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ایــلیــــاد بیــن الملــل افتخــار دارد تــا يکــی از پيشــگامان اطــاع رســانی ،پذيــرش تحصيلــی و خدمــات
دانشــجويی بیــن المللــی باشــد .مــا بواســطه ارتبــاط قــوی آکادميــک بــا دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی جهــان
بــه ارائــه مشــاوره بــرای مقاطــع مختلــف تحصيلــی از دبيرســتان تــا دکتــرا مــی پردازيــم .هــدف ایــن مجموعــه

ارائــه سرویســی مطمئــن و بــر اســاس خواســت متقاضیــان مــی باشــد .برنامــه ريــزی و هدفمنــدی ،از مهمتريــن

Pty.Ltd.

عوامــل پيشــرفت بــوده و بــه دوســتداران تحصيــل و زندگــی در خــارج توصيــه مــی نماييــم بــا تحقيــق و آگاهانــه
بــرای آينــده خــود و خانــواده شــان تصميــم بگيرنــد.
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ایـــلـیـــــــــــاد بیـــــن الـــمــــلــــل (استـــرالیــــــــــا)
شماره تجاری شرکت360 858 601 52 :ABN :
شماره ثبت شرکت360 858 601 :ACN:

خـدمــــات تــرجمــه

خـــــدمـــــات مـــــا
ایـــــــلـیــــــــاد بیــــن الـــمــــلــــل (ایــــــــــــــران)
با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شمـــاره ثبــــت239886 :

خدمــات تـحصیلــی
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ایلیــاد بیــن الملــل بــه همــراه شــرکای تجــاری خــود در خــارج از کشــور خدمــات تحصیلــی
متنوعــی را بــه عالقــه منــدان ارائــه مــی نمایــد .ایــن مجموعــه بــه عنــوان نماینــده رســمی
تمامــی دانشــگاه هــای اســترالیا و نیوزیلنــد و نیــز بیــش از  700دانشــگاه و مرکــز آموزشــی
مختلــف در سراســر دنیــا خدمــات منحصــر بفــردی را در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی دهــد.
بــا اندیشــه برتــری کیفــی خوشــحالیم کــه ایــن مجموعــه بــا داشــتن مشــاوران تحصیلــی
متعهــد و دانــش آموختــه ،رتبــه اول ملــی را در ایــران براســاس نظــر ســازمان آی.ای.اس
اســترالیا دارا بــوده و همــواره در راســتای حرفــه ای تــر شــدن قــدم گــذارده اســت .ایــن
مجموعــه در راه دســتیابی بــه رتبــه بهتریــن مؤسســه اعــزام دانشــجو تمــام تــاش خــود را
بــکار بســته و از هیــچ کوششــی فروگــذار نمــی نمایــد.

ایلیــاد بیــن الملــل جهــت ســهولت در رونــد پرونــده هــای متقاضیــان ،خدمــات ترجمــه
رســمی و غیــر رســمی را در بخــش دارالترجمــه مســتقر در شــرکت فراهــم آورده اســت .ایــن
بخــش خدماتــی ارزنــده و متفــاوت را جهــت ترجمــه انــواع مــدارک ارائــه مــی دهــد:
• ترجمه رسمی و غیر رسمی به زبان های انگلیسی ،عربی ،آلمانی و ترکی
• ارائه تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه
• ترجمه فوری آنالین از طریق ایمیل و ترجمه وب سایت
• ارائه تاییدیه ُمهر  NAATIبرای متقاضیان استرالیا (اعتبار بیشتر ،هزینه کمتر)
• ارائه ترجمــه بدون مراجعـه حضــوری به کارشنــاس پرونــده (برای دارندگان قــرارداد
با ایلیـاد بین الملل)
• امــکان ارســال اســکن مــدارک بــرای ترجمــه بــدون مراجعــه حضــوری (در صــورت
بازبینــی اولیــه توســط کارشــناس پرونــده)

خدمات فناوری اطالعات
ایلیــاد بیــن الملــل بــا همــکاری متخصصیــن حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات خدمــات
متنوعــی را در ایــن حــوزه ارائــه مــی نمایــد .ایــن خدمــات شــامل ثبــت و تحویــل دامنــه
( ،)Domainطراحــی وبســایت و نیــز طراحــی ابــزار تبلیغاتــی مختلــف مــی باشــد .نیــروی
انســانی مجــرب ایــن مجموعــه ،ســرعت کار خــود را بــا توجــه بــه مقیــاس پــروژه شــما تنظیم
نمــوده و قــادر بــه تحویــل پــروژه هــای بــزرگ در زمانبنــدی مناســب شــما مــی باشــد.
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خـــریـــــد امـــــالک
ایلیــاد بیــن الملــل بــا توجــه بــه عالقــه روزافــزون بســیاری از مــردم در زمینــه خریــد ملــک
و ســرمایه گــذاری در امــاک خــارج از کشــور و نیــز در جهــت افزایــش تنــوع خدمــات خــود،
بروزتریــن و کارآمدتریــن خدمــات خریــد انــواع ملــک را بــه متقاضیــان ارائــه مــی نمایــد:
• ارائه مشاوره توسط بنگاه های معامالت ملکی با بروزترین اطالعات در مورد امالک
• اطالع رسانی از بهترین امالک با مناسب ترین قیمت ها
• ارائه انواع وام های بانکی در صورت دارا بودن شرایط

صــادرات و واردات
ایلیــاد بیــن الملــل در راســتای تحقــق اهــداف بازرگانــان و صاحبــان مشــاغل مختلــف در امــر
تجــارت بیــن المللــی و نیــز بــا در اختیــار داشــتن نیــروی انســانی متخصــص و بــا تجربــه،
خدمــات صــادرات و واردات انــواع محصــوالت صنعتــی و غیــر صنعتــی را در چارچــوب قوانیــن
بیــن المللــی در اختیــار متقاضیــان ایــن حــوزه قــرار مــی دهــد.

خدمات گردشگری
ایلیــاد بیــن الملــل در زمینــه توریســم و جلــب رضایــت گردشــگران خدماتــی ویــژه ارائــه مــی
دهــد .ایــن خدمــات کــه در حــال حاضــر مختــص کشــور اســترالیا هســتند ،شــامل دو نــوع
تــور گردشــگری ویــژه ( )VIPو  5ســتاره مــی باشــند .در هــر یــک از ایــن تورهــا ،عــاوه بــر
اقامــت در لوکــس تریــن هتــل هــا و صــرف غــذا در بهتریــن رســتوران هــا ،امــکان بازدیــد از
نــاب تریــن و بکــر تریــن نقــاط اســترالیا را نیــز خواهیــد داشــت.

خـــدمــات بیــمـــه
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امروزه داشتن بیــمه خدمات پزشکی و درمــانی در هر کشور خارجی امری ضروری و اجتناب
ناپذیر است که عالوه بر آن در برخی کشورها مانند استرالیا جزئی از قوانین دولتی نیز می باشد.
شما می توانید تهیه بیمه خدمات پزشکی و درمانی خود را به ما بسپارید .ایلیــاد بیـــن الملل
به عنوان بخشی از خدمات خود ،بیـمه درمانی مورد نیاز شما را به گونه ای که در بدو ورود به
کشور مقصد خود آن را در اختیار داشته باشید فراهم می کند.

آمـــــوزش زبـــــــان
زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان مــادری و نیــز زبــان آمــوزش در بســیاری از کشــورهای دنیــا
مــورد اســتفاده مــی باشــد .آمــوزش زبــان انگلیســی و بــه ویــژه کســب نمــرات قابــل قبــول
در آزمــون هــای بیــن المللــی نظیــر  GMAT ،GRE ،TOEFL ،IELTSنیــز همــواره بــرای
متقاضیــان مهاجــرت و دانشــجویان بــا مشــکالتی همــراه بــوده اســت .ایلیــاد بیــن الملــل
در راســتای ارائــه خدمــات بهتــر و نیــز بــا در اختیــار داشــتن اســاتید مجــرب و متخصــص،
آموزشــی منســجم ،دقیــق و مطمئــن را براســاس متدهــای آموزشــی روز دنیــا بــرای شــما بــه
ارمغــان مــی آورد.

خدمــات مهـــاجرتـــی
رونــد دریافــت ویــزای مهاجرتــی و اقامتــی از یــک کشــور خارجــی بســیار ســخت و پیچیــده
اســت ،کــه تنــوع زیــاد ویزاهــا و قوانیــن خــاص هــر یــک از آن هــا از علــل ایــن پیچیدگــی
اســت .ایلیــاد بیــن الملــل در زمینــه ویزاهــای مهاجرتــی و اقامــت کشــورهای خارجــی دارای
ســابقه ای طوالنــی و موفــق مــی باشــد .ایلیــاد بیــن الملــل بــا در اختیــار داشــتن کادری
متخصــص ،مجــرب و کار آزمــوده شــما را در دریافــت ویزاهــای دانشــجویی ،گردشــگری،
تجــاری ،کاری و مهاجرتــی بــه کشــورهای اســترالیا ،امریــکا و انگلســتان یــاری مــی نمایــد.
ایــن مجموعــه بــا همــکاری وکالی رســمی مهاجــرت در کشــورهای اســترالیا ،امریــکا و کانادا
خدمــات گســترده ای را در ایــن حــوزه در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی دهــد.

خدمات سرمایه گذاری
همانطــور کــه مــی دانیــد امــروزه تمایــل افــراد بــرای ســرمایه گــذاری هــای بیــن المللــی
افزایــش یافتــه اســت و بســیاری از بازرگانــان و صاحبــان مشــاغل بــزرگ در پــی یافتــن راهــی
بــرای توســعه تجــارت خــود در فراســوی مرزهــای کشــور خــود مــی باشــند .از ایــن رو،
ایلیــــــاد بیــن الملــل مــی توانــد در امــر مهــم ســرمایه گــذاری شــما را یــاری دهــد:
• مشاوره حرفه ای در زمینه های تجاری مختلف
• ارائه اطالعات مورد نیاز و بهترین پیشنهاد در زمینه تجارت تخصصی شما
• ارائه پیشنهاد در رابطه با بهترین فرصت های خرید
8
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مدارک بیـن المللی
ایلیــاد بیــن الملــل بــا در دســت داشــتن معتبرتریــن گواهینامــه هــای بیــن المللــی در حــوزه مهاجــرت و اعــزام دانشــجو،
شــما را در رســیدن بــه اهــداف مــورد نظرتــان یــاری مــی نمایــد.

دارای وکیل ثبت شده ی رسمی مارا در امور مهاجرت به کشور استرالیا

ســازمان آمــوزش و تعلیــم کشــور اســترالیا دارای وکیــل متخصــص و ثبــت شــده بــا بیــش از ده هــا ســال ســابقه
ی درخشــان در حــوزه ی مهاجــرت بــه اســترالیا مــی باشــد.با توجــه بــه قوانیــن وضــع شــده در ســازمان مــارا تنهــا
وکالیــی قــادر بــه ارائــه ی خدمــات مهاجــرت مــی باشــند کــه دارای صالحیــت الزم و کافــی در زمینــه مهاجــرت بــه
کشــور اســترالیا را دارا باشــند

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از موسسه آیسف آلمان

دارای مدرک  ISO 9001:2008از ITCC INTERNATIONAL

ایلیـــاد بین الملل موفق به اخذ استاندارد ایزو کیفیت خدمات گردیده است .این گواهینامه نشان از کیفیت برتر خدمات،
کارکرد موثر سازمان و همچنین رضایتمندی مشتریان دارد.

موسســه آیســف آلمــان ،از معتبرتریــن مراکــز فعــال در امــر آمــوزش بیــن المللــی اســت و بــا ایــن دانــش ،کارشناســان
ارشــد تحصیلــی مــا بــا شــرکت در دوره هــای تخصصــی ( IATCامریــکا ،کانــادا ،انگلســتان ،ایرلنــد ،آلمــان،
ســوییس ،هلنــد ،فرانســه ،اســپانیا ،ایتالیــا ،مالتــا ،اســترالیا ،نیوزیلنــد ،چیــن ،ژاپــن ،مالــزی و ســنگاپور) ایــن
موسســه و اخــذ مــدارک مربوطــه ،مهــارت هــای کاربــردی را کســب نمــوده و ســطح دانــش خــود را در مشــاوره بــرای
تحصیــل در خــارج از کشــور افزایــش داده انــد.

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از انگلستان به تایید شورای عالی فرهنگی بریتانیا

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از استرالیا

اولیــن مــدرک مشــاوره تحصیلــی اســترالیا را ایلیــاد بیــن الملــل کســب نمــوده و هــم اکنــون بــا در اختیــار داشــتن بیــش
از ده مشــاور ارشــد بــا مــدرک مشــاوره تحصیلــی ازســازمان پیــر( )PIERاســترالیا ،یکــی از معتبرتریــن مراکــز در امــر
آمــوزش بیــن المللــی اســت .مشــاوران مــا بــا اخــذ مــدارک ایــن ســازمان دانــش و مهــارت هــای الزم را بــرای مشــاوره
در امــر تحصیــل در خــارج از کشــور کســب نمــوده و بــا مشــاوره تخصصــی بــه شــما در انتخــاب بهتریــن رشــته و
دانشــگاه در تمامــی مقاطــع کمــک مــی نماینــد.

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از نیوزیلند

تیــم مشــاوران تحصیلــی ایلیــاد بیــن الملــل دارای اولیــن مــدرک مشــاوره تحصیلــی از نیوزیلنــد در ایــران بــوده و بــا
ســالها تجربــه در امــر مشــاوره و پذیــرش دانشــگاههای نیوزیلنــد بــا بررســی شــرایط هــر دانشــجو در انتخــاب بهتریــن
رشــته تحصیلــی در دانشــگاههای معتبــر نیوزیلنــد بــه ایشــان کمــک مــی نماینــد.

www.iliadint.com
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شــورای عالــی و فرهنگــی بریتانیــا ( )British Councilبــه منظــور تاییــد صالحیــت موسســات اعــزام دانشــجو،
دوره آموزشــی بــرای کارشناســان تحصیلــی فراهــم نمــوده اســت .تیــم مشــاوران ایلیــاد بیــن الملــل بــا در اختیــار
داشــتن ایــن مــدرک ،سیســتم آموزشــی انگلســتان ،سیســتم تأییــد صالحیــت ،زندگــی در انگلســتان و مقــررات
ویــزای انگلســتان را بــه خوبــی مــی شناســد.

دارای تاییدیه از موسسه بین المللی اعزام به امریکا

دوره و آزمــون مشــاوره تحصیلــی آمریــکا  USATC -اطالعــات ذیــل را در اختیــار نماینــدگان دانشــگاهها قــرار
میدهــد :
• چرا ایاالت متحده به عنوان مقصد برتر تحصیل در جهان به شمار میرود
• آشنایی با گزینه های تحصیلی در تمامی مقاطع و مدارکی که ارائه میشود
• چگونگی آماده سازی دانشجویان برای زندگی و تحصیل در آمریکا

دارای مدرک مشاوره تحصیلی از کانادا

ایلیــاد بیــن الملــل بــا مشــاورین ارشــد دارای مــدرک مشــاوره تحصیلــی از کانــادا و ســالها تجربــه در امــر مشــاوره،
پذیــرش و ویــزای تحصیلــی بــا بررســی شــرایط هــر دانشــجو در انتخــاب بهتریــن رشــته تحصیلــی در دانشــگاه هــای
معتبــر بــه ایشــان کمــک مــی نمایــد.
10
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دارای مجــوز رســمی از وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری

ایلیاد بین الملل مشاور
با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شماره مجوز42/17/7452 :
شماره ثبت239886 :
ارائه خدمات تحصیلی و اعزام دانشجو به استرالیا و نیوزلند
امید راه آینده
با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شماره مجوز42/17/66995 :
شماره ثبت17779 :
ارائه خدمات تحصیلی و اعزام دانشجو به امریکا و کانادا
آرمان پرشین خاورمیانه
با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شماره مجوز42/17/132821 :
شماره ثبت26824 :
ارائه خدمات تحصیلی و اعزام دانشجو به انگلستان و مالزی

www.iliadint.com
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دانشگـاه های استــرالیــــا
NEW SOUTH WALES
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
1010
1111
1212
1313

The University of Sydney (Group of 8)
University of New South Wales (Group of 8)
Macquarie University
University of Newcastle
University of Wollongong
University of Technology, Sydney
University of New England
Southern Cross University
University of Western Sydney
Australian Catholic University
Charles Sturt University
Study Group
Taylors College

VICTORIA
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525

The University of Melbourne (Group of 8)
Monash University (Group of 8)
Latrobe University
Swinburne University
Victoria University
RMIT University
Deakin University
Federation University Australia (Ballarat)
Australian Catholic University
Study Group
Taylors College
Trinity College

3939
4040
4141
4242

Bond University
Australian Wings Academy
Gold Coast Language School
Browns College

WESTERN AUSTRALIA
4343
4444
4545
4646
4747
4848
4949

University of Western Australia (Group of 8)
Curtin University
Edith Cowan University
Murdoch University
University of Notre Dame
Study Group
Taylors College

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY
5050 Australian National University (Group of 8)
5151 University of Canberra
5252 Australian Catholic University
TASMANIA
5353 University of Tasmania
NORTHERN TERRITORY
5454 Charles Darwin University

SOUTH AUSTRALIA
2626
2727
2828
2929

University of Adelaide (Group of 8)
Flinders University
University of South Australia
Bradford College

QUEENSLAND
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838

The University of Queensland (Group of 8)
James Cook University
Griffith University
Queensland University of Technology
Central Queensland University
University of Southern Queensland
Australian Catholic University
Queensland International Business Academy
University of Sunshine Coast

www.iliadint.com

14

تحصیل در

استـــرالیـــا و نیــــوزیلنـــد

نماینـــــده رسمـــی تمامــی دانــشگـــاه های استــرالیـــا
پذیرش تحصیلی و اخذ ویزا برای تمامی مقاطع تحصیلی

پـــذیــــرش اولیــــه تــحصیـلــــی بدون مــــدرک زبــــــان
www.iliadint.com
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مـــراحـــل اقـدام بـــرای تــحصیـــل در استـــرالیـــــا و نیــــوزیـــلنــــد

 1 .1مشاوره تخصصی و رایگان تحصیل در استرالیـــا و
نیوزیلند
2 .2انتخاب بهترین رشته تحصیلی و دانشگاه با توجه به
شرایط دانشجو
3 .3عقــد قــرارداد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی برای
دانشجو
4 .4اختصاص پرونـده دانشجــو به یکی از کارشناســان
تحصیلی
5 .5بررسی مدارک توسط کارشناس تحصیـلی و تکمیل
مدارک توسط دانشجو
6 .6اقدام برای ارسال مدارک و اخذ پذیرش برای یک یا
چند دانشگاه
7 .7دریافت شماره پرونده دانشجویـی و پیگیری توسط
کارشناس تحصیلی
8 .8دریافت نامه پذیرش دانشگاه درصورت مثبت بودن
مدارک
9 .9پرداخت شهریه تحصیلی از طریق موسسه و دریافت
تاییدیه ثبت نام
1010تکمیل مــدارک برای درخواست ویـزا با راهنمایی و
بررسی کارشناس تحصیلی
1111تشکیل پرونده درخواست ویزا در سفارت مربوطه
1212دریافت شماره پرونده از سفارت
1313انجام آزمایشات پزشکی (در صورت لزوم)
1414ورود به مرحله نهایی بررسی درخواست ویزا
1515دریافت ویزا
1616اقدام برای انتخاب خوابگاه
 1717اقدام برای خدمات قبل از ورود شامل رزرو بلیــط،
استقبال در فرودگاه و ...

مدارک الزم برای پذیرش تحصیلی (دوره های راهنمایی تا دکترا)
» »پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه
» »اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات همراه با ترجمه رسمی (کلیه مقاطع تکمیل شده)
» »رزومه شغلی و تحصیلی ()CURRICULUM VITAE-RESUME
» »نامه انگیزه تحصیلی (( )SOPدر صورت لزوم)
» »مدارک آیلتس ( )IELTSو یا تافل (( )TOEFLاین مدارک در مرحله اول پذیرش الزامی نیستند)
» »دو معرفی نامه آکادمیک یا کاری (در صورت لزوم)
» »نمونه کار عملی دانشجو برای رشته های معماری ،گرافیک و)PORTFOLIO( ...
» »پیشنهاد تحقیق (( )RESEARCH PROPOSALدانشجویان دکترا و ارشد تحقیقاتی)

نکته:

» »زمان پذیرش برای دوره های عادی  2الی  8هفته است.
» »زمان پذیرش برای دوره های دکترا و ارشد تحقیقاتی ممکن است بیشتر باشد.

مدارک الزم برای صدور ویزای تحصیلی
» »اصل پاسپورت متقاضی و همراهان /اصل و ترجمه ی شناسنامه متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه ی سند ازدواج (در صورت تأهل)
» »اصل و ترجمه مدارک تحصیلی و ریز نمرات متقاضی و همراهان
» »رزومه شغلی و تحصیلی متقاضی و همراهان
» »نامه انگیزه تحصیلی ()SOP
» »اصل مدارک CAE ،PEARSON ACADEMIC TEST ،TOEFL ،IELTS
» »پیشنهاد تحقیق (( )RESEARCH PROPOSALدانشجویان دکترا و ارشد تحقیقاتی)
» »پذیرش تحصیلی که توسط موسسه دریافت می گردد
» »اصل و ترجمه گواهی اشتغال به کار (در صورت وجود)
» »ترجمه کارت پایان خدمت (در صورت وجود)
» »اصل و ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
» »تکمیل فرم های ویزا
» »مدارک مالی برای ضمانت و ترجمه آنها
» »عکس پاسپورتی متقاضی و همراهان ( 4عدد)
» »هزینه سفارت به مبلغ  550دالر استرالیــا

نکته:

» »کلیه هزینه های ترجمه به عهده فرد متقاضی می باشد.
» »هزینه تحصیل در تمامی مقاطع ،بسته به دانشگاه های استرالیا ساالنه بین  20تا  40هزار دالر استرالیا است.
» »هزینه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی ساالنه تا بیش از 60هزار دالر استرالیا افزایش می یابد.
18
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مراحل دریافت ویزای تحصیلی استرالیـــــا

درخواست صدور روادید دانشجویی استرالیا به صورت اینترنتی (آنالیــن) بوده و از طریق درگاه اختصاصی ایلیـــاد بین الملل در سفـارت
استرالیا در تهران صورت می پذیرد .لذا نسخه کاغذی مدارک متقاضیان ،تنها در صورت درخواست سفارت استرالیا ارائه می گردد.

مــدارک مـالی مـورد نـیاز
» »ترجمه رسمی شناسنامه ضامن
» »دارا بودن گردش مالی قابل قبول متقاضی و یا ضامن مالی وی
» »اذعان متقاضی مبنی بر توانایی پوشش کل هزینه های طول دوره تحصیل
» »فرم تعهد محضری و ترجمه رسمی ضمانت مالی
» »مدارک دال بر محل کسب درآمد و ســرمایه مانند امـالک و مستغالت ،اسنـاد اعتبــاری و ( ...الزم به ذکر است که درآمد سالیانــه معادل
حداقـل  60،000دالر استرالیا برای فرد متقاضی و در صورت داشتن همراه معادل حداقل  70،000دالر استرالیا و بیشتر باشد .این میزان درآمد
می بایست تنها مربوط به درآمد شخصی همسر متقاضی و یا والدین او باشد).
با توجه به تغییرات اخیر در روند بررسی پرونده های روادید دانشجویی استرالیا ( )SSVFمدارک مورد نظر در اثبات توانایی مالی و ضمانت
مالی دانشجویان بر اساس دانشگاه های مورد نظر متقاضی تعیین می گردند.
امکان درخواست سفارت استرالیا برای ارائه مدارک ضمانت مالی مشتمل بر طول دوره تحصیلی وجود دارد.
www.iliadint.com
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شروع ترم

فروردین اردیبهشت
Mar

Apr

خرداد
May

تیر
Jun

مرداد
Jul

تعطیالت تابستانی استرالیا شروع ترم

شهریور

مهر

Aug

Sep

آبان
Oct

آذر
Nov

دی

بهمن
Dec

اسفند

Jan

Feb

مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا
ضمانت مالی مورد نیاز

» »ارائه مدارک به مؤسسه
» »بررسی مدارک و تنظیم قرارداد
» »عقد قرارداد و پرداخت  %50حق الوکاله (مبلغ APPLICATION FEE
به عهده متقاضی می باشد)
» »تعیین مشاور تحصیلی
» »تعیین رشته و اقدام برای دریافت پذیرش ( 4الی  8هفته در اکثر
موارد  -دکترا  8الی  12هفته در اکثر موارد)
» »اخذ پذیرش مشروط یا غیر مشروط
» »پرداخت شهریه ترم اول  +بیمه
» »دریافت رسید شهریه
» »تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت

» »انجام آزمایشات پزشکی (در صورت لزوم)
» »تشکیل پرونده در سفارت
» »دریافت تأییدیه تشکیل پرونده ویزا
» »دریافت ویزا و پرداخت  %50باقیمانده حق الوکاله
» »ارائه بلیط هواپیما (بنا به درخواست)
» »استقبال در فرودگاه (بنا به درخواست)
» »اسکان در خوابگاه موقت (بنا به درخواست)
» »ادامه تحصیل
» »درخواست اقامت دائم تا  6ماه پس از اتمام تحصیل
در صورت داشتن شرایط الزم

نکته:

» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از
صدور روادیـد نخواهد داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذکر است که
داشتن توان مالی قابل قبول از شرایط الزم برای دریافت ویزای تحصیلی می باشد.

