irateks
ایٌجاعت وِ هَفمیت ؽوا ؽزٍع هیؾَد
تحقیل در داًؾگاُ ّای هؼتثز جْاى!! اها ایٌثار تا تحقیل در داخل ایزاى #:

پذیزػ داًؾجَ تذٍى وٌىَر در داًؾگاُ ّای هؼتثز در ایزاى ٍ جْاى
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پشؽىی

دارٍ عاسی

دًذاًپشؽىی

چگًَگی ٍرٍد تِ داًؾگاُ

02
اخذ ٍیشای داًؾجَیی در رٍعیِ

04
گذراًذى دٍرُ تحقیلی پات فه $والج #در ایزاى

01
اخذ پذیزػ در داًؾگاُ ّای هؼتثز
رٍعیِ

03
ثثت در پاعپَرت رعوی داًؾجَ ٍ توذیذ ّز
عالِ ٍیشای داًؾجَیی عثك همزرات ٍ لَاًیي
ٍسارت تْذاؽت ایزاى ٍ رٍعیِ

تحت تزًاهِ آًالیي آوادهی پشؽىی هغىَ در ایزاى ّوزاُ تا اعاتیذ فارؽ التحقیل گزٍُ پشؽىی اس
رٍعیِ تا تغلظ واهل تِ ستاى رٍعی ٍ درٍط گزٍُ پشؽىی تا ّوزاّی اعاتیذ هؾاٍر ٍ راٌّوا

ؽزایظ تحقیل
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ثثت ًام لغؼی در دٍرُ پات فه ایي دٍرُ تِ اًتخاب داًؾجَ هی تَاًذ یىغال تحقیلی یا یه تزم 4هاِّ تاؽذ .لذا داًؾجَیاى
هیتَاًٌذ اس اٍل هاُ خزداد تا پایاى ؽْزیَر هاُ دٍرُ پات فه را گذراًذُ ٍ اس هْز هاُ ٍارد وزط افلی تحقیلی ؽًَذ

پظ اس اتوام دٍرُ پات فه داًؾجَیاى جْت اهتحاًات تا ٍیشای داًؾجَیی تِ رٍعیِ رفتِ ٍ در داًؾگاُ همقذ در اهتحاًات
لاًًَی ؽزوت ًوایٌذ ٍ تزای عال تحقیلی جذیذ ثثت ًام وزدُ ٍپظ اس ثثت الاهت داًؾجَیی تِ ایزاى تزهی گزدًذ ٍ والعْا
را تقَرت هْواى در داًؾگاُ ّای دٍلتی یا آساد هی گذراًٌذ  $تزای داًؾجَیاى ٍرٍدی جذیذ ؽزوت در اهتحاًات در پایاى
عپتاهثز یا اوتثز تِ اًتخاب داًؾجَ تَدُ وِ ّوشهاى تا ثثت ًام وزط افلی داًؾگاُ تَدُ ٍ ٍیشای داًؾجَیی ًیش تزای آًاى
فادر هیگزدد

تا ؽزٍع عال تحقیلی داًؾجَ تِ فَرت هْواى تا داًؾجَیاى ایزاًی در درٍط هؾتزن در داًؾگاُ ّای عزاعزی یا آساد در
والط ّای درط ؽزوت ًوَدُ ٍ تقَرت آًالیي درٍط هخقَؿ داًؾگاُ رٍعیِ را گذراًذُ ٍ جْت والعْای ستاى رٍعی ٍ
اًگلیغی تا اعاتیذ هجزب دٍ ستاًِ ٍاحذ ّا را هیگذراًذ

عَل دٍرُ تحقیل تزای ّوِ هماعغ گزٍُ پشؽىی  6عال وِ ؽاهل یىغال پات فه ٍ پٌج عال عَل دٍرُ تحقیلی هی تاؽذ
ایي هذت پظ اس دٍرُ پات فه عِ عال دٍرُ گذراًذى ٍاحذ ّای تحقیلی یىغال دٍرُ پضٍّؾی تا اعاتیذ هزتَعِ ٍ یىغال
وار در تیوارعتاى ٍ تزای داًؾجَیاى دارٍعاسی در التزاتَر ّا ٍ آسهایؾگاُ ّا هی تاؽذ وِ یىغال وار در تیوارعتاى یا
التزاتَر ّا حضَر الشاهی در رٍعیِ را هی علثذ

اهتحاًات در پایاى تزم تقَرت آًالیي یا حضَری در داًؾگاُ همقذ در رٍعیِ تزگشار هیگزدد ٍ ًوزات داًؾجَ در عیغتن
داًؾگاُ ٍ پزًٍذُ تحقیلی ًاهثزدُ ّواًٌذ داًؾجَیاى همین رٍعیِ ثثت هیگزدد
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تذوزات

