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 چطوری اپالی کنم.....؟!؟!؟!

که خب بعدش قراره  از مسائلی که به فکرمون میاد این استیکی  نزدیک می شویمبه ترم های آخر دانشگاه که 

یا اینکه به فکر  و در کنکور شرکت کنیمیا اینکه  دو راه وجود دارد ،یمهاگر قرار باشه ادامه تحصیل بد چیکار کنم؟

یم روند اپالی کردن و شرایط دانشگاه ها رو بگیم و دفعه هتحصیل در خارج از کشور باشیم؛ در این مقاله می خوا

 بعد در مورد کنکور توضیح خواهیم داد.

دانشگاه ها گم بشیم  گنگ بیاد و در سایت  یلیخبه نظر  ممکن استیم برای اپالی شروع کنیم هکه بخوا در ابتدا

یم به طور هبرای اپالی به یکی از مراکز  گرفتن پذیرش مراجعه کنیم. در این مقاله میخوا آخر به اجباردر و 

 خالصه به نکات مهم در گرفتن پذیرش اشاره کنیم.

انشگاه آشنا شدن با فرهنگ آن کشور، رتبه د تحقیق در مورد کشور های مختلف، اولین قدم برای گرفتن پذیرش،

یکی از سازمان های معروف که هر سال رتبه می باشد. و داتشگاه مربوطه همچنین قوانین آموزشی آن کشور  و

می باشد که هم رتبه بندی کلی   QS World University Ranking،بندی دانشگاه ها را اعالم می کند

از سایت این موسسه می توان برای پیدا کردن می کند.  مشخصدانشگاه ها و هم رتبه دانشگاه ها در هر رشته را 

 ؛نیز  موجود است اپلیکیشن این موسسه برای موبایل ها چنین همرتبه بندی ها استفاده کرد، 

پس از پیدا کردن دانشگاه های مناسب برای خود، باید لیست حداقل پیش نیاز های هر دانشگاه در هر رشته 

ه در سایت دانشگاه آورده شده است را با شرایط خود تطبیق دهیم؛ برای )حداقل معدل و نمره زبان مورد نیاز( ک

گم نشدن در سایت دانشگاه ها بهتر است همچین عبارتی یا مشابه آن در گوگل جست و جو شود تا مستقیما به 

 دانشگاه و در رشته دلخواه برویم: قسمت پیش نیاز ها در آن

University of Toronto Mechanical Engineering Post Graduate Pre requirements                     
 

مورد دیگر که باید بررسی کنید شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی برای هر کشور است که معموال باید با یک استاد  

ن برای پیدا کرد .مورد در سایت دانشگاه جست و جو نماییداین  و یا در در این مورد از طریق ایمیل صحبت کنید

 اساتید دانشگاه ها، رزومه و حوزه کاری آن ها بهتر است همچین عبارتی در گوگل جست و جو شود:

University of Toronto Mechanical Engineering Faculty                                                                 
 

تاریخ اتمام ثبت نام هر دانشگاه می باشد که این تاریخ ها در سایت دانشگاه آورده شده است و  ،نکته بسیار مهم

چین عبارتی در برای پیدا کردن این تاریخ ها بهتر است هم ؛باید تمامی مدارک تا قبل از آن تاریخ فرستاده شود
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 گوگل جست و جو شود:

University of Toronto Mechanical Engineering Post Graduate Deadline                                    
 

 چند نکته قابل توجه در مورد شرایط تحصیل در کشور های مختلف در زیر آورده شده است:

 .دو سال است معموال سال است اما در بقیه کشور ها 1دوره فوق لیسانس در کشور انگلستان -

گرفتن لیسانس هیچ کمک هزینه ای پرداخت نمی شود در حالی که   در کشور انگلستان معموال در مقطع فوق- 

 است.فاند از دانشگاه های آمریکا، کانادا، استرالیا و .... راحت تر 

مدرک زبان آیلتس یا تافل حتما باید مدرک زبان جی آر ای نیز  عالوه برای پذیرش گرفتن از دانشگاه های آمریکا-

 گرفته شود. 

ها)مثال برخی از دانشگاه های آلمان( عالوه بر مدرک زبان انگلیسی مدرک زبان آن کشور)مثال برخی از کشور -

 آلمانی( را هم الزم دارند.

غیر معتبر و همچنین  ،برای رتبه بندی دانشگاه ها که وزارت علوم ایران انجام داده، لیست دانشگاه های معتبر-

توصیه می شود حتما سایت  ر سایت وزارت علوم آورده شده است؛د نوع دوره هایی که مورد ارزیابی قرار میگیرد

 وزارت علوم چک شود تا بعدا مشکلی پیش نیاید .