هزینه زندگی

 19،830دالر (ساالنه)

هزینه تحصیل

شهریه یک سال اول تحصیلی

هزینه های رفت و آمد

 4،000دالر (برای فرد متقاضی و همراهان)

هزینه تحصیل فرزندان همراه ( 18-5سال)

 13،000دالر (ساالنه)

هزینه زندگی افراد همراه

همسر 9،000:دالر  -فرزندان 3،000:دالر

مبلــغ محاســبه شــده مــی بایســت بــه مــدت  3مــاه قبــل از ارائــه درخواســت ویــزا ،در حســاب بانکــی متقاضــی و یــا ضامــن هــای مالــی
وی (بــدون کــم شــدن مبلــغ) ســپرده باشــد.
در صــورت بــه همــراه بــردن فرزنــد ( 5 - 18ســال) ،فرزنــد متقاضــی مــی بایســت قبــل از اقــدام بــرای ویــزا در مدرســه ای در ایالــت
محــل تحصیــل متقاضــی ثبــت نــام کــرده باشــد .قابــل ذکــر اســت کــه شــهریه تحصیــل فرزنــد دانشــجوی دکتــرا (در صــورت خالــی بــودن
ظرفیــت مدرســه پیشــنهادی از طــرف دانشــگاه) بســیار انــدک و در بعضــی مواقــع رایــگان مــی باشــد.

نکته:

الزم به ذکر است که دولت استرالیا ،مؤسسات مالی و اعتباری را برای ارائه ضمانت مالی مورد تایید نمی داند.
درمورد بانک های مورد تایید دولت استرالیا با کارشناس پرونده خود صحبت نمایید.
20
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NEW ZEALAND
11. The University of Auckland
22. Auckland University of Technology
33. Lincoln University
44. Massey University
55. University of Otago
66. University of Canterbury
77. Victoria University of Wellington
88. The University of Waikato
99. Study Group
10. Taylors College

پذیرش تحصیلی از تمامی

مراکز آموزشی نیـــوزیلنــد

www.iliadint.com
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تحصیل در دانشگاه های برتر نیوزیلند

کشوری با جاذبه های طبیعی
بی نظیــــر و محـیــطـــی آرام
www.iliadint.com
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مدارک الزم برای پذیرش تحصیلی (دوره های راهنمایی تا دکترا)

مراحل دریافت ویزای تحصیلی نیوزیلند

» »پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه
» »اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات همراه با ترجمه رسمی (کلیه مقاطع تکمیل شده)
» »رزومه شغلی و تحصیلی ()CURRICULUM VITAE-RESUME
» »نامه انگیزه تحصیلی (( )SOPدر صورت لزوم)
» »مدارک آیلتس ( )IELTSو یا تافل (( )TOEFLاین مدارک در مرحله اول پذیرش الزامی نیستند)
» »دو معرفی نامه آکادمیک و یا کاری (در صورت لزوم)
» »نمونه کار عملی دانشجو برای رشته های معماری ،گرافیک و)PORTFOLIO( ...
» »تمامی مدارک ترجمه شده باید در  2نسخه رسمی ارائه شود.

» »ارائه مدارک به مؤسسه
» »بررسی مدارک و تنظیم قرارداد
» »عقد قرارداد و پرداخت  %50حق الوکاله (مبلغ Application Fee
به عهده متقاضی می باشد)
» »تعیین کارشناس تحصیلی
» »تعیین رشته و اقدام برای دریافت پذیرش ( 4الی  8هفته در اکثر
موارد  -دکترا  8الی  12هفته در اکثر موارد)
» »اخذ پذیرش مشروط یا غیر مشروط
» »پرداخت شهریه ترم اول  +بیمه
» »دریافت رسید شهریه
» »تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت

نکته:

» »زمان پذیرش برای دوره های عادی  2الی  8هفته است.
» »زمان پذیرش برای دوره های دکترا و ارشد تحقیقاتی ممکن است بیشتر باشد.

» »انجام آزمایشات پزشکی
» »تشکیل پرونده در سفارت
» »دریافت تاییدیه تشکیل پرونده ویزا
» »دریافت ویزا
» »پرداخت  %50باقیمانده حق الوکاله
» »ارائه بلیط و پرواز (بنا به درخواست)
» »استقبال در فرودگاه (بنا به درخواست)
» »اسکان در خوابگاه موقت (بنا به درخواست)
» »ادامه تحصیل
» »درخواست اقامت دائم تا  6ماه پس از اتمام تحصیل در صورت
داشتن شرایط الزم

شروع ترم

مدارک الزم برای صدور ویزای تحصیلی
» »اصل پاسپورت متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه سند ازدواج (در صورت تأهل)
» »اصل و ترجمه مدرک تحصیلی و ریز نمرات
» »رزومه شغلی و تحصیلی متقاضی و همراهان
» »نامه انگیزه تحصیلی ()SOP
» »اصل مدرک زبان انگلیسی
» »برگ پذیرش تحصیلی دریافت شده توسط مؤسسه

نکته:
www.iliadint.com

فروردین اردیبهشت

» »اصل و ترجمه گواهی اشتغال به کار (در صورت وجود)
» »ترجمه کارت پایان خدمت (در صورت وجود)
» »اصل و ترجمه گواهی عدم سوءپیشینه
» »تکمیل فرم های ویزا
» »مدارک مالی به همراه ترجمه جهت ضمانت
» »عکس پاسپورتی متقاضی و همراهان ( 4عدد)
» »هزینه سفارت :مبلغ  240دالر امریکا
» »نتایج آزمایشات پزشکی

» »کلیه هزینه های ترجمه به عهده فرد متقاضی می باشد.
» »هزینه تحصیل در تمامی مقاطع ،بسته به دانشگاه های نیوزیلند بین  20تا  30هزار دالر نیوزیلند است.
» »هزینه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تا بیش از 60هزار دالر نیوزیلند افزایش می یابد.
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Mar

Apr

خرداد
May

تیر
Jun

مرداد
Jul

تعطیالت تابستانی نیوزیلند شروع ترم

شهریور
Aug

مهر
Sep

آبان
Oct

آذر
Nov

دی

بهمن
Dec

اسفند

Jan

Feb

مــدارک مـالی مـورد نـیاز
»
»
»
»
»

»ترجمه رسمی شناسنامه ضامن
»دارا بودن گردش مالی قابل قبول متقاضی و یا ضامن مالی وی
»اذعان متقاضی مبنی بر توانایی پوشش کل هزینه های طول دوره تحصیل
»فرم تعهد محضری و ترجمه رسمی
»مدارک دال بر محل کسب درآمد و سرمایه مانند امالک و مستغالت ،اسناد اعتباری و ...

نکته:

» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از صدور
روادیـد نخواهد داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذکر است که داشتن توان
مالی قابل قبول از شرایط الزم برای دریافت ویزای تحصیلی می باشد.

ضمانت مالی مورد نیاز
ضمانت مالی مورد نیاز

طول دوره تحصیل  36هفته یا بیشتر

طول دوره تحصیل کمتر از  36هفته

» »هزینه زندگی :برای طول مدت دوره

» »مــدارک دال بــر توانایــی پوشــش هزینــه معــادل  15000دالر

» »هزینه تحصیل :برای طول مدت دوره

نیوزیلنــد بــرای هــر ســال تحصیلــی شــامل:

» »هزینه اسکان :برای طول مدت دوره

 .1مدارک مربوط به ملک ،زمین و ...

» »هزینه های افراد همراه بر حسب تعداد و سن متفاوت است.

 .2حساب بانکی

بیشتر بدانیم
» »ریز حساب ضامن باید  6ماهه و با گردش مالی قابل قبول باشد .با نظر کارشناس تحصیلی ممکن است موارد دیگری نیز مورد نیاز
باشد که می بایست پس از بررسی تأیید گردند.
» »مدارک مالی از اهمیت زیادی برخوردار هستند .توضیحات بیشتری در این زمینه توسط مشاوران ما ارائه خواهد شد.
» »اسناد مالی ارائه شده می بایست صادر شده از بانک های رسمی کشور باشند.
» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از صدور روادیـد نخواهد
داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذکر است که داشتن توان مالی قابل قبول از شرایط الزم برای
دریافت ویزای تحصیلی می باشد.
www.iliadint.com
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پذیرش تحصیلی از تمامی مراکز آموزشی امریکا
1. Alabama
2. Alaska
3. Arizona
4. Arkansas
5. California
6. Colorado
7. Connecticut
8. Delaware
9. Florida
10. Georgia

11. Hawaii
12. Idaho
13. Illinois
14. Indiana
15. Iowa
16. Kansas
17. Kentucky
18. Louisiana
19. Maine
20. Maryland

21. Massachusetts
22. Michigan
23. Minnesota
24. Mississippi
25. Missouri
26. Montana
27. Nebraska
28. Nevada
29. New Hampshire
30. New Jersey

31. New Mexico
32. New York
33. North Carolina
34. North Dakota
35. Ohio
36. Oklahoma
37. Oregon
38. Pennsylvania
39. Rhode Island
40. South Carolina

41. South Dakota
42. Tennessee
43. Texas
44. Utah
45. Vermont
46. Virginia
47. Washington
48. West Virginia
49. Wisconsin
50. Wyoming

تحصیل در

آمــــریــکــــا و کـــانـــــادا
www.iliadint.com
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89. University of the Cumberlands
90. Western Kentucky University
91. Kentucky State University
92. McNeese State University
93. Bates College
94. Husson University
95. Thomas College
96. University of Maine at Fort Kent
97. Washington College
98. University of Maryland: Baltimore County
99. Towson University
100. Northeastern University
101. Clark University
102. School of the Museum of Fine Arts
103. Elms College
104. Wentworth Institute of Technology
105. Western New England University
106. Mount Ida College
107. Suffolk University
108. University of Massachusetts Boston
109. Massachusetts College of Pharmacy &
Health
110. Calvin College
111. Aquinas College
112. Eastern Michigan University
113. Ferris State University
114. Northern Michigan University
115. Saginaw Valley State University
116. University of Michigan: Flint
117. Grand Valley State University
118. Northwood University : Michigan
119. St. Mary’s University of Minnesota
120. College of St. Benedict

121. University of Mississippi
122. Mississippi State University
123. Belhaven University
124. Mississippi College
125. University of Southern Mississippi
126. Missouri University of Science &
Technology
127. Westminster College
128. University of Missouri: Kansas City
129. St. Louis University
130. Missouri State University
131. Northwest Missouri State University
132. Southeast Missouri State University
133. University of Central Missouri
134. Fontbonne University
135. Lindenwood University
136. Drury University
137. University of Montana
138. Carroll College
139. Montana State University
140. Nebraska Wesleyan University
141. Doane College
142. University of Nebraska, Lincoln
143. Chadron State College
144. University of Nevada: Reno
145. St. Anselm College
146. University of New Hampshire
147. Plymouth State University
148. Southern New Hampshire University
149. University of New Hampshire at
Manchester
150. Felician College
151. Monmouth University

152. Rider University
153. Rowan University
154. Thomas Edison State College
155. University of New Mexico
156. Eastern New Mexico University
157. New Mexico Institute of Mining and Tech
158. New Mexico State University
159. Pace University
160. SUNY College of Enviromental Science
and Forestry
161. Stony Brook University SUNY
162. City University of New York- Brooklyn
College
163. City University of New York New York City
College of Technology
164. College of Mount Saint Vincent
165. Dowling College
166. Fashion Institute of Technology
167. Utica College
168. Long Island University- Brooklyn
169. Long Island University, CW Brooklyn
170. Mercy College
171. New York Institute of Technology
172. Pratt Institute
173. SUNY College at Brockport
174. SUNY College at Cortland
175. SUNY College at Geneseo
176. SUNY college at Oswego
177. SUNY college at Plattsburgh
178. SUNY college of Agriculture and
Technology
179. SUNY Maritime college
180. Berkeley College

 از کل هزینه60%  تا30% با ایلیـــــاد می توانید
دوره تحصیلی خود در امریکا را کاهش دهید

www.iliadint.com
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دانشگـاه های امـــریکــــا

Universities NORTH AMERICA
1. Auburn University- Auburn
2. University of Alabama at Birmingham
3. University of Alabama at Tuscaloosa
4. Auburn University Montgomery
5. University of North Alabama
6. University of Arizona
7. Arizona State University
8. Prescott College
9. Northern Arizona University
10. Arkansas State University
11. California State University, Chico
12. University of California- Riverside
13. San Diego State University
14. UCLA
15. University of California Irvine Extension
16. University of San Diego
17. California Lutheran University
18. California State University- Chico
19. California State University- East Bay
20. California State University- Northridge
21. California State University- San Bernardino
22. California State University- Long Beach
23. California State University- Monterey Bay
24. California State University- San Marcos
25. Humboldt State University
26. National University
27. San Francisco State University
28. San Jose State University

29. Menlo College
30. Colorado State University
31. Colorado State University: Pueblo
32. Johnson and Wales University: Denver
33. Western State Colorado University
34. Colorado Mesa University
35. University of Colorado- Denver
36. University of New Haven
37. University of Hartford
38. Quinnipiac University
39. George Mason University (DC Metro)
40. American University
41. University of Delaware
42. MacEwan University
43. University of South Florida
44. Florida Institute of Technology
45. University of Miami
46. Johnson & Wales University: North Miami
47. University of North Florida
48. University of Tampa
49. Saint Thomas University
50. Stetson University
51. Barry University
52. Florida International University
53. Lynn University
54. Nova Southeastern University
55. Savannah College of Art and Design
56. University of North Georgia
57. Mercer University
58. Georgia Southern University

59. Brigham Young University- Hawaii
60. Hawaii Pacific University
61. College of Idaho
62. University of Idaho
63. Brigham Young University- Idaho
64. Lewis-Clark State College
65. Boise State University
66. Southern Illinois University Carbondale
67. University of Illinois- Urbana-Champaign
68. Columbia College Chicago
69. Concordia University Chicago
70. Eastern Illinois University
71. Lewis University
72. Millikin University
73. North Central College
74. Northeastern Illinois University
75. Benedictine University
76. St. Mary’s College
77. Indiana University Purdue University Fort Wayne
78. Indiana University South Bend
79. Marian University
80. University of Iowa
81. Iowa State University
82. William Penn University
83. University of Kansas
84. Emporia State University
85. Southwestern College

86. Wichita State University
87. Murray State University
88. Northern Kentucky University

24. SUNY Broome Community College
25. New Mexico Military Institute
26. Portland Community College
27. Southwestern Oregon Community College
28. Delaware County Community College
29. Northampton Community College
30. Blinn College
31. Snow College
32. Edmonds Community College
33. Green River Community College
34. Olympic College
35. Skagit Valley Community College
36. Northwest College

Boarding High Schools NORTH AMERICA
1. Verde Valley School
2. Orme School
3. Idyllwild Arts Academy
4. Midland School
5. Army and Navy Academy
6. Archbishop Riordan High School
7. Justin-Siena High School
8. Dunn School
9. Besant Hill School
10. Squaw Valley Academy
11. Ribet Academy College Prep School
12. Fountain Valley School of Colorado
13. Marianapolis
14. Woodstock Academy

www.iliadint.com
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15. Cheshire Academy
16. Montverde Academy
17. Florida Preparatory Academy
18. Lake Mary Preparatory School
19. Academy at the Lakes
20. St. Bede Academy
21. La Lumiere School
22. Gould Academy
23. Lee Academy
24. Lincoln Academy
25. Washington Academy
26. Fryeburg Academy
27. Maine Central Institute
28. Thornton Academy
29. West Nottingham Academy
30. Wilbraham & Monson Academy
31. Stoneleigh-Burnham School
32. Walnut Hill School for the Arts
33. Fay School
34. Winchendon School
35. Chapel Hill - Chauncy Hall School
36. Pope John XXIII High School
37. Presentation of Mary Academy
38. St. Croix Lutheran High School
39. Great Falls Central Catholic High School
40. High Mowing School
41. The Knox School
42. Le’man Manhattan Preparatory School
43. Oakwood Friends School
44. The Storm King School

45. Grand River Academy
46. Oregon Episcopal School
47. Ashbury College
48. Valley Forge Military Academy
49. Grier School
50. Mercyhurst Preparatory School
51. Ben Lippen School
52. Marine Military Academy
53. The Village School
54. TMI The Episcopal School of Texas
55. Burr and Burton Academy
56. Lyndon Institute
57. St. Johnsbury Academy

Day High Schools NORTH AMERICA
1. Woodstock Academy
2. Matignon High School
3. Marian High School
4. The Woodward School
5. Pope John XXIII
6. Malden Catholic High School
7. Bradford Christian Academy
8. Newman School
9. Saint Clement Junior and Senior High
School Medford
10. Saint Joseph Prep High School
11. Saint Peter Marian High School
12. Seton Catholic Private High school
13. Lincoln Academy

181. New York Film Academy
182. Marymount Manhattan College
183. University of North Carolina at Greensboro
184. University of North Carolina School of the Arts
185. Johnson&Wales University: Charlotte
186. North Carolina Central University
187. University of North Carolina Pembroke
188. East Carolina University
189. University Of North Dakota
190. North Dakota State University
191. Dickinson State University
192. University of Cincinnati
193. Bowling Green State University
194. Kent State University
195. Oberlin College
196. College of Wooster
197. Ohio Wesleyan University
198. Clevelend Institute of Art
199. University of Findlay
200. Youngstown State University
201. John Carroll University
202. Ashland University
203. Wright State University
204. University of Tulsa
205. Northwestern Oklahoma State University
206. Oklahoma City University
207. University of Oregon
208. Oregon State University
209. Lewis & Clark University
210. Concordia University
211. Eastern Oregon University

212. Portland State University
213. Duquesne University
214. Susquehanna University
215. Drexel university
216. Chatham University
217. Saint Francis University
218. Shippensburg University
219. Slippery Rock university
220. University of Rhode Island
221. University of South Carolina
222. University of Sioux Falls
223. Memorial University
224. Sewanee- University of the South
225. Texas A&M College Station
226. LeTourneau University
227. University of Incarnate Word
228. West Texas A&M University
229. Saint Mary’s University of San Antonio
230. Texas A&M, Corpus Christi
231. Texas A&M, Kingsville
232. University of Texas- Arlington
233. University of Vermont
234. Vermont Technical College
235. Saint Michael’s College
236. Longwood University
237. Washington State University
238. University of Washington
239. Eastern Washington University
240. Pacific Lutheran University
241. West Virginia University
242. Marshall University

243. University of Wisconsin Madison
244. Concordia University Wisconsin
245. University of Wisconsin- Eau Claire
246. University of Wisconsin Superior

Community Colleges
1. Arizona Western College
2. Arkansas State University Beebe
3. Cerro Coso College- Mammoth
4. College of the Desert
5. College of the Redwoods
6. Diablo Valley Community College
7. Moorpark College
8. Ohlone College
9. Santa Barbara City College
10. Santa Monica College
11. West Hills College Coalinga
12. Colorado Mountain College
13. Colorado Mountain College
14. College of Central Florida
15. Hillsborough Community College
16. The College of Coastal Georgia
17. Moraine Valley Community College
18. Ellsworth Community College
19. Southern Maine Community College
20. Bunker Hill Community College
21. Itasca Community College
22. Jefferson College
23. Mohawk Valley Community College

تنها با داشـتـــن سـطح زبــــــان متــــــوسط می توانیــــد
در برخی از بهتریــــن دانشگــــاه های امریـــــکا تحصیل و
همــــزمان سـطــــح دانـــــش زبــــــان خود را ارتــــقا دهید

دریــــافت بـــــورس های تــحصــیــلی مقـــاطع
دبیـــرستان و لیســانس تا  20هزار دلــار در سال

نماینـــــده رسمــی دانشگاه های امــــریکا

ورود به برخی دانشگاههای امریکا
بدون نــیــــــــاز بــه مـــــــدرک GRE
www.iliadint.com
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مراحـــــل اقدام برای تحصیـــــل در امـــریکــا و کــانـــادا

1 .1مشاوره تخصصی و رایگان تحصیل در امریکا و کانادا
2 .2انتخاب بهترین رشته تحصیلی و دانشگاه با توجه به
شرایط دانشجو
3 .3عقد قرارداد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی برای
دانشجو
 4 .4اختصاص پرونده دانشجو به یکی از کارشناسان
تحصیلی
5 .5بررسی مدارک توسط کارشناس تحصیلی و تکمیل
مدارک توسط دانشجو
 6 .6اقدام برای ارسال مدارک و اخذ پذیرش برای یک یا
چند دانشگاه
 7 .7دریافت شماره پرونده دانشجویی و پیگیری توسط
کارشناس تحصیلی
 8 .8دریافت نامه پذیرش دانشگاه درصورت مثبت بودن
مدارک
 9 .9پرداخت شهریه تحصیلی از طریق موسسه و دریافت
تأییدیه ثبت نام
 1010تکمیل مدارک برای درخواست ویزا با راهنمایی و
بررسی کارشناس تحصیلی
1111دریافت وقت مصاحبه در سفارت امریکا و تشکیل
پرونده درخواست ویزا در سفارت کانادا
 1212دریافت ویزا
 1313اقدام برای خدمات قبل از ورود شامل رزرو بلیط،
استقبال در فرودگاه و...

مدارک الزم برای پذیرش تحصیلی (دوره های راهنمایی تا دکترا)
» »پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه
» »اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات همراه با ترجمه رسمی (کلیه مقاطع تکمیل شده)
» »رزومه شغلی و تحصیلی ()CURRICULUM VITAE-RESUME
» »نامه انگیزه تحصیلی ()SOP
» »مدارک آیلتس ( )IELTSو یا تافل ()TOEFL
» »مدارک  GREبرای متقاضیان کارشناسی ارشد و یا باالتر
» »مدرک  GMATبرای اکثر رشته های حسابداری و بازرگانی
» »دو معرفی نامه آکادمیک و یا کاری
» »نمونه کار عملی دانشجو برای رشته های معماری ،گرافیک و)PORTFOLIO( ...
» »آزمون  SAT Reasoning & SAT Subjectبرای متقاضیان مقطع کارشناسی
» »پیشنهاد تحقیقاتی (( )RESEARCH PROPOSALدانشجویان دکترا)

نکته:

مدارک الزم برای صدور ویزای تحصیلی امریکــا
» »پرینت فرم آنالین -DS-160
» »ترجمه رسمی گواهی شغلی متقاضی و همراهان (در صورت وجود)
» »اصل و ترجمه رسمی مدارک مالی
» »یک قطعه عکس پاسپورتی (ترجیحا )5cm x 5cm
» »اصل و ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
» »هزینه بررسی پرونده توسط سفارت (رسید  MRVدرخواست ویزا و
رسید مبلغ )SEVIS-901
» »پاسپورت های قبلی متقاضی و همراهان
» »هزینه سفارت به مبلغ  160دالر امریکا

نکته:
www.iliadint.com
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» »زمان پذیرش برای دوره های عادی  2الی  8هفته است.
» »زمان پذیرش برای دوره های دکترا و ارشد تحقیقاتی ممکن است بیشتر باشد.
» »برای دوره های پیش دانشگاهی و یا پیش ارشد ،مدارک کمتری مورد نیاز است.

» »اصل پاسپورت متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه سند ازدواج (در صورت تأهل)
» »اصل و ترجمه مدرک تحصیلی و ریز نمرات
» »ترجمه رسمی کارت پایان خدمت (در صورت لزوم)
» »اصل مدارک GRE ,GMAT ,TOEFL ,SAT ,IELTS
» »پیشنهاد تحقیقاتی ( )RESEARCH PROPOSALبرای متقاضیان
مقطع دکتـــرا
» »اصل فرم  I-20ارسال شده از طرف دانشگاه

» »هزینه تحصیل در دانشگاه های امریکا بطور متوسط ساالنه بین  20تا  50هزار دالر و متغیر است.
» »هزینه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی ساالنه تا  60هزار دالر افزایش می یابد.
38
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» »ارائه مدارک به مؤسسه
» »بررسی مدارک و تنظیم قرارداد
» »عقد قرارداد و پرداخت  %50حق الوکاله (مبلغ  APPLICATION FEEبه عهده متقاضی می باشد)
» »تعیین کارشناس تحصیلی
» »تعیین رشته و اقدام برای دریافت پذیرش ( 4الی  8هفته در اکثر موارد – دکترا  8الی  12هفته در اکثر موارد)
» »اخذ پذیرش مشروط یا غیر مشروط
» »پرداخت شهریه ترم اول  +ارائه ضمانت مالی
» »دریافت فرم I-20
» »تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت
» »پرداخت  %50باقیمانده حق الوکاله
» »مصاحبه حضوری در سفارت و دریافت ویزا
» »ارائه بلیط و پرواز (بنا به درخواست)
» »استقبال در فرودگاه (بنا به درخواست)
» »اسکان در خوابگاه موقت (بنا به درخواست)
» »ادامه تحصیل

» »دارا بودن گردش مالی قابل قبول متقاضی و یا ضامن مالی وی
» »اذعان متقاضی مبنی بر توانایی پوشش تمامی هزینه های طول دوره تحصیل
» »مدارک مستند بر محل کسب درآمد و سرمایه مانند امالک و مستغالت ،اسناد اعتباری و ...

نکته:

فروردین اردیبهشت
Apr

Mar
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خرداد
May

تیر
Jun

مرداد
Jul

Aug

هزینه تحصیل

ذکر شده در فرم I-20

هزینه های رفت و آمد

ذکر شده در فرم I-20

هزینه افراد همراه

برحسب سن و تعداد متفاوت است

» »مبلغ ضمانت مالی باید هزینه های تحصیل و زندگی متقاضی و همراهان را برای کل دوره تحصیل پوشش دهد.
» »در صورت وجود افراد همراه ،بهتر است درخواست ویزا برای فرد متقاضی و همراهان به صورت همزمان صورت پذیرد.
» »مدارک مالی از اهمیت زیادی برخوردارند .می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناس تحصیلی خود مشورت نمایید.
» »اسناد مالی ارائه شده می بایست صادر شده از بانک های رسمی کشور باشند.

پذیرش در موارد محدود

تعطیالت تابستانی امـریـکـا شروع ترم

شهریور

هزینه زندگی

ذکر شده در فرم I-20

بیشتر بدانیم

» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از
صدور روادیـد نخواهد داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذکر است که
داشتن توان مالی قابل قبول از شرایط الزم برای دریافت ویزای تحصیلی می باشد.