01

ولیِ هَارد تحقیل تا ؽزایظ ثثت ًام در رٍعیِ ٍ تحقیل در ایزاى تقَرت لاًًَی تَدُ ٍ داًؾجَیاى در پایاى
تحقیالت ٍ تزگؾت تِ ایزاى یا اًتمال پظ اس عی گذراًذى تخؾی اس تحقیل تِ داًؾگاُ ّای داخل ایزاى هؾىلی
ًخَاٌّذ داؽت سیزا دارای ٍیشا ٍ الاهت داًؾجَی ٍ ثثت در پاعپَرت هی تاؽٌذ

02

اهتحاًات تقَرت لاًًَی آًالیي ٍ حضَری در داًؾگاُ همقذ ٍ تا حضَر اعاتیذ داًؾگاُ ٍ داًؾجَ تزگشار ٍ
ًوزات در عایت داًؾگاُ ثثت ٍ هذارن ٍ اٍراق اهتحاًی در داًؾگاُ تایگاًی هی گزدد

03

پزًٍذُ تحقیلی داًؾجَ پظ اس ثثت در داًؾگاُ فذٍر ٍ تاییذ ّای داًؾگاُ جْت تؾىیل پزًٍذُ داًؾجَیی
در تخؼ داًؾجَیی عفارت جوَْری اعالهی در رٍعیِ ًیش ثثت ٍ تاییذ هی گزدد
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04

05

عغح ػلوی ٍ تحقیلی داًؾجَیاى هْواى در ایزاى تِ هزاتة تاالتز اس عغح آهَسؽی داًؾجَیاى عاوي رٍعیِ
خَاٌّذ تَد ،چَى اعاتیذ ایزاى هغلظ تِ دٍ ستاى رٍعی ٍ فارعی تَدُ ٍ در رٍعیِ فمظ اعاتیذ رٍعی فحثت
هی وٌٌذ وِ ایي تزای داًؾجَیاى ایزاًی تغیار عخت ٍ عٌگیي تَدُ در عال ّای اٍلیِ هىالت تغیار خَاٌّذ
داؽت

داًؾجَیاًی وِ تقَرت هْواى در ایزاى تحقیل هی وٌٌذ دؿذؿِ دٍری اس خاًَادُ ٍ وؾَرؽاى را ًخَاٌّذ
داؽت ٍ ؽزایظ عخت ؿزتت سدگی تزایؾاى پیؼ ًیاهذُ ٍ اس ًظز ؽزایظ سًذگی آب ٍ َّایی خقَفا تـذیِ
دچار هؾىل ًخَاٌّذ ؽذ ،ؽزایظ ّشیٌِ ّای عٌگیي وزایِ هٌشل ٍ خَرد ٍ خَران ٍ رفت ٍ آهذ را ًذاؽتِ پظ
اس اتوام تحقیالت یا اًتمال تِ ایزاى اس آًجا وِ تا داًؾجَیاى ٍ اعاتیذ ایزاًی ّن سهاى تحقیل وزدُ اًذ هغلوا
هَفمیت در آسهَى تخقـ ٍ ارسؽیاتی هلی تزای آى ّا تغیار آعاى ٍ عادُ خَاّذ تَد ٍ ّشاراى اهتیاس تحقیل
آعاًتز ٍ ون ّشیٌِ تز را تزایؾاى در تز خَاّذ گزفت
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ّشیٌِ ّای تحقیل تقَرت سیز هی تاؽذ

ّشیٌِ والط ّای پات فه در ایزاى ؽؼ
هیلیَى ّؾتقذ ٍ پٌجاُ ّشار تَهاى هی تاؽذ
وِ ؽاهل والط ّای ستاى رٍعی ٍ اًگلیغی
درٍط ؽیوی ٍ تیَلَصی هی تاؽذ ٍ حضَر در
والط ّای تغت ٍ آهادگی در اهتحاًات هی
تاؽذ

ؽْزیِ در داًؾگاُ  11/500دالر وِ
ّشیٌِ پؾتیثاًی در داًؾگاُ  "25هثلؾ
هذوَر وِ در فَرت لشٍم
هی تَاًذ ؽْزیِ را تزهی تپزداسًذ

ّشیٌِ والط ّای هیْواى در داًؾگاُ
ّای ایزاى هغاتك هثالؾ اػالم ؽذُ اس
عزف داًؾگاُ هَرد ًظز تَدُ وِ هثلؾ
چٌذاى سیادی ًوی تَاًذ تاؽذ

هزینه پات فک سالیانه یا
دوره ای  5500دالر و %30 +
هزینه پشتیبانی و خدامت
تحصیلی
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