كهآرزو گتميري عزيز و خانم واحديانبه خصوص : فرانسه دارد تشكر نمايم



 كه با روشي عالي بنده را خانم موذنهمچنين از . ين زبان دارند در تدريس ابسيار استثنايي

 .) من در زبان فرانسه بود تشكر ويژه اي مي كنماستادبه زبان فرانسه عالقه مند كرد و اولين 

: دانشگاه هاي اروپا به جز در انگلستان كه دانشگاه هاي بسيار خوبي وجود دارد عبارتند از 

 epfl بلژيك، دانشگاه دلف در هلند، دانشگاه KUL دانشگاه  سوئد،KTHدانشگاه چالمرز و 

 دانشجويان ايراني فراواني مشغول به KULدر سوييس، كه در اين دانشگاه ها به جز 

به خصوص كسانيكه (كال كساني كه در اروپا به دنبال بورسيه مي گردند . تحصيل مي باشند

نترنت زياد بگردند چون در اروپا معموال بايد در اي) براي دكترا به دنبال موقعيت مي گردند

بورسها به صورت آگهي روي سايت هاي گوناگون آمده و از شما درخواست فرستادن مدارك 

خيلي هم در گرفتن . معموال نيز هزينه براي بررسي مدارك دريافت نمي شود. مي كنند

ون تافل نيز حتي بعضا اگر رزومه خوبي داشته باشيد بد. مدارك سخت گيري نمي نمايند

 . بورس را مي دهند حتي بعدا هم از شما تافل نمي خواهند

 

  :اشتباهات لپي 

o  دقت كنيد كه هنگام پست مدارك نامه هاي توصيه نامه يك دانشگاه را اشتباها در پاكت

 . دانشگاه ديگر قرار ندهيد

o  همچنين دقت كنيد كه دوستان براي دانشگاه هاي مختلف يك نامهsop،اگر  مي فرستند 

مقصد را در آن ذكر مي كنيد حتما دقت كنيد كه وقتي براي دانشگاه ديگر نام دانشگاه هاي 

 . مي فرستيد نام دانشگاه را قبال عوض كرده باشيد
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الين تقاضانامه را فقط به صورت -برخي دانشگاه ها نيز از شما پول مربوط به فرمهاي آن 

Money orderر به مراتب از پرداخت با كارت اعتباري  و يا چك قبول مي كنند كه اين كا

، البته در آمريكا كه شك براي اين كار بايد به بانك و مراكز پستي  برويد. (سخت تر است



دارم بتوانيد اينگونه پرداخت ها را انجام دهيد ولي براي كانادا و كشورهاي ديگر حتما امكان 

 )پذير است

مدارك، قبل و بعد از آن مي توانيد با كسي براي پيگيري كارهاي خود در هنگام فرستادن  

كه معموال در دانشكده مسئوليت جواب دادن به ايميلها و تلفن هاي شما را دارد در ارتباط 

سعي كنيد هميشه با نوشتن جمالت مودب از اينكه ايشان كارهاي شما را پيگيري . باشيد

 . مي كند تشكر نماييد

لفني با يك نفر در خارج اعتماد به نفس الزم براي كسانيكه دوست دارند تا با حرف زدن ت 

صحبت كردن تلفني با اساتيد را به دست آورند مي توانند با صحبتهاي تلفني با مسوولين 

 . دفتر پذيرش شروع كنند

 ٣٣

اگر به زبان انگليسي مسلط هستيد و در دانشگاهي استادي به شما جواب داده مي توانيد به  

 معموالراي مكالمه تلفني آماده هستيد الزم به نگراني هم نيست  كنيد كه شما بپيشنهاداو 

استاد براي اين كار به  .استاد از شما سوال علمي ريز نمي پرسد كه شما نتوانيد جواب دهيد

براي موفقيت در اين كار از دوستان هم رشته خود ). البته اگر الزم بداند(شما وقت مي دهد 

 هم حول محورهاي علمي كه شما يا او كار كرده ايد دعوت كنيد تا شبي چند دقيقه با

 دقيقه صحبت 2 تا 1مثال شما . صحبت نماييد و كامال صحبتها رسمي و حساب شده باشند

حتي كسانيكه به داليلي تافل خود . كنيد و اجازه دهيد دوستتان از شما سوال كند و بالعكس