ورودی اصلی

www.iliadint.com

ضمانت مالی مورد نیاز

مراحل دریافت ویزای تحصیلی امــریـکــا

مـدارک مـالی مورد نیاز

شروع ترم

مهر
Sep

آبان
Oct

آذر
Nov

دی

بهمن
Dec

اسفند

Jan

Feb
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Nunavut

Nunavut Arctic College

Ontario

Brock University
Carleton University
College Dominican
College of New Caledonia
Charles Sturt University, Ontario
Dominican University College
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Ontario College of Art and Design
Queens University
Royal Military College of Canada
Ryerson University

Trent University
University of Guelph
University of Ontario Institute of
Technology
University of Ottawa
University of Toronto
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University

Prince Edward Island

Maritime Christian College
University of Prince Edward Island

Quebec

Bishops University

Concordia University
Ecole Polytechnique
McGill University
Polytechnic School of Montreal

Saskatchewan

Bethany Bible Institute
Briercrest Bible College and Seminary
First Nations University of Canada
Full Gospel Bible College
University of Regina
University of Saskatchewan

Yukon

Yukon College

پذیرش تحصیلی از تمامی مراکز آموزشی کانــادا
Alberta

Athabasca University
Concordia University College of Alberta
The Kings University College
St. Marys University College
University of Alberta
University of Calgary
University of Lethbridge

British Columbia

Ashton College
British Columbia Institute of Technology
Century College of Art and Business
City University of Seattle - Canada
Emily Carr Institute of Art and Design
Fairleigh Dickinson University
Imperial Hotel Management College
Institute of Indigenous Government
Kingston College
Kwantlen University College
Malaspina University-College
Nicola Valley Institute of Technology
Northern Lights College
Quest University Canada
Royal Roads University
Sauder School of Business
Seminary of Christ the King
Sprott-Shaw Community College
Simon Fraser University
Thompson Rivers University
Trinity Western University
University Canada West
University College of the Fraser Valley
University of British Columbia
University of Northern British Columbia
University of Phoenix, Vancouver
University of Victoria
Vancouver Community College
Vancouver School of Theology
Vancouver University Worldwide

Manitoba

Canadian Mennonite University
University College of the North
University of Manitoba
University of Winnipeg

Northwest Territories
Aurora College

Nova Scotia

Acadia University
Atlantic School of Theology
Atlantic Baptist University
Cape Breton University
Bethany College
Dalhousie University
Lansbridge University
Kings College
Mount Allison University
Mount St. Vincent University
St. Stephens University
Nova Scotia Agricultural College
Saint Thomas University
Nova Scotia College of Art and Design
University of New Brunswick, Fredericton St. Francis Xavier University
University of New Brunswick, Saint John Saint Marys University
Yorkville University
Université Sainte-Anne

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Memorial University of Newfoundland

Vancouver
Calgary
Regina

Winnipeg
Ottawa
Toronto

Brandon University
www.iliadint.com
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مدارک الزم برای پذیرش تحصیلی (دوره های راهنمایی تا دکترا)

مدارک الزم برای صدور ویزای تحصیلی

» »پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه متقاضی
» »ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و ریز نمرات (کلیه مقاطع تکمیل شده)
» »رزومه شغلی و تحصیلی ()CURRICULUM VITAE-RESUME
» »نامه انگیزه تحصیلی ()SOP
» »مدارک آیلتس ( )IELTSو یا تافل ()TOEFL
» »مدرک  GMATبرای رشته های مربوط به مدیریت ،بازرگانی و حسابداری
» »معرفی نامه آکادمیک و یا کاری
» »ترجمه رسمی گواهی شغلی (در صورت لزوم)
» »نمونه کار عملی دانشجویان برای رشته های معماری ،گرافیک و)PORTFOLIO( ...
» »پیشنهاد تحقیقاتی (( )RESEARCH PROPOSALدانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تحقیقاتی)

» »اصل یا کپی برابر اصل صفحات پاسپورت متقاضی و همراهان (پاسپورت باید معتبر باشد)
» »ترجمه رسمی شناسنامه
» »ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و ریز نمرات
» »ترجمه رسمی سند ازدواج (در صورت لزوم)
» »ترجمه رسمی کارت پایان خدمت (در صورت لزوم)
» »رزومه شغلی و تحصیلی متقاضی و همراهان
» »( )RESEARCH PROPOSALمتقاضیان مقطع کارشناسی ارشد تحقیقاتی و دکترا
» »مدارک آزمون های زبان انگلیسی  IELTSیا TOEFL
» »اصل پذیرش تحصیلی که توسط مؤسسه دریافت می گردد
» »تکمیل فرم های ویزای دانشجویی STUDY PERMIT
» »ترجمه رسمی گواهی شغلی متقاضی و همراهان (در صورت لزوم)
» »مدارک دال بر توانایی مالی برای هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا
» »گواهی صورت حساب بانکی  4ماهه
» »ترجمه رسمی مدارک مالی ( گواهی صورت حساب بانکی و تعهدنامه مالی)
» »دو قطعه عکس پاسپورتی متقاضی و همراهان (پشت عکس نام و تاریخ تولد شخص درج شده باشد)
» »اصل و ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
» »هزینه بررسی پرونده توسط سفارت

نکته:

» »زمان پذیرش برای دوره های عادی  2الی  8هفته است.
» »زمان پذیرش برای دوره های دکترا و ارشد تحقیقاتی ممکن است بیشتر باشد.
» »در صورت عدم دریافت پذیرش پس از گذشت  3هفته ،مسأله را با مشاور تحصیلی خود پیگیری نمایید.

مراحل دریافت ویزای تحصیلی کــانـادا
» »ارائه مدارک به مؤسسه
» »بررسی مدارک و تنظیم قرارداد
» »عقد قرارداد و پرداخت  %50حق الوکاله (مبلغ  APLICATION FEEبه عهده
متقاضی می باشد)
» »تعیین کارشناس تحصیلی
» »تعیین رشته و اقدام برای دریافت پذیرش ( 4الی  8هفته در اکثر موارد  -دکترا
 8الی  12هفته در اکثر موارد)
» »اخذ پذیرش مشروط یا غیر مشروط
» »پرداخت شهریه ترم اول و دریافت رسید پرداخت شهریه

نکته:
www.iliadint.com

» »پرداخت  %50باقیمانده حق الوکاله
» »تکمیل مدارک و تشکیل پرونده ویزا در سفارت کانادا
» »مصاحبه حضوری در سفارت
» »دریافت ویزا
» »ارائه بلیط و پرواز (بنا به درخواست)
» »استقبال در فرودگاه (بنا به درخواست)
» »اسکان در خوابگاه موقت (بنا به درخواست)
» »ادامه تحصیل

» »هزینه تحصیل در دانشگاه های کانادا ساالنه بین  20تا  30هزار دالر کانادا متغیر است.
» »هزینه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی ساالنه تا  60هزار دالر کانادا افزایش می یابد.
45

مــدارک مـالــی مورد نیــــاز
» »دارا بودن گردش مالی قابل قبول متقاضی و یا ضامن مالی وی
» »اذعان متقاضی مبنی بر توانایی پوشش کل هزینه های طول دوره تحصیل
» »مدارک مستند بر محل کسب درآمد و سرمایه مانند امالک و مستغالت ،اسناد اعتباری و ...

نکته:

» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از
صدور روادیـد نخواهد داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذکر است که
داشتن توان مالی قابل قبول از شرایط الزم برای دریافت ویزای تحصیلی می باشد.
46
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ضمــــانت مــــالـــی مورد نیــــاز

پذیرش برای دوره های زبان

تعداد متقاضیان

استان کبک

تمامی استان ها غیر از کبک

خود متقاضی

شهریه  13،000 +دالر هزینه زندگی ساالنه
(ماهیانه  1084دالر)

شهریه  15،000 +دالر هزینه زندگی ساالنه
(ماهیانه  1250دالر)

•بســته ویژه آیلتس

•بســته ویژه آیلتس

6

 +یک همراه

افراد زیر  18سال 4،800 :دالر برای یک سال (ماهیانه  400دالر)

 4،800دالر برای یکسال (ماهیانه  400دالر)

•بســته ویژه آیلتس

6 .5

 +هر همراه دیگر

افراد زیر  18سال  2،400دالر برای یک سال (ماهیانه  200دالر)

افراد باالی  18سال  6،000دالر برای یک سال (ماهیانه  500دالر)

 3،600دالر برای یکسال به ازای هر فرزند
(ماهیانه  300دالر)

•بســته ویژه آیلتس

5 .5

+7

بیشتر بدانیم
»
»
»
»

»مبلغ ضمانت مالی باید هزینه های تحصیل و زندگی متقاضی و همراهان را برای کل دوره تحصیل پوشش دهد
»در صورت وجود افراد همراه ،بهتر است درخواست ویزا برای فرد متقاضی و همراهان به صورت همزمان صورت پذیرد.
»مدارک مالی از اهمیت زیادی برخوردارند .می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناس تحصیلی خود مشورت نمایید.
»اسناد مالی ارائه شده بایستی از بانک های رسمی کشور باشند.

تـدریس توسط اساتید مجرب،
شامل ممتحنین اسبق آیلتس
تعطیالت تابستانی کانادا شروع ترم

فروردین اردیبهشت
Mar
www.iliadint.com

Apr
47

خرداد
May

تیر
Jun

مرداد
Jul

شهریور
Aug

شروع ترم

مهر
Sep

آبان
Oct

آذر
Nov

دی

بهمن
Dec

اسفند

Jan

Feb
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پذیرش تحصیلی از تمامی مراکز آموزشی انگلستان
UNIVERSITIES
11. Aberystwyth University
22. Anglia Ruskin University
33. Bangor University
44. Bath Spa University
55. Birmingham City University
66. Bournemouth University
77. Brunel University
88. Cardiff Metropolitan University
99. Cardiff University
1010 City University London
1111 Coventry University
1212 Cranfield University
1313 De Montfort University
1414 Edinburgh Napier University
1515 Glasgow Caledonian University
1616 Glyndwr University
1717 Goldsmiths, University of London
1818 Heriot-Watt University
1919 Keele University
2020 Kingston University
2121 Leeds Beckett University
2222 Liverpool John Moores University
2323 London Metropolitan University
2424 London South Bank University
2525 Loughborough University
2626 Manchester Metropolitan University
2727 Middlesex University
2828 Newcastle University
2929 Northumbria University
3030 Nottingham Trent University
3131 Oxford Brookes University
3232 Plymouth University
3333 Queen Mary University of London
3434 Queen›s University Belfast
3535 Robert Gordon University
3636 Royal Holloway, University of London
3737 Sheffield Hallam University
3838 Southampton Solent University
3939 Staffordshire University
4040 Swansea University
4141 Teesside University
www.iliadint.com
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4242 Ulster University London
4343 Univerity of Brighton
4444 University Campus Suffolk
4545 University of Bedfordshire
4646 University of Bolton
4747 University of Bradford
4848 University of Buckingham
4949 University of Central Lancashire
5050 University of Chester
5151 University of Chichester
5252 University of Derby
5353 University of East Anglia
5454 University of Essex
5555 University of Glamorgan
5656 University of Glasgow
5757 University of Gloucestershire
5858 University of Greenwich
5959 University of Hertfordshire
6060 University of Huddersfield
6161 University of Hull
6262 University of Kent
6363 University of Leicester
6464 University of Limerick
6565 University of Lincoln
6666 University of Liverpool
6767 University of Northampton
6868 University of Portsmouth
6969 University of Reading

7070 University of Roehampton
7171 University of Salford
7272 University of Southampton
7373 University of Stirling
7474 University of Strathclyde
7575 University of Sunderland
7676 University of Surrey
7777 University of Sussex
7878 University of the Arts
7979 University of the West of England
8080 University of West London
8181 University of Westminster
8282 University of Winchester
8383 University of Wolverhampton
8484 University of York

(87-92)

(93-103)

(75-86)

South East
South West

تحصیل در

انـگلـستــــان
49

www.iliadint.com

A-Level & IB Programs
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.

Bellerbys College
CATS College
Central College Nottingham
Chichester College
EF Education First
International House Belfast
INTO East Anglia University
Lila Liverpool
Live Language

1010 Liverpool College
1111 Magna Carta College
1212 New College Nottingham
1313 Oxford International College
1414 Skola School
1515 SLC
1616 South & City College Birmingham
1717 Sussex Coast College Hastings
1818 University College Cork
1919 WE Bridge International
2020 Wiltshire College Salisbury

FOUNDATION
KAPLAN
11. Aberdeen College
22. Bournemouth and Poole College
33. Brighton College
44. City of London College
55. Cranfield College
66. City of Glasgow College
77. Liverpool
88. Trent College
99. Salford City College
1010 UWE Bristol International Colleges
1111 City of Westminster College

INTO
1212 City of London College
1313 East Anglia College
1414 Exeter College
1515 Glasgow Caledonian College
1616 Gloucestershire College
1717 The Manchester College
1818 Manchester Metropolitan College
1919 Newcastle College
2020 Stirling College
2121 St. George›s College at Weybridge

کشوری با فرهنگ های گوناگون و مکان های تاریخی بسیار
،مشــاورین مــا بــا تجربــه تحصیــل و زندگــی در انگلســتان
فرزندانتــان را بــرای زندگــی دانشــجویی آمــاده مــی ســازند

، مکـــان های تـفریحـــی بی نظیــــر،مـــراکز آمـــوزشـــی معتبـــــر
... محیـــــط آموزشــــی ممتــــاز و
www.iliadint.com
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CEG
2727 City College Coventry
2828 Sunderland College
2929 London South Bank College
3030 University of Central Lancashire
College

Eurocentres

IPC

2222 South and City College Birmingham

3131 De Montfort College

LANGUAGE SCHOOLS

تحصیـــل در انگلستــان

2323 Kingston College
2424 Northumbria College
2525 Sheffield Hallam College
2626 South Essex College

INTO
11. INTO London World Education Centre
22. INTO East Anglia
33. INTO Exeter
44. INTO Glasgow Caledonian University
55. INTO University of Gloucestershire
66. INTO Manchester
77. INTO Newcastle
88. INTO Stirling
KAPLAN
99. KAPLAN International English, Bath
1010 KAPLAN International English, Bournemouth
1111 KAPLAN International English, Cambridge
1212 KAPLAN International English, Dublin
1313 KAPLAN International English, Edinburgh
1414 KAPLAN International English, Liverpool
1515 KAPLAN International English, London
1616 KAPLAN International English, Manchester
1717 KAPLAN International English, Oxford
1818 KAPLAN International English, Sailsbury
1919 KAPLAN International English, Torquay
EF
2020 EF International Language Centre, Bournemouth
2121 EF International Language Centre, Brighton
2222 EF International Language Centre, Bristol
2323 EF International Language Centre, Cambridge
2424 EF International Language Centre, Eastbourne
2525 EF International Language Centre, London

2626 EF International Language Centre, Manchester
2727 EF International Language Centre, Oxford
Eurocentres
2828 EUROCENTRES Language School, Bournemouth
2929 EUROCENTRES Language School, Brighton
3030 EUROCENTRES Language School, Cambridge
3131 EUROCENTRES Language School, Dublin
3232 EUROCENTRES Language School, London
Independent Centers
3333 Anglo-Continental School of English
3434 Central College Nottingham Language School
3535 Chichester College Language School
3636 Cork English College
3737 International House Belfast
3838 ILS English Nottingham
3939 Inlingua Cardiff
4040 Lila Liverpool Language School
4141 Live Language School Glasgow
4242 Liverpool Language School
4343 Oxford Magna Carta Language School
4444 Nottingham NCN Language School
4545 South and City Language School Birmingham
4646 Skola Language School Exeter
4747 Skola English School London
4848 South Leicestershire College
4949 Central Sussex College
5050 Wiltshire Language School Salisbury
5151 Kings Colleges, Bournemouth
5252 King›s Colleges London
www.iliadint.com
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مــــراحـــــل اقــــدام بــــرای تـــحصــیـــــل در انـــگـلـستــــان

1 .1مشاوره تخصصی و رایگان تحصیل در انگلستان
2 .2انتخاب بهترین رشته تحصیلی و دانشگاه با توجه به
شرایط دانشجو
3 .3عقد قرارداد اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی برای
دانشجو
 4 .4اختصاص پرونده دانشجو به یکی از کارشناسان
تحصیلی
5 .5بررسی مدارک توسط کارشناس و تکمیل مدارک
توسط دانشجو
 6 .6اقدام برای ارسال مدارک و اخذ پذیرش برای یک یا
چند دانشگاه
 7 .7دریافت شماره پرونده دانشجویی و پیگیری توسط
کارشناس تحصیلی
 8 .8دریافت نامه پذیرش دانشگاه درصورت مثبت بودن
مدارک
 9 .9پرداخت شهریه تحصیلی از طریق موسسه و دریافت
تاییدیه ثبت نام
 1010تکمیل مدارک برای درخواست ویزا با راهنمایی و
بررسی کارشناس تحصیلی
1111تکمیل فرم آنالین درخواست وقت ویزا با راهنمایی
مشاور تحصیلی
1212مصاحبه حضوری در سفارت انگلستان
1313دریافت ویزا ( تا دو هفته از زمان مصاحبه) در صورت
مثبت بودن ارزیابی سفارت
 1414اقدام برای خدمات قبل از ورود شامل رزرو بلیط،
استقبال در فرودگاه... ،

مدارک الزم برای پذیرش تحصیلی ( دوره های راهنمایی تا دکترا)
» »پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه
» »اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات همراه با ترجمه رسمی (کلیه مقاطع تکمیل شده)
» »رزومه شغلی و تحصیلی ()CURRICULUM VITAE-RESUME
» »نامه انگیزه تحصیلی (( )SOPدر صورت لزوم)
» »مدارک آیلتس ( )IELTSو یا تافل (( )TOEFLاجباری)
» »دو معرفی نامه آکادمیک و یا کاری
» »نمونه کار عملی دانشجو برای رشته های معماری ،گرافیک و )PORTFOLIO( ...
» »پیشنهاد تحقیقاتی (( )RESEARCH PROPOSALدانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تحقیقاتی)

نکته:

» »زمان پذیرش برای دوره های عادی  2الی  8هفته است.
» »زمان پذیرش برای دوره های دکترا و ارشد تحقیقاتی ممکن است بیشتر باشد.
» »دوره های علوم سالمت و پزشکی ممکن است نیاز به مصاحبه حضوری داشته باشند.
» »در صورت عدم دریافت پذیرش پس از گذشت  3هفته ،مسأله را با مشاور تحصیلی خود پیگیری نمایید.

مدارک الزم برای صدور ویزای تحصیلی
» »اصل پاسپورت متقاضی و همراهان
» »پاسپورت های قبلی متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی و همراهان
» »اصل و ترجمه سند ازدواج (در صورت تأهل)
» »اصل و ترجمه گواهی اشتغال به کار
» »پرینت فرم آنالین درخواست ویزا
» »یک قطعه عکس پاسپورتی متقاضی و همراهان
» »تاییدیه پذیرش تحصیلی دانشگاه ()CAS
» »ترجمه کارت پایان خدمت (در صورت وجود)

نکته:

» »تأییدیه پرداخت شهریه
» »اصل مدرک زبان انگلیسی (تأیید شده توسط دانشگاه)
» »اصل و ترجمه رسمی تمامی مدارک تحصیلی
» »نامه دریافت بورس تحصیلی (در صورت وجود)
» »اصل و ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
» »سایر مدارک ارائه شده به دانشگاه برای دریافت پذیرش نظیر کار
عملی ( )PORTFOLIOدر صورت وجود
» »مدارک مالی و ترجمه رسمی آنها
» »هزینه درخواست ویزا (پرداخت آنالین توسط مؤسسه)

» »هزینه تحصیل در تمامی مقاطع ،بسته به دانشگاه های انگلستان سالیانه بین  10تا  20هزار پوند است.
» »هزینه تحصیل در رشته های پزشکی ممکن است تا  30هزار پوند در سال افزایش یابد.
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» »ارائه مدارک به مؤسسه
» »بررسی مدارک و تنظیم قرارداد
» »عقد قرارداد و پرداخت  %50حق الوکاله (مبلغ  APPLICATION FEEبه عهده متقاضی می باشد)
» »تعیین کارشناس تحصیلی
» »تعیین رشته و اقدام برای دریافت پذیرش ( 4الی  8هفته در اکثر موارد – دکترا  8الی  12هفته در اکثر موارد)
» »اخذ پذیرش مشروط
» »پرداخت شهریه ترم اول
» »دریافت تأییدیه پذیرش تحصیلی
» »تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت
» »پرداخت  %50باقیمانده حق الوکاله
» »مصاحبه حضوری در سفارت (تحویل حضوری مدارک و اسکن اثر انگشتان)
» »دریافت تأییدیه ویزا
» »ارائه بلیط و پرواز (بنا به درخواست)
» »اسکان در خوابگاه موقت (بنا به درخواست)
» »ادامه تحصیل

» »ترجمه رسمی شناسنامه ضامن و فرد متقاضی
» »ترجمه رسمی فرم تعهد محضری ضامن
» »نامه رسمی ضامن مالی مبنی بر اجازه استفاده فرد متقاضی از حساب بانکی ایشان برای پوشش هزینه ها
» »گردش مالی برای پوشش هزینه یک سال تحصیل و زندگی (به مدت  28روز)

نکته:

فروردین اردیبهشت
Apr

Mar

55

خرداد
May

تیر
Jun

مرداد
Jul

شهریور
Aug

ورودی اصلی
شروع ترم

شروع ترم

مهر
Sep

آبان
Oct

آذر
Nov

طول مدت دوره تحصیل
 9ماه و یا کمتر

داخل لندن

کل هزینه تحصیل  1200 +پوند برای هر ماه تحصیل

 9ماه و یا کمتر

خارج از لندن در انگلستان

کل هزینه تحصیل  900 +پوند هزینه زندگی برای هر ماه تحصیل

بیشتر از  9ماه

خارج لندن

کل هزینه تحصیل سال اول  10،000 +پوند برای هزینه زندگی

بیشتر از  9ماه

خارج از لندن در انگلستان

کل هزینه تحصیل سال اول  8000 +پوند برای هزینه زندگی

» »نمره آیلتس مورد نیاز سفارت برای ویزای تحصیلی برحسب دانشگاه ،مقطع و رشته تحصیلی متفاوت است.
» »تاریخ گردش حساب بانکی باید حداکثر یک ماه قبل از وقت سفارت باشد.
» »بانک های مورد تایید سفارت انگلستان :بانک پاسارگاد (شعبه بلوار میرداماد) ،بانک پارسیان (شعبه شهرک قدس ،خیابان زرافشان)

پذیرش در موارد محدود

دی

هزینه زندگی

هزینه زندگی و تحصیل

بیشتر بدانیم

» »مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش اموال متقاضیان ،استعفاء از کار ایشان و موارد مشابه آن قبل از
صدور روادیـد نخواهد داشت .لذا خواهشمند است از چنین تصمیماتی خودداری فرمایید .الزم به ذ کر است که
داشتن توان مالی قابل قبول از شرایط الزم برای دریافت ویزای تحصیلی می باشد.

تعطیالت تابستانی انگلستان

www.iliadint.com

ضمانت مالی مورد نیاز

مراحل دریافت ویزای تحصیلی انگلستـان

مــدارک مـالی مـورد نـیاز

بهمن
Dec

اسفند

Jan

Feb
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خــدمــات ویـــژه قـــرارداد
عقد قرارداد در محل شما

هدایــای ایلیــاد
Consultation at Your Location

برای رفاه حال متقاضیـــان ،مشــاوره و عقـــد قـــرارداد در مکان مورد نظـر شمـا

تـــرانــسفـــر فـــرودگـــاهـــی

Airport Transfer

استـقـــبــــال فــرودگـــــاهـــی با مـــاشــیـــــن های لـــــوکـــــس دنــیـــــا

تـــــور شهـــــری استــــرالیــــا

City Tour

بازدیـــد از امــاکــن دیدنی و اماکن شهــری که هر دانشجـــو باید آن ها را بشناسد

افتتــــاح حســــاب بــانـــکی

Bank Account

افتتــــاح حساب بـــانــکی به نـام دانشجــــو در یکی از بـــانـک های استـرالیـــا

سیــم کــارت تلفـن همـــراه

Mobile SIM Card

خــریـــداری و اهـــدای یک عـــدد سیـــم کـــارت موبـــایــل به نام دانشجــــو
www.iliadint.com
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پـــرواز با بــالـــن
بــرای دانشــجویانی کــه بــا ایلیــاد اعــزام مــی شــوند .بــرای هماهنگــی بایســتی کارت دانشــجوی
خــود را حــد اکثــر تــا  6هفتــه پــس از شــروع کالس بــه کارشــناس پرونــده خــود ارائــه دهیــد تــا
رزرو رایــگان بــرای شــما انجــام شــود .دقــت نماییــد ایــن فقــط شــامل کســانی اســت کــه پذیــرش
و ویــزا را بــا ایلیــاد بیــن الملــل انجــام میدهنــد.

تـــور هلیکــوپتــــر
بــرای دانشــجویانی کــه بــا ایلیــاد اعــزام مــی شــوند .بــرای هماهنگــی بایســتی کارت دانشــجوی
خــود را حــد اکثــر تــا  6هفتــه پــس از شــروع کالس بــه کارشــناس پرونــده خــود ارائــه دهیــد تــا
رزرو رایــگان بــرای شــما انجــام شــود .دقــت نماییــد ایــن فقــط شــامل کســانی اســت کــه پذیــرش
و ویــزا را بــا ایلیــاد بیــن الملــل انجــام میدهنــد.

بازدیـــد از بـــرج یـــوریکا
بــرای دانشــجویانی کــه بــا ایلیــاد اعــزام مــی شــوند .بــرای هماهنگــی بایســتی کارت دانشــجوی
خــود را حــد اکثــر تــا  6هفتــه پــس از شــروع کالس بــه کارشــناس پرونــده خــود ارائــه دهیــد تــا
رزرو رایــگان بــرای شــما انجــام شــود .دقــت نماییــد ایــن فقــط شــامل کســانی اســت کــه پذیــرش
و ویــزا را بــا ایلیــاد بیــن الملــل انجــام میدهنــد.

