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تاريخ انتشار :شهريور ١٣٩٨
شماره شيوه نامه٩٨٠٤ :

شيوه نامه :مدارك ﻻزم براي درخواست پذيرش از دانشگاه هاي خارجي
 (1عكس پرسنلي :يك قطعه از آخرين عكسهاي خودتان با مشخصات عكسهاي گذرنامه اي
 (2اسكن گذرنامه :براي اطﻼع از مشخصات سجلي افراد ﻻزم است .در صورتي كه نداريد مشخصات كلي كافي است ولي پس از اخذ پذيرش و
پيش از درخواست براي ويزا ﻻزم خواهد بود.
 (3ترجمه مدارك تحصيلي و ريزنمرات :در زمان درخواست ترجمه نيمه رسمي مدارك و ريزنمرات )با مهر دارالترجمه و بدون تاييد وزارتين
دادگستري و خارجه( كفايت ميكند ليكن پس از دريافت پذيرش و پيش از اقدام براي ويزا تاييد وزارتخانه هاي فوق ﻻزم خواهد بود .براي مقطع
كارشناسي ترجمه مدارك دبيرستان و پيش دانشگاهي ،براي درخواست مقطع كارشناسي ارشد ترجمه مدارك كارشناسي ،براي درخواست
مقطع دكتري ترجمه مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد و براي درخواست مقطع پسادكتري ترجمه مدارك كارشناسي ،كارشناسي ارشد و
دكتري همگي ﻻزم خواهند بود.
 (4رزومه :براي درخواست تحصيل در مقاطع باﻻتر از كارشناسي ﻻزم است .در مورد اين كه در رزومه چه چيزهايي قيد شود به شيوه نامه مربوطه
كه توسط موسسه تهيه شده است مراجعه كنيد.
 (5انگيزه نامه :به زبان انگليسي اصطﻼحا  Motivation Letterيا ) Statement of Purpose (SoPخوانده ميشود و بيشتر براي تحصيﻼت

تكميلي )باﻻتر از كارشناسي( ﻻزم است .در مورد ويژگي هاي آن به شيوه نامه مربوطه كه توسط موسسه تهيه شده است مراجعه كنيد.
 (6توصيه نامه :براي مقاطع تحصيﻼت تكميلي از  ٢تا  ٣نفر از اساتيد ﻻزم است .در شيوه نامه مربوطه اصول نگارش آن توضيح داده
شده است.
 (7گواهي استطاعت مالي :بعضي از دانشگاهها پيش از بررسي درخواست تحصيل از متقاضي گواهي مبني بر استطاعت مالي مطالبه ميكنند ولي
اين موضوع در ابتدا عموميت ندارد .در صورت ضرورت كارشناس موسسه توضيحات ﻻزم را در اين مورد به شما خواهد داد.
 (8مدرك زبان :ﻻزم است تسلط خودتان را به زبان انگليسي نشان بدهيد .اگر يكي از مقاطع تحصيلي خود را در يكي از كشورهاي انگليسي زبان
)شامل امريكا ،كانادا ،انگلستان ،استراليا و نيوزيلند( گذرانده ايد نيازي به داشتن مدرك زبان نيست .حتي اگر بخواهيد مدتي زبان انگليسي را
در كشور مقصد ياد بگيريد باز هم ممكن است نيازمند يك مدرك رسمي اگر چه با نتيجه ضعيف باشيد .كليه مقاطع تحصيلي در دو كشور
هلند و افريقاي جنوبي به زبان انگليسي برگزار ميشود .در نروژ دوره كارشناسي به زبان نروژي و تحصيﻼت تكميلي به زبان انگليسي برگزار
ميشود TOEFL .و  Academic IELTSمدارك اصلي مورد تاييد كشورهاي مقصد هستند.

 (9پروپوزال تحقيقاتي :داشتن پروپوزال براي مقاطع دكتري و پسادكتري الزامي نيست ليكن داشتن يك پروپوزال نوآورانه و قوي
شانس شما را براي پذيرفته شدن دوچندان ميكند.
 (10ساير مدارك :نيازي به هزينه كردن فراوان براي ترجمه مدارك بيشتر نيست .در صورت ضرورت ،كارشناس ما متناسب با رزومه و
اهميت مدارك اضافي كه داريد توصيه ﻻزم را به عمل خواهد آورد.
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