در کشور های مختلف مکانیک  رشته مهندسیدر  هزینه دانشگاه برای چند دانشگاه برتر در مقطع فوق لیسانس- 

 را در زیر آورده ایم:

 میلیون تومان 135پوند معادل حدود  27000سال  1*امپریال کالج لندن در انگلیس 

 میلیون تومان 100پوند معادل حدود  20000سال  1*دانشگاه منچستر در انگلیس 

 ن تومان برای هر سالمیلیو 60دالر کانادا معادل حدود  22000سال هر سال  2*دانشگاه تورنتو در کانادا 

 میلیون تومان برای هر سال 22الر کانادا معادل حدود د 8000 سال هر سال 2*دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا 

 میلیون تومان برای هر سال 60دالر  آمریکا معادل حدود   18000 سال هر سال 2*دانشگاه تگزاس در آمریکا 

فرانک معادل  1200سال هر سال  2*دانشگاه ای تی اچ در سوییس 

 میلیون تومان 5 حدود

مختلف از یک حتی شهر های  هزینه زندگی در کشور های مختلف و-

سال در برخی  1زندگی برای متنوع است؛ در زیر هزینه  بسیار کشور

  شهر ها را آورده ایم:

 میلیون تومان 75پوند یا معادل حدود 15000لندن در انگلیس *

 میلیون تومان 60دل حدود پوند یا معا 12000 *منچستر در انگلیس 
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 تومان میلیون 50کانادا یا معادل دالر20000*تورنتو در کانادا حدود 

 تومان میلیون 57یا معادل کانادا  23000ونکور کانادا حدود  دالر *

 معادل تومانمیلیون  55 دالر آمریکا یا 15000*تگزاس در آمریکا حدود

   تومانمیلیون  80فرانک یا معادل  20000*زوریخ در سوییس حدود 

از هزینه زندگی می باشد و بدیهی است با توجه به محل خوابگاه و  قیمت های گفته شده، یک میانگین و حدودی

 یا نوع زندگی برای هر کس می تواند متفاوت باشد.

توضیحی خالصه در مورد تفاوت میان آزمون آیلتس و تافل این که در تافل تنها لهجه و اصطالحات آمریکایی مد -

و تمام لهجه های انگلیسی را شامل می شود. اما به طور کلی اکثر  اما آیلتس آزمون جامع تری استنظر می باشد 

 2دانشگاه های اروپا و آمریکا هر دو مدرک آیلتس و تافل را قبول دارند. الزم به ذکر است که اعتبار هر دو مدرک 

ی آر ای نیز . آزمون جمرکز معتبر برای برگزاری این آزمون ها در تهران وجود دارد 5یا  4و حدود  سال می باشد

که نسبت به دو آزمون دیگر پیچیده تر  بخش تشکیل شده است 3که برای دانشگاه های آمریکا مورد نیاز است از 

است و لغات سخت تری هم شامل می شود. توصیه می شود برای اطالعات بیشتر در مورد مدارک زبان حتما به 

 سایت های مرتبط مراجعه نمایید.

در زیر به آن ها  از قبل آماده داشته باشیدباید  و لی که برای تمام دانشگاه ها نیاز استمدرک اص ینچندحال به  

 اشاره می کنیم:

 

1-  :Curriculum Vitae(CV) همترین مدارک می باشد که در آن باید به تمام موارد  رزومه از جمله م

دانشگاه بیرستان، فعالیت های مختلف که در تحصیلی و مفید خود اشاره کنید، از جمله  معدل لیسانس، معدل د

داشته اید)عضویت در انجمن علمی، نشریه، شرکت در مسابقات و ...(، افتخارات، سوابق کاری)که جزو موارد خیلی 

  ؛ نمونه     برای رشته های مختلف را میتوان دراینترنت پیدا کرد..افزار هاییکه آشنا هستید و .. مهم می باشد(، نرم

2-ریز نمره: معموال باید ریز نمره هم به زبان اصلی)فارسی( و هم به زبان انگلیسی از دانشگاه گرفته شود. ریز نمره 

معاونت آموزشی اداره کل امور آموزشی واقع در داخل دانشگاه شریف دریافت نمایید. می توانید ازرا   

 3- :SOP  صفحه نوشته شود و در آن دالیل عالقه شما به رشته ای که  2یا  1انگیزه نامه باید در حدود

، سانس، دبیرستان و ...( داشته ایدد در آن تحصیل کنید، افتخارات و سوابقی که در دوره های پیشین)لییمیخواه

یا کارهایی که در حوزه  هستید نرم افزارهایی که به آن ها مسلط مچنینمختصری در مورد پروژه کارشناسی و ه

 .نوشته شودانجام دادید  گرایشی که میخواهید آن را ادامه دهید

CV 
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و حداقل نمره  د: همانطور که گفته شد تمام دانشگاه ها حداقل یک مدرک زبان از شما میخواهنمدرک زبان -4

  مورد نیاز در قسمت پیش نیاز ها آورده شده است.