بلیــــط هـــواپیــمـــا
با اقدام از طریق ایلیــاد شانس برنده شدن بلیـط هواپیمــا به مقصد تحصیــلی را از آن خود کنید!
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معرفــــی ســـازمــــان نــویتـــــاس

 کانــادا، بــریتانیـا، امــریکا،  نیـوزیلنــد،استرالیــا
Australia Colleges

United Kingdom Colleges

United States Colleges

Western Sydney University International
College (WSUIC)
Sydney Institute of Business and Technology
(SIBT)
South Australian Institute of Business and
Technology (SAIBT)
Perth Institute of Business and Technology
(PIBT)
Newcastle International College (NIC)
La Trobe University Sydney Campus(LTUSC)
La Trobe Melbourne (LTM)
Griffith College
Eynesbury
Deakin College
Curtin College
University of Canberra College (UCC)

Birmingham City University International
College (BCUIC)
Cambridge Ruskin International College
(CRIC)
Edinburgh International College (EIC)
Hertfordshire International College (HIC)
International College at Robert Gordon
University (ICRGU)
International College Portsmouth (ICP)
International College Wales Swansea (ICWS)
London Brunel International College (LBIC)
Plymouth University International College
(PUIC)
University of Northampton International
College (UNIC)

Navitas - UMass Dartmouth
Navitas - UMass Lowell
Navitas - UMass Boston
Navitas - UNew Hampshire
Navitas - Florida Atlantic University

Canada Colleges

SAE Creative Media Institute (across 55
countries globally)

New Zealand
UC International College (UCIC)-University of
Canterbury, Christchurch

www.iliadint.com
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ICM - the University of Manitoba, Winnipeg
FIC - Simon Fraser University, Vancouver

Singapore
Curtin University Singapore

English Colleges
Navitas English Colleges (Across Australia
and Singapore)

 دوره های زبان- دوره های پیش نیاز ورود به دانشگاه
پذیــــرش مشــــروط در دانشـگـــاه های بــرتـــر دنیــــا

SAE

ایــن دوره هــای پیــش نیــاز دانشــجو را بــرای ورود بــه ســال دوم مقطع
کارشناســی و یــا بــرای ورود بــه مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه
هایــی کــه بــا موسســه نویتــاس مشــارکت و همــکاری دارنــد آمــاده
 دانشــجویان در دوره هــای پیــش نیــاز و بــا بهــره گیــری.مــی کنــد
از ســرفصل درســی فشــرده ســطح دانــش خــود را بــاال بــرده و مســیر
 ســازمان.خــود بــرای انتخــاب رشــته مناســب تعییــن مــی نماینــد
 ســال اســت کــه در ارائــه دوره هــای پیــش نیــاز22 نویتــاس بیــش از
دانشــگاهی و دوره پیــش دانشــگاهی بــه دانشــجویان اســترالیایی و
.بیــن المللــی بــا دانشــگاه هــای اســترالیا همــکاری تنگاتنــگ دارد

ســازمان نویتــاس یــک ســازمان بیــن المللــی و برگزارکننــده دوره
 دوره هــای دانشــگاهی و دوره هــای،هــای پیــش نیــاز دانشــگاه
، کالــج ایــن ســازمان در کشــور هــای اســترالیا30زبــان انگلیســی در
. کانــادا و غیــره اســت، ایــاالت متحــده امریــکا، بریتانیــا،نیوزیلنــد
هــدف از برگــزاری دوره هــای پیــش نیــاز آمادگــی دانشــجویان بــرای
 ایــن دوره هــا شــامل.راه یافتــن بــه دانشــگاههای معتبــر مــی باشــد
.تحصیــات آکادمیــک و دوره هــای مکمــل زبــان انگلیســی اســت
 از،امــکان انتخــاب آزادانــه تاریــخ شــروع تحصیــل توســط دانشــجو
.مزایــای دوره هــای تحصیلــی ســازمان نویتــاس مــی باشــد
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مشاورین مجـــرب ما با تجــــربــه تحصیـــل در
دانشگـاه های معتبـــر انگلستــان و امـریکــا
و پــــــرونـــــــده هــــای مــــــوفــــــق بــــــی شــــمــــــار،
راه های رسیدن به اهدافتان را برای شما هموار می کنند

راه رسیدن به مـوفقیــت در دانـشگــاه های

امـــریــکـــــا تــجـــــــربــــه ای نــــو بــا مـــــا
مــــــــــــا مـطـمئـــــن تـــــرین راه را بــــــرای اخــــــــــذ
ویــــزای دانـــشجــویــــی پیش روی شما می گذاریـم

www.iliadint.com

61

62

www.iliadint.com

تسهیل در پــــرداخـــت شهریــــــه و
هـــــزینـــــه زنــــــدگـــی

تـرجمه مورد تایید استرالیا
نــــاتــــــی NAATI

امور مالی خود را به ما بسپارید

تـــرجـمه سریع و به موقع مــدارک

تسـهیــل امـور پــذیـــرش و ویــــزا
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جلسات مــشـــاوره رایـگــان
همــــه چیــــز را درباره کــــشـــور
محـــــل تحصیــــل خود بـدانیــــد
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انتخاب خوابگـاه دانشجـویی
خـــود را به مـــــا بـسپـــاریــــد

آسایش و راحتی شما اولویت ماست
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ویزای ایالتی 190
ویــزای اسپانســر ایالتــی  190یــک ویــزای کار دائمــی بــه شــمار مــی رود و بــرای آن دســته از متقاضیانــی بــوده کــه دارای مهــارت و تخصــص

و همچنیــن قــادر بــه کســب نمــره کامــل در آزمــون امتیــازات هســتند ،امــا بــرای آن هــا تقاضــای دریافــت اسپانســر از یکــی از ایــاالت هــا

در اولویــت قــرار دارد.

متقاضیــان ویــزای ایالتــی ملــزم بــه کســب نمــره  60در آزمــون امتیــازات و همچنیــن دریافــت اسپانســر از یکــی از ایالــت هــا مــی باشــند.در

ایــن نــوع ویــزا متقاضــی مــی بایســت بــه مــدت دو ســال در خــاک ایالــت زندگــی کنــد،الزم بــه ذکــر اســت دریافــت ایــن نــوع ویــزا بــه منزلــه

ی اقامــت دائــم ایــن کشــور و اســتفاده از تمامــی حقــوق شــهروندی مــی باشــد.

مهـاجــرت به استرالیا
ســازمان آمــوزش و تعلیــم کشــور اســترالیا دارای وکیــل متخصــص و ثبــت شــده بــا بیــش از ده هــا ســال ســابقه ی درخشــان در حــوزه ی
مهاجــرت بــه اســترالیا مــی باشــد.با توجــه بــه قوانیــن وضــع شــده در ســازمان مــارا تنهــا وکالیــی قــادر بــه ارائــه ی خدمــات مهاجــرت مــی
باشــند کــه دارای صالحیــت الزم و کافــی در زمینــه مهاجــرت بــه کشــور اســترالیا را دارا باشــند.

ویزای 189
ویــزای  189زیــر مجموعــه ی ویزاهــای مهاجرتــی از طریــق تخصــص و نیــروی کار بــه شــمار مــی آید.متقاضیــان دریافــت ایــن نــوع ویــزا
قبــل از هرگونــه اقــدام میبایســت از موجــود بــودن شــغل و مهــارت خــود در لیســت مشــاغل کشــور اســترالیا در هــر ســال مهاجرتــی اطمینــان
حاصــل نمایند.کشــور اســترالیا همــه ســاله بــا توجــه بــه نیــاز جــذب نیــروی متخصــص در ســطح فــدرال و ایالتــی لیســت جدیــدی را معرفــی
مــی کند.تمامــی متقاضیــان دریافــت ایــن نــوع ویــزا مــی بایســت دارای امتیــاز  60در مرحلــه ی اقــدام باشــند.مجموع ایــن امتیــازات حاصــل
مــواردی شــامل ســن،مدرک تحصیلــی و ســوابق کاری مــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت دریافــت ایــن نــوع ویــزا بــه منزلــه ی اقامــت دائــم ایــن
کشــور و اســتفاده از تمامــی حقــوق شــهروندی مــی باشــد.
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ویزاهای سرمایه گذاری کشور استرالیا 188
بــا توجــه بــه شــرایط ســرمایه گــذاری اخیــر کشــور اســترالیا ،ایــن کشــور مقصــد بســیاری از ســرمایه گــذاران بــرای را ه انــدازی کســب و کار
شــده اســت.اقتصاد پایــدار ایــن کشــور ســرمایه گــذران را تشــویق بــه انتقــال ســرمایه خــود بــا ریســک کمتــر و ســوددهی بــاال میکنــد.
ســرمایه گــذران در قالــب دو نــوع ویــزا ،کارآفرینــی و ســرمایه گــذاری مســتقیم میتواننــد بــرای انتقــال ســرمایه خــود برنامــه ریــزی کننــد.در
ابتــدا متقاضــی ملــزم بــه انتخــاب یکــی از ایالــت هــا بــر اســاس کســب و کار خــود و همچنیــن موفــق بــه دریافــت دعــوت نامــه بــرای ســرمایه
گــذاری در ایالــت مربوطــه مــی باشــد ،بــه محــض صــدور ویــزا ،ســرمایه گــذار مــی بایســت ظــرف مــدت  4ســال کســب و کار خــود را راه
انــدازی کــرده و موفــق بــه رعایــت تعهــدات الزم بــرای تبدیــل ویــزای موقــت بــه ویــزای دائــم مــی باشــد.

ویزای  489منطقه ای یا خویشاوندی
ویــزای  489بــرای آن دســته از متقاضیانــی طراحــی شــده کــه تخصــص و حرفــه هــای مــورد نیــاز کشــور اســترالیا را دارا مــی باشــند امــا قــادر
بــه کســب امتیــاز الزم بــرای گرفتــن ویزاهــای تخصصــی کار مســتقل نبــوده اند.ایــن نــوع ویــزا بــه صــورت موقــت بــه مــدت  4ســال بــه شــما
اجــازه ی اقامــت در مناطــق خــاص را میدهــد کــه بعــد از عمــل بــه تعهــدات ایــن ویــزا متقاضــی قــادر بــه درخواســت ویــزای دائــم مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر متقاضــی دارای خویشــاوند نزدیــک در خــاک اســترالیا ماننــد (پــدر و مادر-خواهــر و برادر-عمه-عمو-خالــه -و
دایــی) میتوانــد از امتیــاز مقیــم بــودن آنهــا بــرای دریافــت ایــن نــوع ویــزا اســتفاده کنــد.
تعهدات ویزا
1 .1دو سال زندگی در مناطق مشخص شده در بدو ورود
2 .2یک سال کارتمام وقت در طول مدت دو سال بدو ورود
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	•رونوشت معتبر یا اصل مدارک تحصیلی
	•ترجمه انگلیسی نسخه پزشک (در صورت وجود)
	•گواهی نامه رانندگی ،کارت شناسایی و ترجمه آنها
	•بیمه پزشکی

گمرک و قوانین قرنطینه

زمانی که تصمیم به تحصیل در استرالیا می گیرید ،مسائل بسیاری مطرح
خواهند شد.
 .1چند هفته قبل از ترک کشور خود ،با اداره امور بین الملل تماس بگیرید.
 .2این اداره اطالعات مفیدی را از جمله:پذیرش در فرودگاه ،محل اقامت
موقت ،هفته های معارفه و خدمات حمایتی دیگر در اختیار شما قرار می دهد.
 .3بررسی کنید که رونوشت همه مدارک شامل پاسپورت ،ویزا ،رسید چک
مسافرتی ،بلیت های پرواز ،مدارک بیمه و کارت های اعتباری را به همراه
داشته باشید .رونوشتی از تمام مدارک را نیز پیش یکی از افراد خانواده
بگذارید.
 .4عالوه بر موارد ذکر شده ،به نکات زیر نیز توجه داشته باشید:
بیمه سفر :قبل از سفر مطمئن شوید که از شما و دارایی هایتان محافظت
می شود .عالوه بر این بررسی کنید که این بیمه نامه ها در صورتی که قرار
است خارج از کشور کارکنید ،شما را حمایت می کند.

گزارش پزشکی :درصورتیکه نیاز به تجویز دارو دارید ،گزارشات پزشکی
و نسخه های پزشک خود را به همراه داشته باشید .به عالوه باید ترجمه
انگلیسی این مدارک را نیز نشان دهید.

روزهای اولیه ورود
بیشــتر موسســات آموزشــی ســرویس هــای حمــل و نقــل فرودگاهــی بــه

مواردی که می بایست هنگام ورود به خاک استرالیا گزارش نمایید:
	•مواد گیاهی(شامل گیاهان رنگ شده ،جالزده شده ،چوب های

ســرویس هــا را در کشــور خــود و چنــد هفتــه قبــل از ورود بــه اســترالیا انجــام

	•غــذا (شــامل غــذای خــام و پختــه ،میــوه هــای خشــک شــده و

محل اقامت :اگر درفکر اجاره منزل هستید ،از صاحبخانه قبلی خود مدرک یا
نامه ای به همراه داشته باشید .با این نامه با سهولت بیشتری می توانید قرار
داد اجاره ببندید.به عالوه بهتر است شواهد بانکی تهیه کنید که نشان دهد شما
قادر به پرداخت اجاره ماهانه خود هستید.

را بــه همــراه داریــد ،بایــد بــه فــرودگاه اطــاع دهیــد.

دانشــجویان ارائــه مــی دهند.ایــن ســرویس در ازای مبلغــی ناچیــز دانشــجو را

حکاکی شده و صنایع دستی و انواع سوغاتی های گیاهی
	•محصــوالت حصیــری ،خیــزران ،ســبدهای چوبــی ،نیشــکر ،عطــر گل،
گل هــای خشــک و ســاده ،و هــر مــاده ای کــه از پوســت درختــان باشــد)
	•محصــوالت حیوانی(شــامل پــر ،اســتخوان ،شــاخ ،پشــم ،مــو ،پوســت،
خــز ،صــدف ،مرجــان ،تخــم پرنــدگان ،حیوانــات زنــده و)...
	•تمامی حیوانات غیر اهلی حفاظت شده
	•محصوالت دارویی

دربـــاره استـــرالـیــــــا

نکتــه :اگــر مبلــغ  $10000اســترالیا و یــا بیشــتر و یــا معــادل پــول خارجــی آن

ســبزیجات ،محصــوالت گوشــتی کنســرو شــده ،لبنیــات ،ماهــی و

محصــوالت دریایــی ،برنــج و ماکارونــی ،ادویــه ،بیســکویت ،کیــک،
شیرینــــی ،چــــای ،قهــوه و نوشیدنــــی هــای دیگــر ،بــذر و دانــــه،
آجیـــل و)...
	•اسلحــه گـرم ،تفنــگ و مهمـــات

بــه محــل مــورد نظــر مــی رســانند .مــی توانیــد هماهنگــی هــای الزم بــا ایــن

دهیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نــام و شــماره تلفــن اداره پذیــرش خــود،

زمــان و مــکان مالقــات را یادداشــت کنیــد و در کیــف خــود بگذاریــد تــا در
موقــع لــزوم بــه آن دسترســی داشــته باشــید .در فــرودگاه هــای بیــن المللــی
انــواع وســایل نقلیــه از جملــه اتوبــوس ،تاکســی و قطــار حضــور دارنــد.

فرامــوش نکنیــد پــس از ورود رســیدن خــود را بــه خانــواده اطــاع دهیــد.

کارهــای دیگــری کــه بایــد انجــام دهیــد عبارتنــد از:

• تماس با اداره امور اتباع خارجی موسسه خود
• تهیه کارت دانشجویی و کارت تخفیف
• نــام نویســی و حضــور معارفــه ای کــه دانشــگاه یــا موسســه تحصیلــی
فراهــم مــی کنــد
• افتتاح حساب بانکی (در صورن نداشتن حساب)
• مشخص کردن محل اقامت دائمی خود

عکس پاسپورت :به همراه داشتن چندین قطعه عکس پاسپورتی مفید است
و می تواند در هنگام استفاده از کارت های عضویت و یا ویزاهای تفریحی قابل
استفاده باشد.
از این فهرست برای بررسی مدارک ضروری که باید به همراه داشته باشید
استفاده کنید:

	•بلیت هواپیما ،پاسپورت معتبر ،ویزای دانشجویی
بیمه ماشین :بهتر است بیمه اتومبیل را در کشور خود تهیه کنید ،زیرا هزینه 	•نامه پذیرش دانشگاه و یا مدرک نشان دهنده ثبت نام
بیمه اتومبیل در استرالیا به خصوص برای جوانان باالست.البته امکان انتقال 	•رسید هزینه های پرداختی شامل رسید شهریه ،بیمه پزشکی و ...
اکثر بیمه نامه های اتومبیل به کمپانی های بیمه اتومبیل وجود دارد.
	•مدرک بورسیه(در صورت وجود)
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استقرار
مطمئنــا اولیــن روز ورود بــه اســترالیا ،روزی شــلوغ و پــر دردســر خواهــد بــود .قبــل از شــروع کالس کارهــای زیــادی بــرای انجــام دادن در پیــش رو داریــد،
از جملــه یافتــن مــکان اقامــت دائمــی و ثبــت نــام در کالس هــا .ممکــن اســت بــرای خانــواده ،دوســتان و محیــط ســرزمین خــود دلتنــگ شــوید.پس در
ایــن دوره بحرانــی بهتــر اســت بدانیــد کــه چــکار بایــد بکنیــد و چــه چیــز بــه شــما کمــک خواهــد کــرد .ابتــدا بــا ســیاحت در محیــط دانشــکده و شــهر ،مغــازه
هــا و یــا وســایل حمــل ونقــل عمومــی آغــاز کنید.مــی توانیــد یــک روزنامــه محلــی تهیــه کنیــد تــا از امکانــات منطقــه ماننــد انــواع کلــوپ و تجهیــزات
ورزشــی بــا خبــر شــوید .کلــوپ هــا مــکان هــای مناســبی بــرای دوســت یابــی و عضویــت هســتند .آگهــی تبلیغاتــی کنســرت هــا و بازارهــا را نیــز در ایــن
روزنامــه هــا وجــود دارد.

از کجا می توان راهنمایی و کمک دریافت کرد؟

اداره امــور بیــن الملــل منطقــه شــما ،بهتریــن مــکان بــرای کســب انــواع اطالعــات ،از گشــودن یــک حســاب بانکــی تــا ثبــت نــام دانشــگاه ،مــی باشــد.
بــه محــض ورود بــه اســترالیا ،خــود را بــه ایــن اداره معرفــی کنیــد تــا از خدمــات آن بهــره ببریــد .عــاوه بــر ایــن ،موسســه آموزشــی شــما مشــاورانی دارد
کــه مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد .وب ســایت هــای ایالتــی و قلمرویــی حــاوی اطالعــات بســیار مفیــدی از جملــه نقشــه ،اطالعــات ســرویس هــای
حمــل و نقــل ،انــواع کلــوپ هــا ،ســرویس هــای مشــاوره ،اطالعــات فراســاختارها ،جذابیــت هــای توریســتی منطقــه ،امکانــات ورزشــی و هنــری و لینــک
هــای اطالعــات مفیــد دیگــر مــی باشــند.
www.vic.gov.au Victoria

•

www.sa.gov.au

•

Northern Territory

www.tnt.gov.au

•

www.act.gov.au Australian Capital Territory

•

South Australia

Western Australia

www.wa.gov.au

•

www.tas.gov.au Tasmania

•

Queensland

www.qld.gov.au

•

www.nsw.gov.au New South Wales

•

گشایش یک حساب بانکی

پــس از ورود بــه اســترالیا هرچــه ســریعتر یــک حســاب بانکــی افتتــاح نماییــد (هنگامــی کــه یــک حســاب بانکــی بــاز مــی کنیــد ،نیــاز بــه Tax File

 Numberداریــد ).در  6هفتــه اول ورود بــه اســترالیا ،پاســپورت ،بــه عنــوان یــک کارت شناســایی کافــی اســت ،امــا بعــد از آن بــه کارت شناســایی
دیگــری نیــاز پیــدا خواهیــد کــرد.

حمل و نقل عمومی

وســایل حمــل ونقــل عمومــی در اســترالیا ،قطارهــای زیــر زمینــی و هوایــی ،اتوبــوس و قایــق هــای موتــوری هســتند کــه از لحــاظ امنیتــی
مطمئــن مــی باشــند .بلیــت ایــن وســایل را مــی توانیــد از بلیــت فروشــی هــای مربوطــه تهیــه کنیــد .بــه عــاوه ،اســترالیا  2خــط هوایــی ملــی و
تعــدادی خطــوط هوایــی منطقــه ای دارد کــه بلیــت آنهــا را مــی توانیــد از آژانــس هــای هواپیمایــی ،خطــوط هوایــی و یــا بــه صــورت آنالیــن تهیــه
کنید.دانشــجویان خارجــی اجــازه دارنــد بــه برخــی ایالــت هــا ســفر کننــد .از موسســه خــود ســوال کنیــد کــه امــکان ســفر بــه چــه مناطقــی را داریــد.

تاکسی

در تمــام شــهر هــای اصلــی ،تاکســی متــری وجــود دارد .مــی توانیــد تلفنــی تاکســی رزرو کــرده و یــا در صــف تاکســی منتظــر بمانید.ایــن تاکســی هــا در
هتــل هــا ،مراکــز خریــد و ترمینــال هــا حضــور دارنــد .اگــر تاکســی خالــی باشــد ،چــراغ روی ســقفش روشــن اســت .بــرای پرداخــت کرایــه تاکســی بــه
ازای هــر کیلومتــر حداقــل کرایــه ای وجــود دارد.بــرای پرداخــت ایــن شــارژ مــی توانیــد از کارت اعتبــاری اســتفاده نماییــد.
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شهـرهای مهم استرالیـا

زبــان مختلــف در ســیدنی صحبــت مــی شــود و حــدود یــک ســوم ســاکنان ایــن شــهر در خانــه بــه زبانــی غیــر از انگلیســی صحبــت مــی کننــد.
ســیدنی دارای اقتصــاد پیشــرفته ای بــوده و از بازرگانــی ،ســاخت و تولیــد ،و نیــز صنعــت گردشــگری قدرتمنــدی بهــره مــی بــرد بــه طــوری
کــه تولیــد ناخالــص آن در ســال  2013معــادل  337میلیــارد دالر اســترالیا و بیشــترین میــزان در ایــن کشــور بــوده اســت.
تعــدد بانــک هــای خارجــی و شــرکت هــای چنــد ملیتــی در ســیدنی باعــث شــده تــا ایــن شــهر بــه عنــوان یــک مرکــز مالــی پیشــرو در آســیا
و اقیانوســیه شــناخته شــود.
عــاوه بــر میزبانــی رویدادهــای بیــن المللــی ماننــد بــازی هــای المپیــک تابســتانی ســال  ،2000ســیدنی بــرای بســیاری از بازدیــد کننــدگان
بیــن المللــی دروازه ورود بــه اســترالیا مــی باشــد بــه طــوری کــه همــه ســاله میلیــون هــا گردشــگر بــرای بازدیــد از مناطــق دیدنــی ایــن شــهر،
بــه ســیدنی ســفر مــی کننــد.
عــاوه بــر بنــدر ســیدنی ،پــارک ملــی ســلطنتی ،ســاحل بونــدی و بــاغ گیــاه شناســی ســلطنتی کــه از ویژگــی هــای طبیعــی ایــن شــهر بــه
شــمار مــی آینــد ،خانــه اپــرای ســیدنی و پــل بنــدرگاه ســیدنی نیــز بــه خوبــی بــرای بازدیــد کننــدگان بیــن المللــی شــناخته شــده هســتند.

