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تاريخ انتشار :شهريور ١٣٩٨
شماره شيوه نامه٩٨٠٣ :

شيوه نامه :موارد ﻻزم براي تهيه انگيزه نامه
 (1انگيزه نامه چيست؟ انگيزه نامه كه به زبان انگليسي ) Statement of Purpose (SoPيا  Motivation Letterخوانده ميشود سندي است
كه به موجب آن متقاضي تحصيل در يك مركز علمي در مورد انگيزه ها و دﻻيل خودش در مورد تحصيل در مقطع ،رشته ،دانشگاه و كشور
خاص توضيحاتي به صورت غيررسمي ارائه ميدهد كه به يك انشاء شباهت دارد.
 (2حجم متن مورد استفاده :دانشگاهها و مراكز پژوهشي مختلف براي مقاطع مختلف قالب خاصي براي نوشتن انگيزه نامه دارند و تعداد كلماتي
را بعنوان حداقل و حداكثر حجم مطلب تعيين ميكنند .ليكن ،در بعضي موارد ممكن است قالب خاصي وجود نداشته باشد و دانشجو يا متقاضي
تحصيل بسته به سليقه خود قالب و حجم مطلب را خود تعيين نمايد .توصيه ميشود از  ٥٠٠تا  ٢٠٠٠كلمه در انگيزه نامه خود استفاده كنيد.
 (3اهميت انگيزه نامه :دانشگاه مقصد هيچگونه شناختي در مورد يك متقاضي ندارد و با اصل اعتماد به نوشته هاي خود وي در باره خودش
اهميت ميدهد .توجه داشته باشيد كه افراد آكادميك در دانشگاههاي سطح باﻻ بر خﻼف ما افراد كم حوصله اي نيستند و به دقت تمام متن را
ميخوانند و در مورد آن قضاوت ميكنند.
 (4منحصر به فرد بودن انگيزه نامه :هر انساني يك موجود منحصر به فرد است و انگيزه هاي معنوي او نيز ممكن است با ديگران متفاوت باشد.
استفاده از انگيزه نامه هاي ديگران و برداشتن متن از سامانه هاي اينترنتي خﻼف قانون و عرف است و اگر چنين اقدامي صورت گيرد ممكن
است داوران دقيق آن را كشف و تمام شايستگي هاي متقاضي را زير سوال ببرند و بخاطر اين تخلف درخواست او را رد كنند.
 (5به چه نكاتي بپردازيد :انگيزه نامه را با توضيح در مورد گذشته خودتان ،سوابق تحصيلي و علمي ،افراد و اتفاقاتي كه نقطه عطف در زندگي
شما بوده اند بپردازيد و در مورد آرزوها و اهداف خود توضيح بدهيد .دﻻيل عﻼقه خودتان به رشته مورد نظر را بنويسيد و بگوييد چرا خارج از
كشور را انتخاب كرده ايد .از جمﻼت و عبارات بزرگان در نوشته خودتان ياد كنيد و الهام بگيريد و بطور كلي ويژگيهاي مثبت خودتان را بيان
كنيد .وارد جزئيات تحصيل خود نشويد و آنچه را كه در رزومه و مدارك تحصيلي و گواهينامه هاي موجود قابل مﻼحظه است در انگيزه نامه
رديف نكنيد .يك انشاي خوب بنويسيد!
 (6نكات دستوري و ادبي در انگيزه نامه :توصيه ميكنيم اگر زبان شما در حد متوسط است انگيزه نامه خود را به دست يك ويراستار زبده
ادبيات انگليسي بدهيد تا برايتان ويرايش كند .اگر سطح تسلط شما كم باشد ،انگيزه نامه شما با استفاده از كلمات ساده و ابتدايي بيشتر به
انشاي يك كودك دبستاني شباهت خواهد داشت .شايد بهتر باشد انگيزه نامه را خودتان به زبان فارسي نگارش كنيد و بعد به يك مترجم خوب
بسپاريد تا متناسب با فرهنگ مقصد آن را با بياني رسا به زبان انگليسي ترجمه كند .توجه داشته باشيد كه ترجمه يك متن فارسي براي مترجم
خيلي راحت تر از ويرايش يك متن انگليسي ضعيف و مغلوط باشد!

 (7ما براي شما چه ميكنيم؟ هر چقدر هم كه انگيزه نامه شما خوب باشد ،باز هم احتمال تغيير آن توسط كارشناس اعزام بر اساس
دوره اي كه براي شما تقاضا ميكند وجود دارد .لطفا متن انگيزه نامه خود را به صورت فايل  Wordبه ما بدهيد تا امكان ويرايش
آن وجود داشته باشد .موفق باشيد
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