دانشگاه ها توصیه نامه ای از شما میخواهند که بهتر است از استاد هایی که با آن ها  :تقریبا تمامیتوصیه نامه-5

مورد  برای هر دانشگاه توصیه نامه 3یا  2درس یا پروژه داشته اید و نمره خوبی گرفته اید درخواست کنید. معموال 

شود؛ به این صورت که ایمیل استاد در اکثر دانشگاه ها توصیه نامه باید آنالین توسط استاد فرستاده  نیاز است.

توسط شما در قسمت مربوطه نوشته می شود و پس از تایید ثبت نام توسط شما، یک ایمیل به استاد فرستاده می 

 نیز برای برخی دانشگاه هاشود و از او درخواست می شود که توصیه نامه شما را برای دانشگاه بفرستد. البته 

توسط خودتان ارسال شود و در این صورت باید به استاد بگویید که توصیه نامه را روی سربرگ  باید توصیه نامه

 .ارسال نماییددانشگاه همراه با امضا و تاریخ برایتان بفرستد و خودتان برای دانشگاه 

نشگاه ها با داشتن این مدارک می توانید با مراجعه به قسمت اپالی دانشگاه ها فرم ثبت نام خود را برای دا

 بفرستید.

به طور کلی اپالی کردن برای اکثر دانشگاه ها آنالین است و باید اطالعات خود و مدارک را در سایت آپلود کنید. 

 برای پیدا کردن قسمت اپالی هر دانشگاه بهتر است همچین عبارتی در گوگل جست و جو شود:

 University of Toronto Mechanical Engineering Post Graduate Apply Now                               
 

ماه قبل از شروع ترم تحصیلی  9به طور کلی اگر قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارید باید از حدود  

 ایمیل فرستادن به اساتید را شروع کنید و مدارک خود را آماده داشته باشید.

 

دانشگاه هایی که میخواهید از آن ها پذیرش بگیرید اساتید  ی اپالی، بهود که قبل از اقدام براحتما توصیه می ش

و  اعالم کنید ایمیل بزنید و در یک ایمیل با متن کوتاه همراه با ضمیمه کردن رزومه خود شرایط ویژه خود را

رسید. در این منتظر پاسخ ایمیل از طرف استاد بمانید و در ایمیل های بعد شرایط گرفتن بورس را از آن استاد بپ

راستا باید به اساتید زیادی ایمیل بزنید تا برخی از آنان جواب بدهند و این موضوع طبیعی است که از یک یا چند 

  استاد ایمیلی دریافت نکنید و اصال نباید نا امید شوید.

 

که چون تمام پبش نیاز های الزم برای گرفتن  باشید این است که نباید اصال همچین فکری داشته دیگر نکته مهم

. این کار کامال غلط است مدارک را ارسال کنید پس فقط به یک دانشگاه دارید پذیرش از یک دانشگاه خاص را

چون ممکن است افرادی با رزومه بهتر از شما برای آن دانشگاه ثبت نام کرده باشند و طبیعتا آن ها انتخاب می 

 شوند. 
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حداقل پیش نیاز های مورد  ابتدا باید پس از پیدا کردن کشور ها و دانشگاه های مورد نظر، ،خالصه پس به طور

مورد د از هر دانشگاه)که ترجیحا به گرایش یک استا کنید  سپسدریافت دانشگاه نیاز برای پذیرش را از سایت 

در زمان ثبت  و پس از کامل کردن مدارک مورد نیاز یدا کنید و با او در تماس باشیدپ است( تر شما نزدیکنظر 

قسمت اپالی مراجعه کنید و اطالعات خود و مدارک الزم را در قسمت مربوطه ارسال و در  ،نام به سایت دانشگاه

نکته مهم زمان اتمام ثبت نام برای هر دانشگاه می باشد  انتها فرم خود را ثبت نمایید و منتظر اعالم نتایج بمانید.

ه برای این که به طور منظم تاریخ همه دانشگاه ها را بدانید توصیه می شود یک فایل اکسل درست کنید و در ک

 آن تمام این موارد را یادداشت نمایید.

 

 دانشگاه شریف 91مهندسی مکانیک ورودی مهر  –فرشاد صبوری  –با آرزوی موفقیت 
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