سیدنــی
ســیدنی مرکــز ایالــت نیــو ســوث ویلــز پــر جمعیــت تریــن شــهر در اســترالیا و اقیانوســیه مــی باشــد کــه در ســواحل شــرقی اســترالیا واقــع
شــده و تــا کــوه هــای آبــی در غــرب ادامــه یافتــه و بزرگتریــن بنــدر طبیعــی جهــان را در خــود جــای داده اســت .ســاکنان ایــن شــهر بــا
عنــوان  Sydneysidersشــناخته مــی شــوند.
ســیدنی دومیــن جایــگاه رســمی و همچنیــن دومیــن اقامتــگاه رســمی فرمانــدار کل اســترالیا (نماینــده ملکــه انگلســتان) ،نخســت وزیــر
اســترالیا و نیــز کابینــه اســترالیا مــی باشــد.
بومیــان اســترالیا از زمــان فــرا پارینــه ســنگی در منطقــه ســیدنی ســاکن بــوده انــد .اولیــن مهاجــران انگلیســی در ســال  1788و بــرای ایجــاد
یــک مســتعمره کیفــری در ســیدنی قــدم بــه ایــن منطقــه گذاشــته و اولیــن ســاکنان اروپایــی اســترالیا بودنــد .در اواســط قــرن  19میــادی
و بــا توقــف انتقــال مجرمیــن ،ســیدنی از یــک پایــگاه اســتعماری بــه یــک مرکــز بــزرگ فرهنگــی و اقتصــادی جهانــی تبدیــل شــد.
در سرشــماری ســال  2011جمعیــت ســیدنی  4،390،000نفــر بــوده کــه  1،500،000نفــر ازآنــان خــارج از خــاک اســترالیا متولــد شــده و
نماینــده ملیــت هــای گوناگونــی هســتند کــه ایــن شــهر را بــه یکــی از بزرگتریــن مراکــز چنــد فرهنگــی دنیــا بــدل نمــوده انــد .بیــش از 250
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ملبـــورن
ملبــورن مرکــز ایالــت ویکتوریــا ،پــر جمعیــت تریــن شــهر ایــن ایالــت و دومیــن شــهر پرجمعیــت در اســترالیا و اقیانوســیه مــی باشــد .ایــن
کالن شــهر در کرانــه هــای خلیــج پــورت فیلیــپ واقــع شــده اســت و وســعت آن تــا دور دســت هــا بــه ســمت رشــته کــوه هــای دندنونــگ
و مکــدون ،شــبه جزیــره مورنینگتــون و دره یــارا ادامــه مــی یابــد .در ســال  ،2013جمعیــت ملبــورن  4،347،955نفــر بــوده و ســاکنان آن
 Melburniansنامیــده مــی شــوند.
ملبــورن در  30آگوســت  1835توســط تعــدادی از مهاجــران انگلیســی و در مســتعمره نیــو ســوث ویلــز بنیــان نهــاده شــد و ریچــارد بــورک،
فرمانــدار ایــن منطقــه نــام ملبــورن را بــرای آن و بــه افتخــار ویلیــام المــب ،نخســت وزیــر وقــت انگلســتان برگزیــد.
ملبــورن در ســال  1847توســط ملکــه ویکتوریــا و بــه طــور رســمی بــه یــک شــهر تبدیــل شــده و در ســال  1851بــه عنــوان مرکــز ایالــت
تــازه تأســیس ویکتوریــا برگزیــده شــد.
دهه ( 1850عصر جویندگان طال) ملبورن را به یکی از بزرگترین و ثروتمند ترین شهرهای جهـان بدل
نمود .پس از فدراسیون استرالیا در سال  1901و تا سال  ،1921ملبورن به عنوان مرکز دولت استرالیـا
قلمداد میشده است.
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امــروزه شــهر ملبــورن بــه عنــوان قطــب مهــم آمــوزش عالــی و تحقیقــات ،هنــر ،فرهنــگ ،مــد ،ورزش ،تفریــح ،جهانگــردی ،و نیــز
فعالیتهــای تجــاری و صنعتــی در اســترالیا شــناخته مــی شــود و در ســال  2015بــرای پنجمیــن ســال متوالــی رتبــه نخســت بهتریــن شــهر
جهــان را بــرای ســکونت بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ملبــورن بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی اســترالیا ،زادگاه صنعــت فیلمســازی و ســینما ،تلویزیــون ،رقــص بالــه ،ســبک امپرسیونیســم ،ســبک
هــای مختلــف رقــص و نیــز مرکــز مهــم موســیقی کالســیک و امــروزی در ایــن کشوراســت .فوتبــال بــه روش اســترالیایی نیــز در ملبــورن
ابــداع شــده اســت.
ســازمان یونســکو ،ملبــورن را بــه عنــوان مرکــزی مهــم در ادبیــات ،هنــر خیابانــی ،موســیقی و تئاتــر مــی شناســد .ملبــورن خانــه بســیاری
از بزرگتریــن و قدیمــی تریــن مراکــز فرهنگــی اســترالیا ماننــد زمیــن کریکــت ملبــورن ،گالــری ملــی ویکتوریــا ،کتابخانــه ایالتــی ویکتوریــا و
ســاختمان نمایشــگاه ســلطنتی (از میــراث جهانــی یونســکو) مــی باشــد.
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آدالیــد در ابتــدا بــا موفقیــت و ثــروت همــراه بــود و تــا جنــگ جهانــی دوم ســومین شــهر بــزرگ اســترالیا و نمــاد آزادی مذهــب ،تعهــد بــه
پیشــرفت سیاســی و آزادی هــای مدنــی بــه شــمار مــی رفــت .از اواســط قــرن  19میــادی ،آدالیــد بــا نــام «شــهر کلیســاها» شــناخته مــی شــود.
بــه عنــوان مرکــز دولتــی و تجــاری ایالــت اســترالیای جنوبــی ،آدالیــد خانــه بســیاری از نهادهــای دولتــی و اقتصــادی مــی باشــد کــه بســیاری از
آن هــا در بلــوار نــورث تــراس ،خیابــان کینــگ ویلیــام و نیــز در نقــاط مختلفــی از شــهر متمرکــز شــده انــد.
امــروزه ،آدالیــد بــا جشــنواره هــا و رویدادهــای مختلــف ورزشــی ،غذاهــا و نوشــیدنی هــای گوناگــون ،ســواحل زیبــا و صنایــع دفاعــی و تولیــدی
بــزرگ آن شــناخته مــی شــود و در ســال هــای  2010تــا  2015در بیــن  10شــهر برتــر جهــان بــرای ســکونت قــرار داشــته اســت.

آدالیـــد
آدالیــد مرکــز ایالــت اســترالیای جنوبــی پنجمیــن شــهر پــر جمعیــت اســترالیا مــی باشــد .در ژوئــن ســال  ،2014جمعیــت ایالــت اســترالیای
جنوبــی  1،700،000نفــر تخمیــن زده شــده کــه  1،300،000نفــر آنــان (بیــش از  )75%در آدالیــد ســاکن مــی باشــند در حالــی کــه شــهرهای
دیگــر ایــن ایالــت جمعیــت بــه مراتــب کمتــری را در خــود جــای داده انــد.
آدالیــد در شــمال شــبه جزیــره فلوریــو ،در دشــت آدالیــد و در بیــن خلیــج ســنت وینســنت و رشــته کــوه کــم ارتفــاع الفتــی کــه شــهر را
احاطــه نمــوده اســت ،قــرار گرفتــه و بــه ســاکنان آن  Adelaideanگفتــه مــی شــود.
آدالیــد در ســال  1836و بــه عنــوان مرکــز ایالــت تــازه تأســیس شــده اســترالیای جنوبــی بنیــان نهــاده شــد .ســرهنگ ویلیــام الیــت ،یکــی
از بنیانگــذاران آدالیــد ،مــکان ایــن شــهر را در نزدیکــی رودخانــه تورنــس انتخــاب نمــود و شــهر را بــه صــورت شــبکه ای طراحــی کــرد کــه
دارای بلوارهــای عریــض و میادیــن بــزرگ عمومــی باشــد و بــه طــور کلــی بــا فضــای ســبز و پــارک احاطــه گــردد.
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پــــرث
پــرث مرکــز ایالــت اســترالیای غربــی مــی باشــد و بــا جمعیتــی معــادل  2،020،000نفــر چهارمیــن شــهر پــر جمعیــت اســترالیا محســوب مــی
گــردد .پــرث بخشــی از جنــوب غربــی ایالــت اســترالیای غربــی اســت کــه بخــش اعظمــی از محــدوده شــهری آن در دشــت ســاحلی ســوان،
باریکــه ای بیــن اقیانــوس هنــد و بخــش دارلینــگ ،واقــع شــده اســت.
کالن شــهر پــرث شــامل  30بخــش دولتــی محلــی مــی باشــد کــه هــر یــک از آن هــا قســمت هــای زیــادی از حومــه شــهر را بــه خــود
اختصــاص داده انــد و از شــمال بــه توراکــس ،از جنــوب بــه راکینگهــام و از بخــش شــرقی تــا دریاچــه هــا گســترش مــی یابنــد.
پــرث در ســال  1829توســط کاپیتــان جیمــز اســترلینگ و بــه عنــوان مســتعمره دشــت ســاحلی ســوان تأســیس گردیــد و در ســال  1856بــه
عنــوان یــک شــهر شــناخته شــد .ایــن شــهر بــه دلیــل نفــوذ جــورج مــوری کــه عضــو مجلــس قانونگــذاری پــرث شــایر و نیــز وزیــر جنــگ
و مســتعمرات دولــت انگلســتان بــود ،بــه نــام زادگاه او در اســکاتلند ،پــرث نامگــذاری شــد.
جمعیت این شهر در اواخر قـرن  19میالدی و در نتیجه مهاجرت بسیاری از جویندگان طال به طور قابل
مالحظه ای افزایـش یافت .در زمان جنــگ جهانــی دوم و همکــاری استرالیــا با نیروهای متفـقیـن،
بندر فرامنتل به عنوان مرکز استقرار زیردریایی ها و خلیج ماتیلدا نیز به عنوان مرکز عملیات و فرماندهی

نیــروی دریایــی امریــکا (نــاوگان کاتالینــا) فعالیــت مــی کردنــد .پــس از اتمــام جنــگ ،هجــوم مهاجــران از بریتانیــا ،یونــان ،ایتالیــا و
یوگســاوی بــه رشــد ســریع جمعیــت انجامیــد بــه طــوری کــه تــا اوایــل قــرن  21میــادی ،همــراه بــا افزایــش فعالیــت هــای اقتصــادی و
رونــق معــادن ،پــرث بــه مرکــز عملیــات اســتخراج معــادن در سراســر کشــور تبدیــل گشــت.
پــرث بــه عنــوان مرکــز ایالــت اســترالیای غربــی ،ســاختمان مجلــس ایالتــی ،دادگاه عالــی ایالتــی و اقامتــگاه فرمانــدار ایــن ایالــت را در خــود
جای داده اســت.
از آنجایــی کــه چــراغ هــای تمامــی منــازل و خیابــان هــای پــرث در ســال هــای  1962و  1998زمانــی کــه جــان گلــن فضانــورد امریکایــی
در حــال چرخــش در مــدار زمیــن از بــاالی ایــن شــهر بــود روشــن شــده بودنــد ،پــرث در سراســر جهــان بــه عنــوان «شــهر نــور» شــناخته
مــی شــود .در ســال  2015میــادی ،شــهر پــرث هشــتمین شــهر برتــر جهــان بــرای ســکونت بــوده اســت.
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بریزبیــن
بریزبیــن مرکــز ایالــت کوئینزلنــد اســترالیا و ســومین شــهر پرجمعیــت ایــن کشــور مــی باشــد .منطقــه شــهری بریزبیــن دارای جمعیتــی
 2،300،000نفــری بــوده و بخــش ادغــام شــده ایــن شــهر بــا شــهرهای اطــراف دارای جمعیــت  3،400،000نفــری مــی باشــد.
منطقــه تجــاری مرکــزی ایــن شــهر همچنــان در محــل اســتقرار اولیــن مهاجــران اروپایــی بــه ایــن منطقــه قــرار دارد .بخــش شــهری
بریزبیــن در امتــداد دره رودخانــه بریزبیــن در تمامــی جهــات گســترش یافتــه و در میــان خلیــج مورتــون و رشــته کــوه هــای هایلنــدز شــرقی
قــرار دارد و بــه ســاکنان آن  Brisbaniteگفتــه مــی شــود.
بریزبین یکی از شهرهای قدیمی استرالیا و سرزمین بومیان این کشور بوده است و نام آن برگرفته از نام
رودخانه بریزبیـــن می باشد که به نام توماس بریزبیــن فرماندار ایـالت نیــو سوث ویلــز در سال های
 1821تا  1825نامگذاری شده است.
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ایــن منطقــه بــه عنــوان محــل دوم نگهــداری مجرمیــن پــس از مســتعمره ســیدنی اســتفاده مــی شــده اســت .در ســال  1824میــادی
ندامتگاهــی در ردکلیــف ( 28کیلومتــری شــمال منطقــه تجــاری مرکــزی) تأســیس شــد و در ســال  1825بــه نــورث کــوای منتقــل گردیــد تــا
بریزبیــن از ســال  1842پذیــرای مهاجــران باشــد .توســعه بریزبیــن بــا بــروز تنــش بیــن بومیــان آن در ســال هــای  1843تــا  1855و پــس
از آن بــا بــروز آتــش ســوزی و ســیل بــزرگ بــا مشــکل مواجــه شــد .پــس از اعــام اســتقالل ایالــت کوئینزلنــد از ایالــت نیــو ســوث ویلــز در
ســال  ،1859بریزبیــن بــه عنــوان مرکــز ایالــت کوئینزلنــد برگزیــده شــد.
بریزبیــن در طــول جنــگ جهانــی دوم نقــش مهمــی در مبــارزات متفقیــن ایفــا نمــوده و بــه عنــوان مقــر فرماندهــی ژنــرال داگالس مــک
آرتــور در جنــوب غــرب اقیانــوس آرام اســتفاده مــی شــده اســت.
امــروزه ،بریزبیــن بــا ســبک معمــاری کوئینزلنــدر کــه بســیاری از میــراث ســاختمانی ایــن شــهر را در بــر مــی گیــرد ،شــناخته مــی شــود.
بریزبیــن یــک مقصــد توریســتی فــوق العــاده و دروازه ورود بــه ایالــت کوئینزلنــد بــه ویــژه بــه گلــد کوســت و ســان شــاین کوســت (شــهرهای
ســاحلی جنوبــی و شــمالی بریزبیــن) مــی باشــد .رویدادهــای بــزرگ فرهنگــی ،بیــن المللــی و ورزشــی متعــددی نیــز در بریزبیــن برگــزار
شــده اســت.
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کانبــــرا به عنوان مقر دولت استرالیا ،عالوه بر مجلس نمایندگان ،اقامتگاه رسمی فرماندار کل استرالیــــا (نماینده ملکه انگلستان) ،دادگاه
عالی ،و ســازمان ها و ادارات دولتی متعدد ،بســیاری از نهادهای ملی فرهنگی و اجتماعی مانند بنای یادبود جنگ اســترالیا ،دانشگاه ملی
استرالیا ،ضرابخانه سلطنتی استرالیــــا ،مؤسسه ورزش استرالیا ،گالری ملی ،موزه مـــلی و کتابخانه ملی را در خود جای داده است .همچنین
افســران ارتش اســترالیا در دانشکده نظامی سلطنتی دانترون و آکادمی نیروی هوایی استرالیا مستقر در کانبرا آموزش می بینند.
قلمــرو پایتخــت اســترالیا ،بــرای جلوگیــری دســتیابی ایالــت هــای دیگــر بــه مزیــت میزبانــی دولــت مشــترک المنافــع ،مســتقل از ایالــت
هــای دیگــر بــوده و ماننــد ایالــت دیگــر اســترالیا دارای مجلــس قانــون گــذاری و دولــت مســتقل مــی باشــد .بــا توجــه بــه حضــور بیشــتر
و پررنــگ تــر دولــت در کانبــرا ،دولــت مشــترک المنافــع بیشــترین ســهم کمــک از تولیــد ناخالــص دولــت را بــه خــود اختصــاص داده و
بزرگتریــن کارفرمــا در کانبــرا مــی باشــد .در مقایســه بــا میانگیــن ملــی ،نــرخ بیــکاری در کانبــرا پاییــن تــر ،متوســط درآمــد و ســطح آمــوزش
عالــی باالتــر و جمعیــت نیــز جــوان تــر اســت .همچنیــن قیمــت ملــک بــا توجــه بــه برخــی مقــررات توســعه محــدود ،بــاال مــی باشــد.

کـانبـــرا
کانبــرا پایتخــت کشــور اســترالیا مــی باشــد و بــا جمعیــت  381،488نفــری بزرگتریــن شــهر غیــر بنــدری اســترالیا و هشــتمین شــهر بــزرگ
ایــن کشــور مــی باشــد .کانبــرا در انتهــای شــمالی قلمــرو پایتخــت اســترالیا در  280کیلومتــری جنــوب غــرب ســیدنی و  660کیلومتــری
شــمال شــرق ملبــورن واقــع شــده اســت و بــه ســاکنان آن  Canberranگفتــه مــی شــود.
محــل اســقرار کانبــرا در ســال  1908و در جهــت مصالحــه ســیدنی و ملبــورن کــه رقبــای تصــدی پایتخــت اســترالیا بودنــد انتخــاب شــد.
کانبــرا بــه جهــت اینکــه بــه طــور کامــل از پیــش طراحــی شــده اســت ،در میــان تمامــی شــهرهای اســترالیا منحصــر بفــرد مــی باشــد و از ایــن
حیــث بــه واشــنگتن دی ســی (پایتخــت امریــکا) و برزیلیــا (پایتخــت برزیــل) شــباهت دارد .کار ســاخت و ســاز کانبــرا در ســال  1913و بــا
طرحــی از معمــاران اهــل شــیکاگو امریــکا کــه برنــده مســابقه طراحــی پایتخــت اســترالیا بودنــد ،شــروع شــد .ایــن طــرح عــاوه بــر داشــتن
نقــوش برجســته هندســی ماننــد دایــره ،شــش ضلعــی و مثلــث ،نمادهــای طبیعــی قلمــرو پایتخــت اســترالیا را نیــز در مرکــز قــرار مــی داد.
طراحــی کانبــرا تحــت تأثیــر جنبــش طراحــی «بــاغ شــهر» قــرار دارد بــه گونــه ای کــه مناطــق متعــدد دارای پوشــش گیاهــی طبیعــی را در
خــود جــای داده اســت و نــام «شــهر ســبز» را بــرای ایــن شــهر بــه ارمغــان آورده اســت .جنــگ هــای جهانــی و رکــود بــزرگ اقتصــادی دنیــا
کــه موجــب تشــدید برخــی اختالفــات برنامــه ریــزی و ناکارآمــدی در اداره کانبــرا شــده بودنــد ،مانــع توســعه ایــن شــهر گردیدنــد .پــس از
جنــگ جهانــی دوم ،بــا نخســت وزیــری رابــرت منزیــس و بــا تشــکیل ،گســترش و قــدرت اجرایــی کمیســیون توســعه ســرمایه هــای ملــی،
کانبــرا بــه یــک پایتخــت پــر رونــق تبدیــل شــد .بــا وجــود خودگــردان بــودن قلمــرو پایتخــت اســترالیا ،دولــت مشــترک المنافــع انــدک نفــوذ
خــود را از طریــق ســازمان ســرمایه ملــی حفــظ کــرده اســت.
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هـوبــارت
هوبــارت مرکــز ایالــت تاســمانیا و نیــز پرجمعیــت تریــن شــهر ایــن جزیــره مــی باشــد .هوبــارت در ســال  1803و بــه عنــوان یــک مســتعمره
کیفــری (محــل نگهــداری مجرمیــن) تأســیس گردیــد و دومیــن مرکــز ایالــت قدیمــی اســترالیا پــس از ســیدنی در ایالــت نیــو ســوث ویلــز
مــی باشــد.
این شهر در جنـوب شرقی ایالت تاسمانیا و در دهانه رودخانه درونت واقع شده که آن را به جنـوبی ترین
مرکز ایالت در استرالیا و بندر آن را به دومین بندر طبیعی عمیق در جهان بدل نموده است.
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در ژوئــن ســال  2013میــادی ،جمعیــت ایــن شــهر بیــش از  217،973نفــر بــود .خــط افــق هوبــارت توســط کــوه  1271متــری ولینگتــون
محاصــره شــده و بخــش اعظمــی از ســواحل ایــن شــهر را زمیــن هــای بــاز پــس گرفتــه شــده تشــکیل مــی دهنــد.
هوبــارت ،قلــب مالــی و اداری ایالــت تاســمانیا بــوده و بــه عنــوان بنــدرگاه اســترالیا و فرانســه در عملیــات قطــب جنــوب اســتفاده مــی شــود.
هوبــارت ،همچنیــن یــک مرکــز گردشــگری مهــم در ایالــت تاســمانیا مــی باشــد بــه طــوری کــه در ســال هــای  2011و  2012بیــش از
 1،192،000نفــر از ایــن شــهر بازدیــد کــرده انــد.
منطقــه شــهری اغلــب بــا عنــوان «هوبــارت بــزرگ» شــناخته مــی شــود کــه آن را از شــهر هوبــارت کــه یکــی از پنــج حــوزه دولــت محلــی در
بــر گیرنــده شــهر مــی باشــد ،متمایــز نمایــد.
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اگــر شــما بــه ممنوعیــت شــیئی کــه بــه همــراه داریــد اطمینــان نداریــد لطفــا آن را اعــام نماییــد .هیــچ گونــه جریمــه ای بــرای اعــام مــواردی کــه وارد
کــردن آنهــا بــه نیوزیلنــد غیــر قانونــی اســت در نظــر گرفتــه نمیشــود .کشــور نیوزیلنــد هماننــد کشــورهای دیگــر ،قوانیــن امنیتــی ســخت گیرانــه ای در
رابطــه بــا مــواد مخــدر ،اســلحه هــای گــرم و هرگونــه اشــیا خطرنــاک دیگــر اعمــال میکنــد .مــی توانیــد بــرای اطالعــات بیشــتر بــه ســایت زیــر مراجعــه
نماییــد:
www.biosecurity.govt.nz

حمل و نقل
شــما مــی توانیــد بــه وســیله تاکســی یــا اتوبــوس هــای مســتقر در فــرودگاه بــه مرکــز شــهر رفتــه و یــا از ون هــای مســافربری کــه قیمــت مشــخصی
دارنــد و شــما را بــه مقصــد مــورد نظرتــان میرســانند اســتفاده کنیــد .تاکســی هــا همگــی مجهــز بــه تاکســی متــر مــی باشــند کــه کرایــه را حســاب میکنــد،
چانــه زدن و انعــام گرفتــن بــه هیــچ وجــه توســط راننــدگان انجــام نمیشــود .راننــده تاکســی میتوانــد حــدود کرایــه شــما را پیــش از حرکــت تخمیــن بزنــد.
اتوبــوس هــای فــرودگاه و ون هــای مســافربری بــه مقــدار قابــل توجهــی ارزان تــر هســتند و همیــن طــور قابــل اعتمادتــر .تمامــی شــهر هــای نیوزیلنــد
دارای خطــوط تاکســیرانی و اتوبوســرانی هســتند امــا فقــط شــهر هــای ولینگتــون و اوکلنــد سیســتم راه آهــن شــهری دارنــد و هیچگونــه خطــوط متــرو در
نیوزیلنــد وجــود نــدارد .در حــال حاضــر دسترســی بــه راه آهــن شــهری از فــرودگاه هــای بیــن المللــی امــکان پذیــر نمیباشــد.

مراکز اطالع رسانی

دربـــاره نیـــــوزیـلنــــد
کشــور نیوزیلنــد قوانیــن ســخت گیرانــه ای را بــرای حفاظــت از صنایــع کشــاورزی خــود در برابــر آفــت هــا و بیمــاری هایــی کــه بــه کشــور وارد مــی شــوند
اعمــال میکنــد .اگــر شــما اشــیایی ماننــد غــذا یــا گیــاه بــه همــراه خــود داریــد ،ایــن گونــه مــوارد را حتمــا بــه مســئولین وزارت کشــاورزی و جنگلــداری
مســتقر در فــرودگاه اعــام نماییــد .اعــام اشــتباه منجــر بــه جریمــه  200دالری آنــی خواهــد شــد .در مــوارد جــدی تــر نقــض قوانیــن ،ماننــد وارد کــردن
گیاهــان ،فــرآورده هــای حیوانــی یــا غذاهــای غیــر قانونــی ،امــکان جریمــه تــا  100/000دالر و  5ســال محکومیــت بــه زنــدان وجــود دارد .مــواردی کــه
مــی بایســت اعــام شــوند عبارتنــد از:

اطالعــات رایــگان دربــاره اقامــت گاه هــای مســافرتی ،حمــل ونقــل ،غــذا ،جاذبــه هــای توریســتی و تفریحــات را میتوانیــد از مراکــز اطــاع رســانی
دریافــت نماییــد .ایــن مراکــز بــا یــک لوگــوی مشــخص «  » iقابــل تشــخیص هســتند.

افتتاح حساب بانکی
افتتــاح یــک حســاب بانکــی کاری بســیار آســان اســت و نیــازی بــه اقامــت نیوزیلنــد و داشــتن معــرف نمــی باشــد .شــما حتــی قــادر خواهیــد بــود پیــش از
ورود بــه نیوزیلنــد حســاب خــود را افتتــاح نماییــد .اغلــب بانــک هــا در عــرض ده روز حســاب شــما را فعــال میســازند و اکثــرا ســریعتر از ایــن بــازه زمانــی
بــرای شــما حســاب افتتــاح خواهنــد کــرد .بــرای افتتــاح حســاب شــما مــی بایســت آدرس محــل ســکونت دراز مــدت خــود را بــه همــراه کدپســتی خــود را
بــه بانــک ارائــه دهیــد .بــرای افتتــاح حســاب جــاری و دریافــت دســته چــک ،بانــک بــه کارت شناســایی شــما (ماننــد پاســپورت یــا گواهینامــه رانندگــی) و
مقــداری ودیعــه نیازمنــد اســت (معمــوال حــدود  200دالر) .زمانــی کــه خریــد خــود را بــا چــک پرداخــت مــی نماییــد بایــد پاســپورت یــا گواهینامــه رانندگــی
و یــا کارت اعتبــاری خــود را نیــز بــرای احــراز هویــت در اختیــار فروشــنده قــرار دهیــد.

	•غذاها ،محصوالت و مواد اولیه تهیه غذا
	•گیاهان و اجزای گیاهان( زنده یا خشک شده) از جمله نیشکر ،نی و یا بوریا
	•حیوانات (زنده یا مرده) و یا محصوالت حیوانی
	•ابزاری که برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند
	•لوازم کمپینگ ،چوب گلف ،چکمه های کوه نوردی ،کفش ،لوازم سوارکاری و دوچرخه
	•نمونه های بیولوژیکی
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رانندگی

رانندگــی در نیوزیلنــد امــری بســیار آســان اســت .جــاده هــا بســیار مناســب و همــگام بــا معیــار هــای جهانــی بــوده و حجــم ترافیکــی ســبکی دارنــد ،اگرچــه

ترافیــک شــهری در ســاعات پــر رفــت و آمــد مــی توانــد ســنگین باشــد .در شــبکه جــاده ای اوکلنــد و در راه هــای اصلــی مراکــز شــهرهای دیگــر نیــز

امــکان ترافیــک ســنگین وجــود دارد .جــاده هــای روســتایی نیوزیلنــد عمومــا خلــوت هســتند و اتومبیــل دیگــری ممکــن اســت در جــاده نباشــد تــا شــما
متوجــه خطــوط جــاده شــوید ،امــا ایــن اشــتباه ممکــن اســت عواقــب خطرناکــی داشــته باشــد .پــس بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه از ســمت چــپ

جــاده رانندگــی کنیــد.