دد از دست داده اند نيز مي توانند را خراب كرده اند و زمان را براي شركت در امتحان مج

حتي كساني كه تافل خوبي ندارند و زبان خوبي هم ندارند . اساتيد را به اين كار دعوت كنند

توجه كنيد . با تمرين با دوستان، خود را به آمادگي رسانده و از اساتيد دعوت به اين كار كنند

ا انتخاب نكنيد كه خداي نكرده براي شروع استادي كه روي او خيلي حساب باز كرده ايد ر

  .خراب كاري نفرماييد
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در پايان از شما درخواست ميشود كه اگر احساس كرديد كه اين فايل براي شما مفيد بود حتما آنرا 

 كه دوستان ديگر نيز بتوانند از آن اميد ماييد،بفرايميل   هستند،دانشجوبراي دو تا از دوستان خود كه 

  . استفاده نمايند

اگر عمري باقي ( در نظر است كه اين فايل هر چند ماه به چند ماه  آنجاييكه نكات واقعا زياد هستند،از

كه آورده نشده است در نسخه ..  مثال بخشهاي مربوط به ويزا، آيلتس،. تغييرات الزم را پيدا نمايد) باشد

 ام اطالعات كاملي نداشتم كه از آنجاييكه من هنوز براي ويزا اقدام نكرده. هاي بعدي آورده خواهد شد

  .  بنده را در تكميل اين مجموعه راهنمايي كنندapply abroadقرار است ساير اعضاي سايت 

باور بفرماييد كه دنيا ارزش خيلي چيزها را كه خيلي از انسانها براي رسيدن به آن انسانيت خود عزيزان، 

را ياري خواستارم كه يكايك شما عزيزان لتمسانه م بزرگ از خداوند  بنده .را زير پا مي گذارند ندارد

مراتب ترقي و پيشرفت را در زندگي خود طي نماييد و در همه حال كمك حال تالش خود با نمايد تا 

 .نفرماييدما را از دعاي خير خود محروم .  به ويژه هم وطنان خود باشيدديگران

  :تقدير و تشكر

البته من در موقعيت هاي گوناگوني در زندگي با سختيها . ت نيسكار راحتيدوستان واقعا ترك ايران 

كار ساده اي .... ولي واقعا ترك اين كشور با دنيايي از خاطرات و دوستان و . دست و پنجه نرم كرده ام

از شما مي خواهم تا كليه كساني كه موفق به گرفتن پذيرش از دانشگاه . براي هيچ كدام از ما نيست

 باشد كه يكايك اين عزيزان روزي به ، را دعا كنيد تا در آنجا نيز موفق باشندهاي مختلف شده اند

عنوان پلي براي ساير دانشجويان ايراني كه به دنبال علم و كسب معرفت تمام متعلقات خود را ترك مي 



در انتها وظيفه خود مي دانم كه از تمام كساني كه بنده را در زندگي كمك و . گويند، محسوب شوند

  .هنمايي نمودند، تشكر نمايمرا

  . پدر و مادرم كه واقعا خود را وقف فرزندانشان نمودندخانواده ام به ويژه از 

همچنين .  تشكر ويژه اي مي نمايمقرار داداز دوست عزيزم، محمد علي پورقادري كه مرا در اين مسير 

بود تشكر مي نمايم كه به  آماده نموده 1379از دوست عزيزي كه نسخه اول اين فايل را در مرداد 

  . خصوص بخش كالم آخر آن بنده را بسيار تحت تاثير قرار داد

بهمن مرتضي صادقي، محمد ملتجي حق، محمد علي رهبري، محمد زادشكويان، : از اساتيدم در دانشگاه

  ...صمد دادوندي پور، صمد نامي، سهراب خان محمدي، پوررضا، سيد پرويز علوي تبريزي، فكري، 
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امير ايمان زاده، علي كاوشي،   مجتبي كمالي نژاد،رضا عبدي،عباس حريفي، فريد ارواني، : دوستانماز 

 applyاز دوستان خودم در سايتهاي ، حسن صيدي، اميد نامور، سعيد عباسعلي زادهعلي توفيقي، 

abroad  كه آوردن نامهاي همه آنها امكانپذير نمي باشد و 2003 و ايران كانادا ....  