اشتغال در حین تحصیل

بــه عنــوان یــک دانشــجو ،مــی توانیــد بــه مــدت  20ســاعت در هفتــه کار کنیــد ،همچنیــن بــرای همســر دانشــجویان مقطــع کارشناســی بــه بــاال در

برخــی رشــته هــای خــاص امــکان کار وجــود دارد( .همســر ایشــان امــکان اشــتغال بــه صــورت تمــام وقــت را دارد) .لطفــا بــرای اطالعــات بیشــتر بــه وب
ســایت زیــر مراجعــه نماییــد:

http://www.immigration.govt.nz

محدودیت سرعت

تابلوهــای محدودیــت ســرعت حــد اکثــر ســرعتی کــه شــما در هــر جــاده مــی توانیــد برانیــد را بــه شــما یــاد آور میشــوند .در مواقعــی ماننــد شــرایط جــوی

نــا مســاعد و یــا شــرایط جــاده ای خــاص شــما ملــزم بــه رانــدن بــا ســرعت پاییــن تــر از حــد معمــول خواهیــد بــود .تخطــی از ســرعت مجــاز خــاف قوانین

ساعت کاری بانک ها

بانک های نیوزیلنــد معموال از ساعت  9صبح تا  4:30بعد از ظهر و از دوشنبــه تا جمعــه مشغول به کار هستند .دستگاه های خود پــرداز به صورت 24

ساعته و  7روز هفته آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشند.

خدمات بانکی

عــاوه بــر حســاب هــای پــس انــداز و جاری و خدمــات صرافــی ،بانک ها خدمــات دیگری از جملــه پرداخت وام هــای شــخصی ،وام خرید خانــه ،امور مالی

و تجارتــی ،بیمــه ،ســرمایه گــذاری هــا ،صنــدوق امــن مشــتری ،کارت هــای اعتبــاری ،و اینترنت بانــک و تلفن بانــک را نیز به مشــتریان ارائــه خواهند داد.

صندوق های امانات بانکی

صندوق های امانات برای نگهداری از اموال ارزشمند شما مانند جواهرات ،اوراق بهادار و یا اسناد با هزینه مناسب در اختیار شما قرار می گیرند.

بــوده و جریمــه هــای ســنگینی در پــی خواهــد داشــت .ســرعت مجــاز رانندگــی نســبت بــه جــاده متفــاوت اســت امــا قوانیــن کلــی آن بــه ایــن شــرح اســت

کــه در شــهرها و شــهرک هــا  50کیلومتــر بــر ســاعت و جــاده هــا  100کیلومتــر بــر ســاعت .بــرای اطالعــات بیشــتر پیرامــون قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی

نیوزیلنــد بــه ایــن آدرس مراجعــه نماییــد:

www.landtransport.govt.nz/roadcode

گواهینامه های رانندگی

اگــر قصــد مانــدن در نیوزیلنــد بــه مــدت بیــش از  1ســال را داریــد مــی توانیــد بــه محــض اســکان در ایــن کشــور بــرای دریافــت گواهینامــه اقــدام کنیــد.

دریافــت گواهینامــه نیوزیلنــد مســتلزم قبولــی در امتحــان آییــن نامــه ،امتحــان عملــی رانندگــی و معاینــه چشــم اســت .اگــر شــما گواهینامــه معتبر(منقضــی
نشــده) از کشــور دیگــری بــه همــراه داریــد و یــا اگــر گواهینامــه رانندگــی بیــن المللــی داریــد مــی توانیــد بــه مــدت یــک ســال متوالــی در نیوزیلنــد رانندگــی

کنیــد .در مــواردی کــه پلیــس نیــاز بــه بررســی گواهینامــه شــما داشــته و گواهینامــه شــما بــه زبانــی غیــر از انگلیســی اســت بایــد نســخه ترجمــه و تاییــد

شــده گواهینامــه خــود را نیــز بــه همــراه داشــته باشــید.

حمل و نقل عمومی

در تمام نیوزیلنــد شما به خطـوط اتوبوســـرانی و خطوط هواپیمایی دسترسی خواهید داشت اما به غیر از چند مسیر توریستــی ،خطوط راه آهــن تنها به
محدوده دو شهر اوکلنـد و ولینگتون اختصاص دارند.
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حمل و نقل عمومی در امریکا

حمــل و نقــل شــهری در امریــکا بیشــتر از طریــق بزرگــراه هــا و جــاده هــا
صــورت مــی گیــرد .در ایــن کشــور بیــش از  70هــزار کیلومتــر بزرگــراه و 6/1
میلیــون کیلومتــر انــواع راه هــای دیگــر وجــود دارد .در بیشــتر شــهرهای
بــزرگ ،وســایل حمــل و نقــل عمومــی مانــد اتوبــوس ،متــرو ،ترامــوا
و قایــق وجــود دارد .عمومــا بــرای ســفر از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر
بهتریــن وســیله نقلیــه اتوبــوس و یــا متــرو اســت .از شــهرداری منطقــه
زندگــی خــود مــی توانیــد نقشــه و اطالعــات خدمــات حمــل و نقــل عمومــی
نظیــر اتوبــوس و متــرو را دریافــت نماییــد.

زندگــی در امریــکا بــه عنــوان یــک مهاجــر مــی توانــد بســیار متفــاوت باشــد.
ایــن کشــور دارای ویژگــی چنــد فرهنگــی اســت و بیشــترین مهاجــران آن را
مکزیکــی هــا ،اســپانیایی هــا ،ایتالیایــی هــا ،سیاهپوســتان افریقــا ،مــردم
پورتوریکــو ،هنــدی هــا و چینــی هــا تشــکیل مــی دهنــد .همــه ســاله
دانشــجویان بســیار زیــادی بــرای تحصیــل در مقاطــع دکتــرا و بــه عنــوان
جــراح ،دنــدان پزشــک و وکیــل بــه ایــن کشــور مهاجــرت مــی کننــد.
امریــکا مرکــز برخــی از مهمتریــن و برجســته تریــن موسســات آموزشــی
اســت .دانشــگاه هــای یــل و هــاروارد از معتبرتریــن دانشــگاه هــای جهــان
هســتند و ورود بــه ایــن دانشــگاه هــا بســیار دشــوار اســت .اگــر بــرای مــدت

کشــور امریــکا دارای بیــش از  220هــزار کیلومتــر خطــوط راه آهــن بــرای
حمــل و نقــل مســافر و بــار اســت .برحســب نــوع مســافرت شــما و مســیر،
خدمــات متفاوتــی از شــرکت هــای مختلــف ارائــه مــی شــود ماننــد امــکان
خوابیــدن ،غــذای پیشــنهادی و  . ...قطارهــای دوطرفــه حومــه شــهر
همــه روزه مســافران را جابجــا مــی کننــد و نیــازی بــه رزرو کــردن آنهــا
نیســت .لینــک هــای مرتبــط:
Union Pacific www.up.com
Amtrak www.amtrak.com

Greyhound www.greyhound.ca
Transit Chicago www.transitchicago.com
MTA www.mta.info
MTBA www.mbta.com

دربـــاره امــــــریکــــــا
تحصیــل در امریــکا و مهاجــرت بــه ایــن کشــور تجربــه ای لــذت بخــش و
هیجــان انگیــز اســت .کشــور امریــکا یکــی از قدرتمندتریــن کشــورها از نظــر
سیاســت ،اقتصــاد و تجــارت محســوب مــی شــود .مــردم امریــکا از ســطح
زندگــی قابــل قبولــی برخــوردار هســتند و هزینــه زندگی در بیشــتر شــهرهای
امریــکا متوســط اســت .دالر امریــکا یکــی از ارزشــمندترین ارزهــا بــه شــمار
مــی رود و ایــن باعــث بهبــود کشــور بعــد از تحمــل بحــران اقتصــادی شــده
اســت .تراکــم کــم جمعیــت در خــارج از شــهرها موجــب شــده اســت تــا
بســیاری از مــردم زندگــی در خــارج از شــهرهای اصلــی را ترجیــح دهنــد.

قطار

طوالنــی در کشــور امریــکا در حــال تحصیــل هســتید الزم هســت حتمــا
از یــک بیمــه خدمــات درمانــی کامــل بهــره منــد باشــید ،چــرا کــه هزینــه
درمــان بــه صــورت آزاد در ایــن کشــور بســیار بــاال اســت.

نکات جالب توجه درمورد امریکا
	•شهرونــدان این کشـور مــوظف به پــارو کردن بــرف از جلوی منــزل
مسکونــی خود هستند .مگـــر آن که منــزل متعلـــق به فـردی باشد
که ناتوانی جسمی دارد .در غیر این صورت هرگونه صدمـه به عابــرین
درصورت لغزنده بودن جلوی منزل متوجه مالک منزل است.
	•در بیشــتر قوانیــن اجــاره ،امــکان کپــی کــردن کلیــد وجــود نــدارد و
درصــورت مفقــود شــدن کلیــد ،مســتاجر موظــف بــه تعویــض تمــام
قفــل هــا اســت.
	•امــکان گــردش بــه ســمت راســت بــر ســر چــراغ قرمــز در صــورت عــدم
وجــود ترافیــک در برخــی از ایالــت هــای امریــکا وجــود دارد.
	•درصورت راننــدگی و مواجهه با اتوبــوس مـدرسه برای ســوار کردن و
یا پیـاده کردن دانش آموزان امکان سبقت و جلو زدن وجود ندارد و این
امر می تواند جریمه بسیار باالیی به همراه داشته باشد.
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هواپیما
شــرکت هــای هواپیمایــی بســیاری در امریــکا امــکان جابجایــی مســافران را فراهــم مــی کننــد .هــر ایالــت امریــکا معمــوال دارای یــک یــا چنــد فــرودگاه
اســت .هــم چنیــن ســرویس هــای مســافربری در مســیر بیــن شــهرهای بــزرگ نظیــر نیویــورک ،بوســتون و واشــینگتن وجــود دارد.
لیست خطوط پروازی امریکا:
Delta Airlines www.delta.com
Southwest Airlines www.southwest.com
Lufthansa www.lufthansa.com
American Airlines www.aa.com
US Airway www.usairways.com
Express Jet www.expressjet.com

اجاره کردن ماشین

درصورتیکــه تــازه بــه امریــکا وارد شــده ایــد تنهــا مــی توانیــد بــا داشــتن کارت اعتبــاری ماشــین کرایــه نماییــد .هزینــه اجــاره ماشــین بســته بــه شــرکت
اجــاره دهنــده و نــوع ماشــین متفــاوت اســت .هــم چنیــن شــما نیازمنــد پرداخــت هزینــه بیمــه ماشــین درصــورت ورود خســارت بــه ماشــین هســتید.
لینکهــای مرتبــط:
Easy Car www.easycar.fr
Rental Car Group usa.rentalcargroup.com

خرید ماشین

اگــر درصــدد خریــد ماشــین در امریــکا هســتید ،مــی توانیــد اقــدام بــه خریــد ماشــین نــو و یــا دســت دوم بکنیــد .هــم چنیــن امــکان امتحــان کــردن ماشــین
بــه مــدت چنــد روز قبــل از خریــد آن وجــود دارد.
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باز کردن حساب بانکی
بــرای بــاز کــردن حســاب بانکــی نیــاز بــه نشــان دادن یــک ســری مــدارک نظیــر مــدرک اقامــت ،پاســپورت ،دو قطعــه عکــس ،وضعیــت اشــتغال ،شــماره
امنیــت اجتماعــی ( )SOCIAL SECURITY NUMBERو دو نفــر معــرف در امریــکا داریــد .امــکان گرفتــن کارت هــا و یــا چــک هــای بانکــی درصــورت نیاز
وجــود دارد .بــرای دریافــت کارت اعتبــاری نیــاز داریــد مــدت زمانــی صبــر کنیــد تــا ســابقه مالــی شــما ثبــت شــده و دارای ســابقه مالــی قابــل قبولــی باشــید.
پــس از چنــد مــاه ســابقه مالــی ،امــکان گرفتــن کارت اعتبــاری وجــود دارد .بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه وب ســایت  Equifaxمراجعــه نماییــد.

اخذ گواهینامه رانندگی
بــرای دریافــت گواهینامــه رانندگــی بایــد بــه نزدیــک تریــن مرکــز اتومبیــل هــای موتــوری (( )Department of Motor Vehicles (DMVمراجعــه
نماییــد و بــا ارائــه مــدارک شناســایی خــود اقــدام بــه تکمیــل فــرم نمــوده و دفترچــه قوانیــن راهنمایــی رانندگــی را مطالعــه کنیــد .پــس از آن نوبــت بــه
امتحــان تئــوری رانندگــی مــی شــود .درصــورت قبولــی در امتحــان تئــوری مــی توانیــد بــا اتومبیلــی کــه خــود تهیــه کــرده ایــد در آزمــون رانندگــی شــرکت
کنیــد .در صــورت موفقیــت در ایــن امتحــان گواهینامــه شــما صــادر مــی شــود.

کار در حین تحصیل
دانشجــو می تواند در طول تحصیل به مدت  20ساعت در هفته کار کند .البته این امر بسته به آن است که دانشجــو واجد شرایط برای کار پاره وقت باشد.
همسر دانشجوی در حال تحصیل امکان اجازه کار در کشور امریکا را ندارد .لطفا برای دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید:
www.ice.gov/sevis/employment
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شهرها ،استان ها و مناطق کانادا

اتاوا پایتخت کانادا است .کانادا دارای  10استان و  3قلمرو است و هرکدام دارای پایتخت هستند .این قلمروها و استان ها به  5گروه تقسیم می شوند:
 .1اســتان هــای اقیانــوس اطلــس :نیوفوندلنــد ولبــرادور ( ،)Newfoundland and Labradorجزیــره پرنــس ادوارد (Prince Edward

 ،)Islandنوااســکوچیا ( )Nova Scotiaو نیــو برانزویــک (.)New Brunswick

 .2کانادای مرکزی :کبک ( )Quebecو آنتاریو ()Ontario
 .3استان های قطبی :مانیتوبا ( ،)Manitobaساسکاچوآن ( )Saskatchewanو آلبرتا ()Alberta

 .4ساحل غربی :بریتیش کلمبیا ()British Columbia

 .5شمال :نوناوت ( ،)Nunavutقلمروی شمال غربی ( )Northwest Territoriesو قلمرو یوکون ()Yukon Territory

دربـــاره کــــــانـــــــادا
کانــادا دومیــن کشــور بــزرگ دنیــا از نظــر مســاحت اســت و بــا ســه اقیانــوس
جهــان ،اقیانــوس آرام در غــرب ،اقیانــوس اطلــس در شــرق و اقیانــوس
منجمــد شــمالی در شــمال ،هــم مــرز مــی باشــد .ایــن کشــور هــم چنیــن
از دو ســمت شــمال غربــی و جنــوب بــا کشــور امریــکا هــم مــرز مــی باشــد.
کانــادا دارای چشــم اندازهــای متعــددی اســت کــه شــامل کــوه هــای بلنــد،
انــواع مختلــف جنــگل هــا ،چمنزارهــا و توندراهــای قطــب شــمال اســت.
هــم چنیــن دریاچــه هــا و رودخانــه هــای متعــددی در ایــن کشــور جریــان
دارد .در کانــادا چهــار فصــل مختلــف بهــار ،تابســتان ،پاییــز و زمســتان
وجــود دارد .تابســتان از مــاه ژوئــن تــا ســپتامبر بــوده ،هــوا از حالــت مالیــم
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تــا حالــت گــرم و دمــای روزانــه بیــن  20تــا  30درجــه ســانتیگراد اســت .در
قســمت هــای جنوبــی کبــک و آنتاریــو هــوا مرطــوب هــم مــی شــود .پاییز و
بهــار دارای هــوای میــان فصلــی هســتند یعنــی هــوا بــه ســمت بهــار شــروع
بــه گرمتــر شــدن و بــه ســمت پاییــز شــروع بــه ســردتر شــدن مــی نمایــد.
بــه عــاوه در ایــن فصــول بــه میــزان زیــادی بــاران مــی بــارد .هــوا در
زمســتان در بســیاری از مناطــق بســیار ســرد شــده و اغلــب بــه زیــر صفــر
درجــه ســانتیگراد مــی رســد .از آغــاز دســامبر تــا مــارس و آوریــل زمیــن
پوشــیده از بــرف اســت .در بخــش جنــوب غربــی بریتیــش کلمبیــا نزدیــک
ویکتوریــا و ونکــوور ریــزش بــاران بیــش از بــرف رایــج اســت.
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کار کردن در هنگام تحصیل

حمل و نقل عمومی در کانادا

شــما و همســرتان امــکان کار موقــت در کانــادا در طــول تحصیــل خــود را داریــد .هــم چنیــن برحســب موقعیــت مــی توانیــد پــس از فراغــت از تحصیــل کار

تقریبــا در بیشــتر شــهرهای کانــادا وســایل حمــل و نقــل عمومــی ماننــد اتوبــوس ،متــرو و قطــار دیــده مــی شــود .حتمــا قبــل از انتخــاب محــل زندگــی خــود
از انــواع وســایل حمــل و نقــل موجــود در نزدیکــی محــل زندگــی خــود اطمینــان حاصــل نماییــد .اتوبــوس مرســوم تریــن وســیله حمــل و نقــل شــهری
اســت .در برخــی شــهرها ترامــوا و قطارهــای ریلــی نــوری نیــز بــه چشــم مــی خورنــد.
بــرای اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ،نیازمنــد خریــد بلیــط و یــا بلیــط گــذر ترانزیــت هســتید .گــذر ترانزیــت ( )transit passایــن امــکان را
بــه شــما مــی دهــد کــه از وســایل حمــل و نقــل عمومــی بــه صــورت نامحــدود و بــرای مــدت زمــان مشــخصی اســتفاده نماییــد .بــرای اســتفاده زیــاد از
وســایل حمــل و نقــل عمومــی خریــد گــذر ترانزیــت بســیار باصرفــه تــر از بلیــط معمولــی اســت .امــکان خریــد بلیــط از دکــه هــای بلیــط فروشــی ،راننــده
اتوبــوس و فروشــگاه هــای ارائــه تســهیالت وجــود دارد.
در تمــام شــهرهای کانــادا شــرکت هایــی وجــود دارنــد کــه ارائــه دهنــده خدمــات تاکســی ســرویس هســتند .همــه ایــن تاکســی هــا دارای تاکســی متــر بــرای
ســنجش میــزان مســافت طــی شــده و مبلــغ کرایــه مــی باشــند .تاکســی وســیله حمــل و نقــل بســیار گــران قیمتــی اســت و تنهــا در مــواردی اســتفاده مــی
شــود کــه امــکان انتخــاب دیگــری بــرای رفتــن بــه یــک مــکان وجــود نداشــته باشــد .پیــاده روی و دوچرخــه ســواری دو امــکان ارزان بــرای رفتــن از یــک
مــکان بــه مــکان دیگــر هســتند و مــی توانیــد بــرای دوچرخــه ســواری از نقشــه هــای راهنمــای دوچرخــه ســواری موجــود در کیوســک هــای اطالع رســانی اســتفاده
کنیــد.

کــردن در کانــادا را تجربــه نماییــد .درصــورت داشــتن ویــزای معتبــر تحصیلــی ،امــکان کار در خــود موسســه تحصیلــی بــدون دریافــت مجــوز کار وجــود

دارد .در ایــن صــورت نیــاز اســت کــه شــما بــه صــورت تمام-وقــت در موسســه آموزشــی و یــا حرفــه ای خــود ثبــت نــام کــرده باشــید .درصورتیکــه بخواهیــد

در خــارج از موسســه تحصیلــی خــود کار کنیــد نیــاز بــه دریافــت مجــوز کار داریــد .در صــورت دریافــت مجــوز ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه مــدت 20
ســاعت در هفتــه و بــه صــورت نیمــه وقــت مشــغول بــه کار شــوید .هــم چنیــن امــکان کار تمــام وقــت در طــول تعطیــات تابســتانی و زمســتانی و نیــز بهــاره
وجــود دارد .بــرای مشــاهده موسســات آموزشــی و حرفــه ای کــه در امــر کار دانشــجویی مشــارکت دارنــد بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد.

www.cic.gc.ca/institutions

اگــر شــما دانشــجوی مقطــع کارشناســی و باالتــر بــوده و بــه صــورت تمــام وقــت مشــغول بــه تحصیــل باشــید ،همســر و یــا شــریک زندگــی شــما مــی

توانــد بــرای کار در کانــادا اقــدام نمایــد .تــا هنگامــی کــه او دارای مجــوز کار اســت مــی توانــد در هــر زمــان و بــه هــر میــزان کار کنــد .مــدت زمــان مجــوز
کار بــه میــزان مــدت تحصیــل شــما اســت .بــرای اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد:

www.cic.gc.ca/english/study/work-spouse.asp.
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بریتانیــا دارای فرهنــگ متنوعــی از جوامــع مختلــف اســت و پذیرنــده هرگونه
فرهنــگ و یــا مذهــب مــی باشــد .در  30ســال اخیــر ،بریتانیــا بــا مهاجــرت
اقــوام گوناگــون دســتخوش تغییــرات عمــده ای شــده و هرچــه بیشــتر بــه
ســمت کشــوری چنــد ملیتــی گام برداشــته اســت .جمعیــت بریتانیــا در کل
بــه  63/2میلیــون نفــر مــی رســد کــه بــه صــورت زیــر پخــش شــده اســت:

دربـــاره بـــریتـــانیــــــا

	•انگلستان 53 :میلیون نفر
	•اسکاتلند 5/3 :میلیون نفر
	•ولز 3/1 :میلیون نفر
	•ایرلند شمالی 1/8 :میلیون نفر

حساب بانکی
دانشجویان بیــن المللی در بریتانیــا قادر به باز کردن حساب بانکی هستند.
افتتــاح حساب بانـــکی شما را در مدیـــریــت مسائـــل مــالـی خود یاری
زندگــی در بریتانیــا تــوام بــا لــذت و بهــره منــدی از یــک محیــط تاریخــی و
فرهنگــی اســت .بریتانیــا مشــتمل بــر کشــورهای انگلســتان ،ایرلند شــمالی،
اســکاتلند و ویلــز اســت کــه علیرغــم وســعت کوچــک آن ،از کشــورهای
قدرتمنــد اروپــا بــوده و بــر اقتصــاد ،فرهنگ ،سیاســت و تجارت جهان بســیار
تاثیرگــذار بــوده و نیــز از مهمتریــن اعضای اتحادیه اروپا محســوب می شــود.
بریتانیــا هــم چنیــن ســابقه ای بلنــد مــدت در معمــاری ،ادبیــات ،موســیقی،
فیلــم و ورزش فوتبــال دارد .اســتاندارد زندگــی در بریتانیــا بــاال اســت و ایــن
بخــش هــم چنیــن جــزء مناطــق پرتراکــم از لحــاظ جمعیتــی و نیــز جــزء
مناطــق مهــم چنــد فرهنگــی جهــان محســوب مــی شــود .بنابرایــن اگــر
بــه بریتانیــا ســفر کنیــد ایــن امــکان را خواهیــد داشــت تــا بــا مردمــی از
اقصــی نقــاط جهــان آشــنا شــوید .در بریتانیــا اجتماعــات گوناگونــی از مــردم
آســیا ،اروپــای شــرقی ،امریــکا و آفریقــای جنوبــی وجــود دارد کــه بــه امیــد
یافتــن ســطح زندگــی بهتــر و اشــتغال بــه بریتانیــا مهاجــرت کــرده انــد.
ســطح آمــوزش و تحصیــل در بریتانیــا بســیار باالســت و ایــن حتــی شــامل
مــدارس و موسســات دولتــی نیــز مــی گــردد .دانشــگاه هــای آکســفورد و
کمبریــج از دانشــگاه هــای قدیمــی و بســیار ممتــاز جهــان در بریتانیا هســتند.
www.iliadint.com

103

می نماید .مدارک مورد نیاز ممکن است برای بانک های مختلف متفاوت
باشند اما عموما بانک های بریتانیا مدارک زیر را برای گشایش حساب نیاز
دارند:
	•پاسپورت
	•نامه پذیرش و تاییدیه ثبت نام دانشگاه
	•مدرک دال بر اقامت در بریتانیا ،آدرس و تلفن محل سکونت
«حســاب عــادی» ( )Basic Bank Accountعمومــا توســط دانشــجویان
و بــرای آنهــا افتتــاح مــی شــود .هرچنــد ایــن حســاب امــکان دریافــت
کارت بانکــی و یــا دســته چــک را نــدارد .افتتــاح حســاب در مجمــوع
بــه مــدت  2هفتــه طــول خواهــد کشــید .ســازمان بانکــداری بریتانیــا
( )British Bankers Associationاطالعــات مفیــدی را در ارتبــاط بــا
گشــایش حســاب بانکــی در لینــک زیــر در اختیــار شــما قــرار داده اســت:
http://www.bba.org.uk/pdf/40746.pdf

هــم چنیــن موسســات بیــن المللــی بســیاری در بریتانیــا بــه امــر آمــوزش
زبــان انگلیســی بــه افــراد مهاجــر و فرزنــدان آنهــا اشــتغال دارنــد.

نکات مهم در ارتباط با زندگی در بریتانیا
	•بــرای داشــتن تلویزیــون و کانالهــای آن بایــد مالیــات دهیــد کــه بــه آن
هزینــه مجــوز تلویزیــون گفتــه مــی شــود.
	•در هنــگام خریــد خانــه ،ملــزم بــه رعایــت قانــون عــدم نقــض عهــد
در فــروش هســتید .یعنــی نمــی توانیــد درصــورت قــول بــه فــروش،
خانــه را بــه فــرد دیگــر بــا پیشــنهاد خریــد باالتــر بفروشــید.
	•درصــورت رانندگــی در مناطــق خاصــی از شــهر شــما شــامل پرداخــت
هزینــه تراکــم هســتید .ایــن هزینــه بــه صــورت آنالیــن و یــا از طریــق
تلفــن قابــل پرداخــت اســت.
بریتانیا دارای سیستم خدمات درمانـــی ملی است که خدمات درمانـــی را به
صورت رایگان برای تمام شهروندان بریتانیایی فراهم می سازد .البته بـرای
دریافت این حق بیمه باید مدتها در صف انتظار بمانید و این یکی از عوامـلی
است که مردم را به دریافت خدمات درمانی خصوصی تشویق می کند.
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قطار
خدمــات حمــل و نقــل بــا قطــار در بریتانیــا در حــال پیشــرفت مــی باشــد و ایــن وســیله خصوصــا در انگلســتان جــزء وســایل نقلیــه بســیار اقتصــادی اســت.
بــرای آگاهــی بیشــتر از خدمــات قطــار مــی توانیــد بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد:

http://www.nationalrail.co.uk/

اتوبوس
بــه عنــوان یــک دانشــجو ،اتوبــوس مــی توانــد وســیله نقلیــه بســیار مناســبی بــرای شــما باشــد .اتوبــوس در بیشــتر شــهرها وجــود داشــته و در شــهرهای
بــزرگ تــر ایــن خدمــات و شــبکه ســرویس دهــی گســترده تــر مــی باشــد .در بریتانیــا ســرویس اتوبــوس  National Expressامــکان جابجایــی در

سراســر بریتانیــا را میســر مــی ســازد .بــرای اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه لینــک زیــر مراجعــه نماییــد:

http://www.nationalexpress.com/

اشتغال در حین تحصیل

به عنوان یک دانشجــو ،می توانید به مدت  20ساعت در هفته کار کنید .هم چنین همسر دانشجــوی مقطـع کارشنــاسی به باال در صورتی که طول دوره

تحصیل دانشجو بیشتر از  12ماه باشد ،امکان اخذ مجوز کار را خواهد داشت .برای اطالعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

اسکان دانشجویی
بــرای مــدت زمانــی کــه قصــد اقامــت در
انگلســتان را داریــد گزینــه هــای متفاوتــی
بــرای انتخــاب محــل ســکونت خــود خواهیــد
داشــت .گزینــه هــای شــما نســبت بــه ایــن کــه
آیــا دانشــگاه و کالــج شــما خوابــگاه ارائــه مــی
دهنــد یــا خیــر ،شــهری کــه در آن اقامــت داریــد و
مقــدار بودجــه ای کــه مــی توانیــد ماهانــه صــرف
کنیــد بســیار متفــاوت خواهــد بــود .وقتــی کــه
در دانشــگاه و کالجــی ثبــت نــام مــی کنیــد بایــد
حتمــا مشــخص کنیــد کــه بــه خوابــگاه نیــاز داریــد
(مگــر در شــرایطی کــه محلــی را از قبــل در نظــر
گرفتــه و هماهنــگ کــرده باشــید) .اگــر چــه بــه
عنــوان یــک دانشــجوی خارجــی مــواردی جهــت
ســکونت در نظــر گرفتــه مــی شــود ،امــا گمــان
نکنیــد کــه اســکان شــما بــه صــورت خــودکار
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صــورت مــی پذیــرد .یــک نکتــه بســیار مفیــد و
مهــم ایــن اســت کــه هنــگام دریافــت کــه پذیرش
قطعــی از دانشــگاه مــی بایســت ســریعا بــه دنبــال
محــل ســکونت خــود باشــید .خانــه هــا ســریعا
کرایــه خواهنــد شــد و تقاضــای محــل اســکان
بســیار بیشــتر از عرضــه آن خواهــد بــود.

خوابگاه های دانشجویی
خوابــگاه هــا مــکان هــای بســیار مناســبی بــرای
آشــنا شــدن بــا افــراد جدیــد هســتند .ایــن خوابگاه
هــا ســاختمان هــای بســیار بزرگی بــوده کــه در آن
شــما یــک اتــاق مســتقل و یــا یــک اتــاق مشــترک
بــا دانشــجوی دیگــر خواهیــد داشــت .اتــاق شــما
بــه تنهایــی ممکــن اســت بســیار ســاده باشــد و
اگــر ســرویس بهداشــتی در اتاقتــان موجود نباشــد
بایــد از ســرویس هــای بهداشــتی مشــترک تعبیــه

شــده در ســاختمان خوابــگاه اســتفاده کنیــد.

http://www.WorkPermit.com/

حمل و نقل عمومی در بریتانیا
اگــر در شــهرهای بــزرگ و صنعتــی بریتانیــا ماننــد
لنــدن و منچســتر ســاکن باشــید ،ارزان تریــن و
راحــت تریــن وســیله نقلیــه متــرو مــی باشــد.
لنــدن دارای شــبکه بســیار گســترده ای از خطــوط
متــرو اســت کــه در تمــام طــول روز و تــا نیمــه
شــب در حــال ســرویس دهــی مــی باشــد .در
شــهرهای کوچکتــر نظیــر منچســتر و ناتینگهــام،
متــرو اغلــب بــه نقــاط مهــم شــهر حرکــت مــی
کنــد .بــا خریــد کارت هــای تخفیــف ماننــد کارت
اویســتر  Oyster Card for the Tubeمــی
توانیــد از خدمــات متــرو بــه میــزان ارزان تــری
اســتفاده نماییــد.
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دانـشگــاه کـرتیـــن
مشــخصات
دانشــگاه کرتیــن بزرگتریــن و از لحــاظ فرهنگــی متنــوع تریــن دانشــگاه در
ایالــت اســترالیای غربــی مــی باشــد .بیــش از  50،000دانشــجو از بیــش
از  130کشــور جهــان (نزدیــک بــه  16،000دانشــجوی بیــن المللــی)
دانشــگاه کرتیــن را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب مــی کننــد تــا کرتیــن
ســومین دانشــگاه بــزرگ اســترالیا در جمعیــت دانشــجویی باشــد .دانشــگاه
کرتیــن ،یکــی از  50دانشــگاه برتــر دنیــا بــا قدمتــی کمتــر از  50ســال بــوده
و رتبــه اول را در ایالــت اســترالیای غربــی داراســت (رتبــه بنــدی  QSدر
ســال  .)2015-2016دانشــگاه کرتیــن در حــال حاضــر در رتبــه بنــدی
شــانگهای جیائــو تانــگ ( )AWRUدر رتبــه  201-300قــرار گرفتــه اســت
کــه نســبت بــه رتبــه  301-400در ســال  2014و رتبــه  401-500در ســال
 2013پیشــرفت قابــل مالحظــه ای داشــته اســت.
دانشــگاه کرتیــن مــدارک شــناخته شــده خــود در ســطح جهــان را در
پردیــس هــای متعــددی در اســترالیا و جنــوب شــرق آســیا از جملــه پــرث،
ســاراواک (مالــزی) و ســنگاپور ارائــه مــی نمایــد .پردیــس اصلــی دانشــگاه
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در شــهر پــرث مســتقر مــی باشــد کــه بــه داشــتن اســتاندارد بــاالی
زندگــی ،چشــم انــداز اشــتغال خــوب و جامعــه ای پذیــرای فرهنــگ هــای
گوناگــون مشــهور اســت.
مــا طیــف گســترده ای از دوره هــای آموزشــی مختلــف را در مقاطــع
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا؛ و در شــاخه هــای بازرگانــی ،علــوم
انســانی ،علــوم و مهندســی؛ و نیــز علــوم بهداشــت ارائــه مــی نماییــم.
مــا بــا ادغــام آمــوزش هــای نظــری و عملــی ،دانــش آموختگانــی را بــه
بــازار کار معرفــی مــی نماییــم کــه از اعتبــار ملــی و بیــن المللــی دوره هــای
آموزشــی مــا بهــره مــی برنــد .مشــارکت دانشــگاه کرتیــن بــا بیــش از 90
دانشــگاه در بیــش از  20کشــور مختلــف دنیــا ،ســهولت در یافتــن شــغل
مناســب را در اقصــی نقــاط دنیــا بــرای دانــش آموختــگان ایــن مرکــز
علمــی بــه ارمغــان مــی آورد.
در دانشــگاه کرتیــن ،شــما فراتــر از کالس قــدم برداشــته و در فضاهــای
مــدرن دانشــگاه ایــده هــای خــود را در واقعیــت تجربــه مــی کنیــد کــه
نمونــه هایــی از آن عبارتنــد از تجربــه هیجــان انگیــز خریــد و فــروش

سهام در اتاق بازرگانی دانشکده بازرگانی کرتین ،آشنایی با منابع انرژی
پاک آینده در بخش  116میلیون دالری منابع و شیمی ،پیوستن به
تالش های تحقیقاتی در برابر گسترش بیماری های مزمن در بخش 35
میلیون دالری تحقیقات علوم زیستی ( )CHIRIو یا خلق قطعه دیگری
از هنــر مدرن در آزمایشگاه چند میلیون دالری خالقیـت های دیجیتال.
مهم نیست که چـه مقطعی را برای ادامه تحصیــل انتخاب می کنید زیرا
دانشجویان دانشگــاه کرتین همواره تئــوری را در عمل تجـربه کرده و
خود را از دانشجویان سایر دانشگاه ها متمایز می سازند.

پژوهش
دانشــگاه کرتیــن بــا چشــم انــداز حضــور در عرصــه بیــن المللــی پژوهــش
و آمــوزش و نیــز در جهــت ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکالت جهانــی
بــا صنایــع مختلــف رابطــه تنگاتنگــی دارد .مــا بــا در اختیــار داشــتن
تعــداد زیــادی از دانــش آموختــگان مقطــع دکتــرا و نیــز درآمــد تحقیقاتــی
و نشــریات پژوهشــی بــا کیفیــت ،تحقیقــات خــود را در  4حــوزه کلیــدی
مــواد معدنــی و انــرژی ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTو فنــاوری
هــای در حــال ظهــور ،بهداشــت و توســعه پایــدار متمرکــز نمــوده ایــم.
پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در دانشــگاه کرتیــن از دیــد بســیاری از
مؤسســات معتبــر علمــی بــه رســمیت شــناخته مــی شــوند کــه از آن جملــه

مــی تــوان بــه بررســی تعالــی در تحقیقــات اســترالیا در ســال  2015اشــاره
نمــود کــه توســط شــورای تحقیقــات اســترالیا صــورت پذیرفــت .در ایــن
بررســی ،دانشــگاه کرتیــن در  85%نــکات ارزیابــی شــده ،رتبــه اســتاندارد
بیــن المللــی و یــا باالتــر از آن را کســب کــرده اســت کــه نشــان دهنــده
افزایــش کیفــی تحقیقــات ایــن دانشــگاه نســبت بــه  71%ارزیابــی ایــرا
( )ERAدر ســال  2012مــی باشــد.

دانش آموختگان
دانــش آموختــگان دانشــگاه کرتیــن بــه شــبکه عظیــم  170،000نفــری
دانــش آموختــگان ایــن دانشــگاه از بیــش از  150کشــور مــی پیوندنــد.
دانشــگاه کرتیــن بــا اتصــال شــما بــه متخصصیــن متعــددی از سراســر
دنیــا ،شــما را از رویدادهــا ،فعالیــت هــا ،توســعه هــای شــغلی و فرصــت
هــای مربــوط بــه رشــته تخصصــی تــان آگاه مــی ســازد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد دانشــگاه کرتیــن بــه درگاه
اینترنتــی  international.curtin.edu.auمراجعــه نماییــد.
کــد مرکــز ثبــت مؤسســات مشــترک المنافــع و دوره هــای آموزشــی بــرای
دانشــجویان خــارج از کشــور (00301J :)CRICOS
دانشگاه کرتین عالمت تجاری دانشگاه فناوری کرتین می باشد.
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دانـشگــاه آدلـایـــــد
پروژه های تحقیقاتی منحصر بفرد
•
•
•
•
•
•

سومین دانشگاه قدیمی در استرالیا (تأسیس )1874
عضویت در گروه ( 8دانشگاههای مطرح استرالیا)
در بین  200دانشگاه برتر جهان*
معرفی کننده  5برنده جایزه نوبل
معرفی کننده  105دانشجوی بورسیه رودز و  116دانشجوی بورسیه فولبرایت
دارای  26،000دانشجو؛  6000دانشجوی بین المللی

*رتبه بندی  QS، THESو SJT

دانشگاه آدالیـــد براساس بودجه پژوهشی سرانه ،یکی از برتریــن دانشگاه های پژوهش محور در استرالیـا می باشد .این دانشگاه دارای مراکز
تحقیقــاتی و تخصصی متعددی بوده و  6مؤسسه پژوهشی عمده را در اختیار دارد که تعدادی از آن ها با بخش های دولتی و صنعتی همکاری می نمایند.

شهر آدالید

عــاوه بــر رتبــه پنجمیــن شــهر برتــر جهــان بــرای ســکونت (اکونومیســت  ،)2015آدالیــد مقــرون بــه صرفــه تریــن مرکــز ایالتــی اســتر الیــا بــوده بــه
طــوری کــه هزینــه زندگــی در ایــن شــهر ( 19%آمــار مرکــز ملــی اجتماعــی و اقتصــادی) از شــهرهای ســیدنی و ملبــورن پاییــن تــر مــی باشــد .خوابــگاه
هــای دانشــجویی در آدالیــد ارزان تــر از شــهرهای دیگــر اســترالیا مــی باشــند .آدالیــد ســبک زندگــی مناســبی را در محیطــی ایــده آل بــرای تحصیــل در
اختیــار شــما قــرار مــی دهــد .جمعیتــی چنــد فرهنگــی از بیــش از  120کشــور مختلــف جهــان ســاکنان آدالیــد را تشــکیل مــی دهنــد.

بیــش از  120کشــور مختلــف جهــان ســاکنان آن را تشــکیل مــی دهنــد .شهر آدالید

مشخصات
دانشــگاه آدالیــد از زمــان تأســیس آن در ســال  ،1874بــه برتــری در
کیفیــت آمــوزش ،یادگیــری و پژوهــش شــهرت یافتــه اســت .دانشــگاه
آدالیــد همچنیــن بــا عضویــت در گــروه ( 8دانشــگاههای پژوهــش
محــور مطــرح اســترالیا) ،از آغــاز فعالیــت خــود در زمــره یکــی از
موفــق تریــن مؤسســات آمــوزش عالــی اســترالیا قــرار گرفتــه اســت.
بــا در اختیــار داشــتن بیــش از  3000کارمنــد ،دانشــگاه آدالیــد امکانــات
منحصــر بفــردی ماننــد طیــف گســترده ای از رشــته هــای تحصیلــی،
خدمــات حمایتــی و نیــز تعامــات مســتقیم بــا اســاتید دانشــگاه را در اختیــار
دانشــجویان قــرار مــی دهــد .مــا در دانشــگاه آدالیــد خــود را بــه پیشــرفت
فــارغ التحصیــان بــا کیفیــت متعهد مــی دانیم کــه در مدیریــت ،خالقیت و
توانایــی ایجــاد تغییــرات مثبــت در ســطح بین المللی شــناخته شــده باشــند.
بیــش از  6000دانشــجوی بیــن المللــی از بیش از  90کشــور دنیا 24 ،درصد
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جمعیــت دانشــجویان دانشــگاه را تشــکیل مــی دهنــد .چشــم انــداز بیــن
المللــی حقیقــی نیازمنــد تعامــل اســت .از ایــن رو ،دانشــگاه آدالیــد بــرای
تبــادل دانشــجو و نیروی انســانی ،انجــام پروژه هــای تحقیقاتی و بســیاری
همــکاری هــای دیگــر ،بــا بســیاری از دانشــگاه هــای پیشــرو ،مؤسســات
تحقیقاتــی و نیــز دانشــکده هــای سراســر جهــان در ارتبــاط مــی باشــد.

منابع و امکانات با کیفیت
دانشــگاه آدالیــد امکانــات گســترده ای از قبیــل ســاختمان هــای
ســنتی و مــدرن ،آزمایشــگاه هــای نویــن ،اتــاق هــای کامپیوتــر،
ســالن هــای ســخنرانی بــه روز و نیــز کتابخانــه ای منحصــر بفــرد را در
اختیــار دارد .امکانــات فرهنگــی و تفریحــی خوبــی نیــز ماننــد زمیــن
هــای ورزشــی بــزرگ ،آتلیــه هــای هنــری ،فروشــگاه هــای گوناگــون و
فضاهــای بــاز گســترده از دیگــر امکانــات دانشــگاه بــه شــمار مــی آینــد.

عــاوه بــر پنجمیــن شــهر برتــر جهــان بــرای ســکونت (اکونومیســت
پروژه های تحقیقاتی منحصر بفرد
 ،)2015آدالیــد مقــرون بــه صرفــه تریــن مرکــز ایالتــی اســترالیا بــوده
دانشــگاه آدالیــد براســاس بودجــه پژوهشــی ســرانه ،یکــی از برتریــن
بــه طــوری کــه هزینــه زندگــی در ایــن شــهر  19%از شــهرهای ســیدنی و
دانشــگاه هــای پژوهــش محــور در اســترالیا مــی باشــد .ایــن دانشــگاه
ملبــورن پاییــن تــر (مرکــز ملــی اجتماعــی و اقتصــادی) مــی باشــد .آدالیــد
دارای مراکــز تحقیقاتــی و تخصصــی متعــددی بــوده و  6مؤسســه
بــا داشــتن تمامــی مزایــای یــک شــهر بــزرگ و عــدم وجــود کاســتی هــای
پژوهشــی عمــده را در اختیــار دارد کــه تعــدادی از آن هــا بــا بخــش
مقاطع و رشته های تحصیلی
آن ،ســبک زندگــی دلخــواه شــما را در محیطــی ایــده آل بــرای تحصیــل
هــای دولتــی و صنعتــی همــکاری مــی نماینــد .مؤسســات پژوهشــی
در اختیارتــان قــرار مــی دهــد .خوابــگاه هــای دانشــجویی در آدالیــد ارزان
دکترا
تحقیقاتی،
کارشناسی
تحصیلی،
کارشناسی ارشد
دنیــا
مختلــف
ارشدنقــاط
برجســته از
محققیــن
داشــتن
کارشناسی ،در اختیــار
دانشــگاه بــا
تــر از شــهرهای دیگــر اســترالیا بــوده و بســیاری از آن هــا در مرکــز شــهر
اولویــت
نوآورانــه،
فرهنگــی
و
مــدرن
هــای
زیرســاخت
حمایــت
و•نیــز بــا
• زیست شناسی دریایی
• دندانپزشکی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
• علوم بهداشتی
پیــاده
دانشــگاه
تــا
دانشــجویان
اغلــب
کــه
طــوری
بــه
انــد،
شــده
واقــع
• ریاضی و علوم کامپیوتر
ملــی و بیــن
تحقیقاتــی
دارنــد.مالی
عهــده و امور
دامپزشکی)المللــی متعــددی را •بــر اقتصاد
(پیش
هــایعلوم دامی
•
• علوم انسانی و اجتماعی
فرهنگــی اســترالیا مــی
روی مــی کننــد .آدالیــد یکــی از شــهرهای •چنــدداروسازی
• آموزش
• معماری و طراحی شهری
• فناوری اطالعات
موسیقی
•
فروشــگاه هــای ایــن
رســتوران هــا و
باشــد بــه گونــه ای کــه کافــه هــا،
• مهندسی
• بیوتکنولوژی و علوم پزشکی
• مطالعات بین المللی
•
روانشناسی
شــهر منعکــس کننــده تنــوع فرهنگــی و قومــی آن بــوده و جمعیتــی از
• علوم محیط زیست
• بازرگانی ،تجارت و مدیریت (از جمله )MBA
• حقوق
• علوم
* کد مرکز ثبت مؤسسات مشترک المنافع و دوره های آموزشی برای دانشجویان خارج از کشور (00123M :)CRICOS

جهت دریافت اطالعات بیشتر و نام نویسی ،با شرکت ایلیاد بین الملل نماینده دانشگاه آدالید استرالیا در ایران تماس بگیرید.
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دوره های آموزش عالی در استرالیا و نیوزیلند
گروه آموزشی  StudyGroupبرای موفقیت دانشجویـان در ورود به
دانشگاه ها دوره های آموزش عالی متنوعی را در استرالیـا و نیـوزیلنـد
ارائه می نماید.

همکاری با دانشگاه های مطرح

گــروه آموزشــی  StudyGroupاز تجربــه بــی نظیــری در جــذب
دانشــجویان بیــن المللــی و موفقیــت آن هــا در ورود بــه دانشــگاه هــای
اســترالیا و نیوزیلند برخوردار اســت .در حال حاضر ،این گروه آموزشــی
بــا همــکاری  3دانشــگاه مطرح اســترالیا (اعضــای گروه  )8و به تناســب
نیازهــای مراکــز آموزشــی مختلــف ،تلفیقــی از دوره هــای آموزشــی
پیــش دانشــگاهی و دوره هــای فنــی و حرفــه ای را ارائــه مــی نمایــد.
کالج دانشگاه سیدنی Taylors

کالــج تیلــورز عــاوه بــر آمــاده ســازی دانشــجویان مســتعد بــرای
ورود بــه دانشــگاه هــای متعــددی در اســترالیا ،بــه آمــوزش دوره
www.iliadint.com
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آمادگی زبان انگلیســی ،دوره های آموزش متوســطه (دبیرستان) ،دوره
هــای پیــش دانشــگاهی و نیــز دوره هــای فنــی و حرفه ای مــی پردازد.
• تضمین ورود به دانشگاه سیدنی
• با سابقه ای درخشان (ورود نزدیک به 100%دانش آموزان این کـالج
به مراکز آموزش عالی)
• ورود آسان به دانشگاه
• گزینه های تحصیلی قابل انعطاف
• امکان انتخاب دوره های آموزشی و دانشکده ها
• باالترین کیفیت آموزش
• باالترین میزان رشد تحصیلی

• عملکرد فوق العاده دانشجویـــان کالج  ANUدر مقاطع
تحصیلــی مختلف دانشگاه ملی استرالیا نسبت به دانشجویان
استرالیایی و سایـر دانشجویان بین المللی
• تضمیـن ورود به طیف وسیعی از رشتــه های مقطــع
کارشناســی دانشگاه ملی استرالیا
• خوابگاه های دانشجویی در پردیس دانشگاه برای دانشجویـان
 18سال و به باال
• دانشگاه مــلی استرالیـــا تنها نهــاد آموزشـی استرالیـا از اعضــای
اتحادیه معتبر دانشگاه های پژوهش محور دنیا
• دانـشـگــاه مـلی استرالیــا از اعضـای گــروه ( 8دانـشگــاه
هــای مطرح استرالیا)
• رتبه باالتر از استــاندارد  94%تحقیقات انجام شده در دانشگـاه
ملی استرالیا (طبق گزارش  Study Assistدولت استرالیا )2014
•  78/3%کادر آموزشی دانشگاه ملی استرالیا دارای مدرک دکترا
• کسب حداکثر امتیــاز  5ستاره مثبـت از  QSدر سال ( 2014یکی
از  12دانشگاه در جهان که موفق به دریافت این رتبه شده است).
• دانشگاه ملی استرالیا دارای کمترین نسبت کادر آموزشی به
دانشجو ( 1به  )10در بین دانشگاه های برتر استرالیا
• دانشگـاه ملــی استرالیــا دارای رتبــه  1در استرالیـا و رتبــه 19
در جهان (رتبه بندی دانشگاه های جهان )QS 2015/16
کالج دانشگاه استرالیای غربی UWA
• بــرگــزار کننده دوره های پیش دانشگــاهی ،دیپـلم بـازرگانــی
و دیپلم علوم
• خوابگاه های دانشجویی در پردیس دانشگاه برای دانشجویـان

 17سال به باال
• ورود  97%فــارغ التحصیــان ایــن مرکــز بــه ســال دوم مدرســه
بازرگانــی دانشــگاه اســترالیای غربــی در ســال  2014زبــان
انگلیســی ،دوره هــای آمــوزش متوســطه (دبیرســتان) ،دوره هــای
پیــش دانشــگاهی و نیــز دوره هــای فنــی و حرفــه ای مــی پــردازد.
• فرصت های شغلی بزرگ
• فراگیری مهارت های تکنیکی در رشته انتخابی
• انعطاف پذیری  -ترکیب مطالعات علمی با دوره های تئوری
• تضمین ورود به دانشگاه استرالیای غربی
• با سابقه ای درخشــان (ورود نزدیک به 100%دانش آمــوزان این
کالج به مراکز آموزش عالی)
دوره های دیپــلم معـادل سال اول دانشگـاه بوده و موفقیت در ایـن
دوره ها ورود به مقطـع کارشنــاسی رشته های مشخــص دانشگــاه
استرالیــای غـربی را با امکان تطبیــق واحــد های درسـی تضمیـن
می نماید.
دوره های پیش دانشگاهی در اوکلند
• نتـایــج فــوق العــاده  94%دانش آمــوزان در دریافــت پذیــرش
قطــعی تحصیلی از یکی از دانشگــاه های طرف قــرارداد (دانشگاه
فنــاوری اوکلند ،دانشگاه مســی و دانشگاه اوکلنــد) در سـال 2015
• انتخـاب آزادانــه از میان دانشگــاه های مطرح نیوزیلنــد شامــل
 3دانشگاه طرف قرارداد
• ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه های طرف قرارداد
• فرصت کشف شگفتی های طبیعی نیوزیلند

کالج دانشگاه ملی استرالیا ANU
کالج  ANUبرگزار کننده دوره های آموزشی زبان انگلیسی و نیز دوره
های پیش نیاز ورود به دانشگاه ملی استرالیا (یکی از دانشگاه هــای
عالی رتبه این کشور و نیز در میان بهترین مراکز آموزشی جهان) می
باشد.
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راه ورودی شما به دانشگاه های برتر استرالیا و نیوزیلنـد
گروه آموزشی  StudyGroupدوره های منحصر بفردی را جهت ورود به دانشگاه ارائه می نماید که موفقیت های شغلی فوق العاده ای را
برای دانش آموزان فراهم می آورد .ما به نقش خود در آمـوزش افتخار می کنیم و در تحقق رویای دانش آموزان مصمم هستیم.
مراکز آموزش بین المللی
 .1کالج Taylors
• دوره پیش دانشگاهی کالج UWA

دانشگـاه فلینــدرز

• دیپلم علوم
• دیپلم بازرگانی

 .2مرکز آموزش بین المللی Flinders

•
•
•
•

دوره پیش دانشگاهی
دیپلم بازرگانی
دیپلم علوم
دوره آموزشی پیش ارشد بازرگانی

Flinders International
Study Centre

دانشگاه فلیندرز استرالیا در میان دانشگاه های برتر دنیا
بورسیه مقطع کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه فلیندرز استرالیا

 .3کالج ANU

A pathway provider for ANU

Foundation Program

• دوره پیش دانشگاهی
• دیپلم هنرهای آزاد
• دیپلم کامپیوتر

 .4دبیرستان Taylors
• سال های  11 ،10و 12
• دوره پیش دانشگاهی دانشگاه سیدنی
 .5کالج Taylors
• دوره پیش دانشگاهی اوکلند ()AFY

1

• تخفیف  15%شهریه برای دانشجویان دارای معدل  16و باالتر
• پذیرش دانشجو  2نوبت در سال (فوریه و جوالی)
• ارائه بورسیه های تحصیلی برای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،کارشناسی ارشد بازرگانی ،کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی
ارشد حسابداری و امور مالی
• شرکت در دوره های کارآموزی برای تطبیق واحدهای آموزشی

PERTH

2

4
SYDNEY

3

ADELAIDE

CANBERRA

5
AUCKLAND

MELBOURNE

جهت دریافت اطالعات بیشتر و نام نویسی ،با شرکت ایلیاد بین الملل نماینده دانشگاه فلیندرز استرالیا در ایران تماس بگیرید.
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«چنانچــه شــما عاشــق کار خــود باشــید و بــرای موفقیــت راه هــای
مختلفــی را آزمایــش نماییــد ،موفقیــت در دســترس شــما خواهــد
بــود .هیــچ رویــای دور از دســترس و هیــچ نــوآوری غیــر قابــل
تصــوری وجــود نــدارد ،پــس بــه خــود ایمــان داشــته باشــید».

 INSEARCHنهادی انحصاری و زیر نظر دانشگـاه فناوری سیدنــی
بوده و مـرکز ثبــت شده ارائه دوره های آمــوزش عالــی ورود به این
دانشگاه می باشد.

استیو وزنیاک ،یکی از بنیانگذاران شرکت اپل ،از مخترعین پیشگام ،استادیار
دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی دانشگاه فناوری سیدنی

* کد مرکز ثبت مؤسسـات مشترک المنافـع و دوره های آموزشی برای دانشجویـان
خارج از کشور (00099F 00859D, UTS:)CRICOS) UTS: (INSEARCH

رتبه بندی دانشگاه فناوری سیدنی
رتبه اول در استرالیا

دانـشگــاه UTS
آیا شما یکی از مبتکرین آینده هستید؟
همه ســاله ،هزاران نفر از دانش آموزان از سراسر جهان ،کالج دانشگاه
فناوری ســیدنی ( )UTS: Insearchرا به عنوان مقصد تحصیلی خود
انتخاب می نمایند تا عالوه بر کسب مهارت های الزم برای موفقیـــت
در تحصیالت خود ،وارد دوره های آموزشی دانشگاه فناوری سیدنــی
(یکی از نوآور ترین دانشگاه های استرالیا) شوند.
در کالــج دانشــگاه فنــاوری ســیدنی ( ،)UTS: Insearchهــدف مــا
آمــاده ســازی دانــش آمــوزان بــرای موفقیــت در دانشــگاه فنــاوری
ســیدنی مــی باشــد .مــا در ایــن کالــج دوره هــای مختلفــی از قبیــل
دوره هــای آمــوزش زبــان انگلیســی ،دوره هــای پیــش دانشــگاهی
(بــه نیابــت از دانشــگاه فنــاوری ســیدنی) و نیــز طیــف وســیعی از
مــدارک فنــی و حرفــه ای آمــوزش عالــی را ارائــه مــی نماییــم.
در کالــج دانشــگاه فنــاوری ســیدنی ( ،)UTS: Insearchمــدارک
فنــی و حرفــه ای ورود شــما بــه مقطــع کارشناســی دانشــگاه فنــاوری
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ســیدنی را تضمیــن مــی نمایــد .بســته بــه دوره آموزشــی کــه انتخــاب
مــی نماییــد ،شــما مــی توانیــد تحصیــات خــود را از ســال دوم
مقطــع کارشناســی در دانشــگاه فنــاوری ســیدنی دنبــال نماییــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد دوره هــای آموزشــی مــا،
کتابچــه بیــن المللــی مــا را از درگاه اینترنتــی مــا دانلــود نماییــد.
بورسیه های تحصیلی
ما خود را متعهــد می دانیم تا از دانش آمــوزانی با سطح علمــی باال
حمایـت نماییم .در این راستـا ،عالوه بر اینکه دستــاوردهای علمـی
دانشجویان خود را با اهــدا جوایــز جشن می گیریم ،در هر نیمســال
تحصیلــی ،تعدادی بورسیــه تحصیلی در اختیــار دانشجویان فعلـی،
دانشجویان آتی و نیز دانش آموختگان کالـج دانشگاه فناوری سیدنـی
( )UTS: Insearchو دانشگـاه فنــاوری سیدنی قرار می دهیم.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بورسیه های تحصیلی ما به درگاه
اینترنتی ما مراجعه نمایید.

رتبه اول در استرالیا

در میــان دانشــگاه هایــی بــا قدمتــی
کمتــر از  50ســال از نــگاه رتبــه بنــدی
( QS World Universityرتبــه بنــدی 50
دانشــگاه بــا قدمــت زیــر  50ســال )2015

در میــان دانشــگاه هایــی بــا قدمتــی کمتــر از
 50ســال از نــگاه
( Times Higher Educationرتبه بندی
 150دانشگاه با قدمت زیر  50سال )2016

رتبه  14در جهان

در میان  50دانشگاه برتر جهان

در میــان دانشــگاه هایــی بــا قدمتــی
کمتــر از  50ســال از نــگاه رتبــه بنــدی
( QS World Universityرتبــه بنــدی 50
دانشــگاه بــا قدمــت زیــر  50ســال )2015

در میان دانشگاه های بین المللی جهان
از نگـــاه Times Higher Education
(رتبه بنــدی  200دانشگـاه بیـن المللی
جهان )2016

رتبه  226در جهان

رتبه  218در جهان
از نگاه رتبه بندی QS World university

2015-2016

از نگاه رتبه بنــدی

Times Higher Education

( 2015-2016رتبه کلی )201-250

دانشگاه  5ستاره در رتبه بندی
QS Stars Ranking System
(™)2015 QS Stars
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تــور تــعطیـالت امریکا

همکاری ما با مدارس شبانه روزی امریکا:

» »ارائه خدمات اقامتی امن و مقرون به صرفه برای زمان تعطیلی پردیس های مدارس
» »زمانبندی قابل انعطاف و هماهنگ با تقویم مدارس
» »سرویس رفت و برگشت از فرودگاه

چرا تــورهای ایلیـــاد
داشــتن اســتراحت کافــی از جملــه نیازهــای ضــروری بــرای رشــد و ســامت
جســمی دانــش آمــوزان اســت .مــا بــا در نظــر گرفتــن تمامــی مــوارد رفاهی،

فعالیــت هــای خــود را بــه گونــه ای طراحــی کــرده ایــم کــه:

 .1دانــش آمــوزان ملــزم بــه بیــدار شــدن در ســاعات مشــخصی از صبــح را
نداشــته و خــود تصمیــم مــی گیرنــد چــه زمانــی از خــواب برخیزنــد.

 .2فعالیــت هــای تفریحــی متعــددی در دســترس خواهــد بــود کــه دانــش

آمــوزان مــی تواننــد در آنهــا شــرکت نمــوده و یــا کار دیگــری انجــام دهنــد.

خدمات ما

تعطیالت کریسمس

ایلیــاد بیــن الملــل ارائــه دهنــده خدمــات اقامتــی و تفریحــی در قلــب شــهر

مجموعه ی ما با تنوعی از سرگرمی های مرسوم روز کـــریسمس میزبــان

ای برنامــه ریــزی شــده کــه امنیــت و رضایــت دانــش آمــوزان دبیرســتانی را

هدیه دادن ،ساخت خانه زنجبیلی ،شیرینی پزی و آشپزی می باشند.

بوســتون در ایالــت ماساچوســت امریــکا مــی باشــد .ایــن خدمــات بــه گونــه

در طــول تعطیــات تحصیلــی فراهــم آورد .دانــش آمــوزان ایرانــی مشــغول
بــه تحصیــل در امریــکا نیــز مــی تواننــد در طــول مــدت تعطیــات از ایــن
خدمــات اســتفاده نماینــد تــا دیگــر نیــازی بــه بازگشــت بــه کشــور یا اســکان

در خانــواده هــای امریکایــی نداشــته باشــند.

تعطیالت شکرگزاری(مهرگان)
زمانبندی ما در تعطیالت شکــرگزاری مطابق با تقویم مــدارس می باشد.

عالوه بر فعالیت های بـرنامه ریزی شده مانند گشت و گـذار ،شـام سنتی و

اصیل این تعطیالت (بوقلمون) سرو می شود و تماشای بازی پرطرفدار تیم

بسکتبال سلتیکس بوستون نیز از نزدیک امکان پذیر خواهد بود.
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 .3با تـوجه به قـرار گرفتـن اقـامتـگــاه ما در قلـب شهـر و فاصـله منـاسب

بــرای پیــاده روی ،دانــش آمــوزان مــی تواننــد خــود بــه برنامــه ریــزی بــرای
فعالیــت هایشــان بپردازند.
 .4دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــه  200رســتوران و کافــه در نزدیکــی
اقامتــگاه دسترســی داشــته باشــند و حتــی غذاهــای محلــی خــود را میــل
نماینــد.
 .5دانــش آموزانــی کــه بــه آشــپزی عالقــه دارنــد ،آشــپزخانه ای بــزرگ و
تجهیــزات کامــل در اختیــار خواهنــد داشــت.
 .6تماشــای بــازی تیــم بســکتبال ســلتیکس بوســتون در اســتادیوم در زمــان
بــازی هــای ایــن تیــم امــکان پذیــر خواهــد بــود.

دانش آموزان میباشد .این فعالیت ها شامل اجرای رقص باله فندوق شکن،

تعطیالت بهاری
بــا توجــه بــه زمانبنــدی قابــل انعطــاف ایــن مجموعــه ،دانــش آمــوزان مــی

تواننــد از یــک روز تــا چنــد هفتــه در اقامــت گاه هــای ایــن مرکــز اســکان
داشــته و از برنامــه هــای تفریحــی متنــوع و نیــز تورهــای یــک روزه ماننــد
تــور شــهر دیدنــی نیویــورک لــذت ببرنــد.

تعطیالت بلند مدت آخر هفته
مجموعــه مــا آمادگــی و امکانــات الزم بــرای میزبانــی از دانــش آمــوزان در

تعطیــات طوالنــی آخــر هفتــه را نیــز در اختیــار دارد.
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	•آشپزخانه مجهز (عمومی)

کادر آموزشی

تمامــی مشــاوران مــا عــاوه بــر تجربــه بــاال ،از دانشــگاه هــای عالــی رتبــه امریــکا فــارغ التحصیــل شــده
انــد .مــدارک الزم دال بــر تجربــه کار ایشــان بــا گــروه ســنی نوجــوان و گواهــی عــدم ســوء پیشــینه هــر
یــک از آنهــا موجــود مــی باشــد.مربیان کار آزمــوده مــا همچنیــن قــادر خواهنــد بــود تــا در انجــام تکالیــف
درســی و آمــاده ســازی بــرای آزمــون هــای زبــان انگلیســی و  SATبــه دانــش آمــوزان کمــک نماینــد.

	•اینترنت رایگان
	•کتابخانه
	•اتاق نشیمن و تلویزیون
	•کافه در البی اقامتگاه
	•سالن اجتماعات

اقامت گاه

اقـامت گاه ما به تازگی و به سبکی مــدرن بازسازی شده و شباهت بسیاری به یک هتــل لــوکــس دارد و
امکانات زیر را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد:

	•امکانات خشکشویی
	•کمدهای شخصی

ایــن اقامــت گاه دارای اتــاق هــای عمومــی و خصوصــی اســت .اتــاق هــای عمومــی دارای  4تــا  8تخــت خــواب و کمــد مــی باشــند کــه ســرویس بهداشــتی

هــر یــک از آنهــا در خــارج از اتــاق هــا قــرار گرفتــه اســت .در اتــاق هــای خصوصــی  2تخــت خــواب بــا ســرویس بهداشــتی اختصاصــی و تلویزیــون موجــود
مــی باشــد .همچنیــن ملزومــات شــخصی ماننــد ملحفــه ،حولــه ،صابــون و شــامپو در اختیــار دانش آمــوزان قــرار دارد.

مــن از ایــن اقامــت خیلــی راضــی بــودم و بهتریــن ســرگرمی بــه نظــر مــن رفتــن بــه اســتادیوم بــرای تماشــای بــازی ســلتیکس بــود .مــن مســابقه هــای
زیــادی از گــروه ان بــی ای در تلویزیــون دیــده بــودم ،امــا ایــن اولیــن بــاری بــود کــه مســابقه را بــه صــورت زنــده و از نزدیــک تماشــا مــی کــردم .خیلــی

هیجــان زده بــودم .همــه فریــاد مــی زدنــد و پایکوبــی مــی کردنــد .راســتی مــن بــرای چنــد ثانیــه روی صفحــه نمایــش بــزرگ هــم دیــده شــدم .فکــر کنــم
پــدرم مــن را در چیــن از تلویزیــون دیــده باشــد .مــن عاشــق ایــن بــازی هســتم .ســال آینــده هــم بــه مســابقه هایــش خواهــم رفــت! ممنــون از همــه بابــت

زحماتــی کــه کشــیدند .ســال آینــده هــم خواهــم آمــد!

جان جی جانگ ،دانشجوی آکادمی چشایر ،ایالت کانکتیکات

مکان ما
اقامت گاه ما واقع در قلب شهر بوستون ،یکی از ایده آل ترین شهرهای امریکا برای پیــاده روی
قرار داشته و تمامی جاذبه های توریستی و تفریحی این شهر مانند مکان های تاریخـی بوستون،
خیابان نیوبری ،مراکز خرید ،موزه ها ،سینماها و بیش از  200کافه و رستوران های گونــاگون در
فاصــله چند دقیقه ای ما قرار دارند .با دسترسی آسان به متــرو شما می توانید به هر نقطه ای از
این شهر سفــر کنید.
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فعالیت ها

ســرگرمی هــای مختلفــی در برنامــه هــای روزانــه دانــش آمــوزان گنجانــده
شــده اســت .تمامــی فعالیــت هــا (بــه غیــر از ســفر بــه نیویــورک) رایــگان

و اختیــاری بــوده و مــی تــوان آن هــا را رزرو کــرد .بــرای شــرکت در برنامــه
هــا دانــش آمــوزان مــی بایســت از شــب قبــل ثبــت نــام کننــد ،و یــا بــرای

ســپری کــردن زمــان خــود مســتقالنه تصمیــم بگیرنــد.

فعالیت های ارائه شده

بازی تیــم بسکتبــال سلتیکس بــوستــون ،گشت دریــایی ویژه به همراه
تــور بازدید از دانشگاه های ام آی تی و هاروارد ،بازدید از موزه علم فیلم 4
بعدی در سینـمای آی مکس ،خرید در خیابان نیوبــری ،بازدیــد از مــوزه
هنرهای زیبـا ،رستـوران های چینــی در منطقه چینــی ها ،گشت و گــذار
در خیابان تاریخی شهر بوستون ،بازدید از آکواریم نیوانگلند ،رصدخانه برج
پرودنشال ،تئاتر ای ام سی از جمله فعالیت های ارائه شده می باشد.
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شرکت در کارگاه های آموزشی فرصتی برای کسب تجربه

مدرسان و کارکنان
	•مدرســین آزمــون  SATتمامــی افــراد کادر آموزشــی عــاوه بــر مــدارک آمــوزش عالــی ،فــارغ التحصیــل دانشــگاه هــای درجــه  1آمریــکا ماننــد
هــاروارد ،ام آی تــی ،پرینســتون ،و دانشــگاه پنســلوانیا و دارای امتیــاز  2400مــی باشــند.

	•کارکنان کادر پذیرش :افراد این گروه از کارکنان با سابقه مدارس عالی رتبه می باشند.

	•سخنران ها :دانشجویان بین المللی جدیدالورود دانشگاه های هاروارد ،ام آی تی ،بوستون و...

	•پــروژه هــای تحقیقاتــی :دانشــجویان مقطــع دکتــرا از دانشــگاه هــای هــاروارد ،ام آی تــی و بوســتون دانــش آمــوزان را در پــروژه هــای کاری و
تحقیقاتــی مشــارکت مــی دهنــد.

	•مقاله نویسی
	•کمک در توسعه محتوا
	•بازخوانی و ویراستاری مقاالت
	•حمایت کامل برای نگارش مقاالت عمومی و کمکی

پذیرش کالج
	•برگــزاری ســمینار بــا دانشــجویان بیــن المللــی جدیدالــورود بــه دانشــگاه
هــای هــاروارد ،ام آی تــی و بوســتون
	•ارائــه اطالعــات و نــکات کلــی در جهــت بهبــود رزومــه تحصیلــی دانش
آمــوزان توســط کارکنــان پذیــرش در پردیس دانشــگاه هــاروارد
	•امکان مشاوره انفــرادی با کارکنان فعلی و اسبق دانشگاه های رده بـاال

فعالیت
•پروژه های واقعی و فعال

	•امــکان همــکاری بــا کارخـــانه هــا ،تجـــارت هــای جدیــد ،آزمـــایشگاه
هــا و نیــز شــرکت در پـــروژه هــای در حــال اجــرای دانشـــگاه هــای
هـــاروارد و ام آی تــی متناســب بــا ســلیقه دانشــجویان

آماده سازی جهت مصاحبه
	•شــامل مصاحبــه هــا بــا مســئولین حرفــه ای پذیــرش بــه صــورت شــبیه
ســازی شده
	•بعــد از اتمــام کالس هــا و نیــز در اخــر هفتــه هــا فرصــت بهــره منــدی
از فعالیــت هــای تفریحــی و گشــت و گــذار در بوســتون و کمبریــج بــرای
دانــش آمــوزان فراهــم اســت.
	•گشت و گذار در خیابان تاریخی شهر بوستون
	•گشت دریایی ویژه
	•بازدید از موزه علوم به همراه فیلم  4بعدی
	•کارگاه آموزشی در موزه دانشگاه ام آی تی
	•بازی بیسبال در پارک Fenway
	•سفر به نیوپورت ،رودآیلند و دانشگاه Brown

آماده سازی جهت آزمون SAT

	•دسترسی رایگان و بدون محدودیت به نمونه سؤاالت آزمون آنالین
	• 30-20ساعت آموزش در  3زمینه آموزشی:
ریاضیات
زبان انگلیسی
درک مطلب و مفاهیم
	•آزمون های تشخیصی و اجباری برای سنجش سطح دانش آموزان
	•توجه انفرادی و دقیق در راستای تقویت نقاط ضعف و قوت دانش آموزان
	• 8-4آزمون آزمایشی
	•سیستم آموزشی متناسب با آزمون های جدید SAT
www.iliadint.com
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هزینه
هزینــه ایــن دوره هــا  6950دالر امریــکا بــوده و
شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:
	•اتاق  2نفره
	•واحدهای درسی
	•کارگاه های آموزشی

	• 3وعده غذا در روز
	•استفاده از امکانات
	•تفریحات و اردوها
	•بیمه ی سالمت
	•حمل و نقل فرودگاهی
الزم بــه ذکــر اســت کــه هزینــه پرداختــی شــامل

روزهای دوشنبه تا جمعه

مــوارد زیــر نمــی باشــد:
	•هزینه بلیط هواپیما
	•هزینه های پزشکی
	•خشکشویی
	•خرید سوغاتی
	•هزینــه خــرج کــرد هفتگــی ( $150-100در
هفتــه)

روزهای شنبه و یکشنبه (آخر هفته)

بــــرنـــــامـــه زمـــــانــــی

8:30 - 7:30

صبحانه

شنـبـــه

8:30 - 11:30

آماده سازی برای آزمون SAT

12:30 - 13:30

ناهار

•سمینار اول
دانشجویان بین المللی دانشگاه های گروه پیچک (آیوی لیگ 8 :دانشگاه قــدیمی
و پرآوازه امریکا) تمامی تجـارب خود را در خصوص اخذ پذیـرش و زندگی در کالــج
در اختیار دانـش آموزان قرار می دهند .و دانش آموزان فرصت پرسش و پاسخ برای
راهکارهای چگونگی تحصیل در مدارس عالی رتبه را خواهند داشت.
•سمینار دوم
مسئـوالن پذیـرش دانشگاه های برتـر امـریکا چگونـگی رونـد موفقیـت در مراحل
پذیرش را برای دانـش آمـوزان بازگـو می کنند و نکات الزم در پذیـرش تحصیلی را
یادآور می شوند.

13:30 - 17:00
(دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه)

آماده سازی برای آزمون SAT

(سه شنبه و پنجشنبه)

کارآموزی و پروژه های متمرکز

18:00 - 19:00

شام

19:00 - 21:00

زمان مطالعه و انجام تکالیف

یــکشنـبـــه
گردش در شهر بوستون ،بازدید از کالج های  MTT ،Brown ،Amherstو دانشگاه
های Northeastern ،Tufts ،Harvard ،Baston

یادگیری زبان انگلیسی در انگلستان
به همراه فعالیت های ماجراجویانه برای سنیـــن  17-8ســـال

خدمات ما
مجموعه ما با لیستی از فعالیــت های متفاوت و ماجراجویانه و نیز برنامــه
های درسی انگلیسی میزبان دانش آموزان می باشد .دانش آموزان شرکت
کننده از  40کشـور مختلف مهمـان مجموعــه می باشند و می تواننــد در
فضای انگلیسی زبان با محیط این کشور بیشتر آشنا شوند.

اردوهای آموزش زبان انگلیسی
•یادگیری زبان انگلیسی در عمل (در تمام طول سال)
English in Action - All year round

دوره پرطرفدار آموزش زبان انگلیسی به همراه سرگرمی های هیجـان
انگیز این فرصت را برای دانش آموزان فراهم می سازد تا مهارت های
زبانی خود را در محیطی پر جنب و جوش تقویت کنند .با حداقل 15
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ساعت سرگرمی ،کالس های تعاملی با تدریس اسـاتید مجـرب به گونه ای
طـراحی شده اند تا دانش آموزان یادگیری را در عمل بیاموزند.

•ماجراجویی انگلیسی (در تمام طول سال به غیر از تابستان)
(English Adventure - Rest of year (excludes summer

این دوره برای دانـــش آموزان کمتر از  12سال طراحی شده است و شـامل
حداقل  3ساعت آموزش زبان انگلیسی در کالس های تک زبـانه می شود.
• تکمیلی (در تمام طول سال به غیر از تابستان)

(Integration - Rest of year (excludes summer
این دوره شامــل ترکیبی از کالس های زبـــان می باشد که شامل حداقــل
 3جلسه در هفته بوده و امکان بازدیـــد از مدارس محلی و گفتگو با دانــش
آموزان انگلیسی را برای دانش آموزان فراهم می آورد.
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اردوهای متفرقه
•انتخاب دوره ماجراجویانه  -در تمام طول سال
Adventure Choice - All year round

دانــش آمــوزان در ســطوح متوســط زبــان انگلیســی و یــا باالتــر مــی تواننــد
در برنامــه هــای بــدون کالس زبــان شــرکت کننــد .حتــی بــدون شــرکت در
کالس هــای آموزشــی زبــان ،دانــش آمــوزان بــا ســنت هــای انگلیســی و
دیگــر ملیــت هــا آشــنا شــده و در طــول برنامــه هــا از مهــارت هــای زبــان
انگلیســی خــود اســتفاده مــی کننــد.

اردوهای اختیاری آموزش زبان انگلیسی
•کمپ تابستانی

Summer Camps - Summer

در طول تعطیالت تحصیلی مدارس ایران (نـوروز و تابستـان) دانش آموزان
می توانند در این برنـامــه شــرکت کنند .این برنامــه بسیار پر انـــرژی و
سـرگرم کننده برای دانش آموزان  8تا  17سال طراحی شده است.
هــدف مــا کمــک کــردن بــه دانــش آمــوزان ایرانــی در یادگیــری و تمریــن
مهــارت هــای زبــان انگلیســی در محیطــی چنــد فرهنگــی اســت .ایــن در
حالــی اســت ،کــه آنهــا مــی تواننــد در کنــار جوانانــی از انگلســتان و سراســر

جهـان در فعالیـــت های همه جانبــه و اردو های تاریخـــی و فرهنــگی
شــرکت کننــد .دانــش آمــوزان مــی تواننــد از میــان طیــف گســترده ای از
فعالیــت هــا و کالس هــای آموزشــی انگلیســی لــذت ببرنــد.
ایلیــاد بیــن الملــل بــا ایجــاد مکانــی مملــو از امکانــات گوناگــون فضــا را
بــرای شــکوفا ســاختن اعتمــاد بــه نفــس و نیــز یادگیــری زبــان انگلیســی
دانــش آمــوزان آمــاده مــی ســازد .آنهــا بــا پیــدا کــردن دوســتانی خارجــی،
بهبــود زبــان انگلیســی خــود و بهــره گیــری از یــک ماجراجویــی تابســتانی
در بریتانیــا مــی تواننــد از اقامــت خــود لــذت ببرنــد.

آنچه ما را متمایز می کند
امکان برگــزاری فعـالیــت های پرهیـجـان در فضای بـاز مجموعــه این
فرصت را به دانـش آمـوزان می دهد تا با تـجربیـات بیشتـری آشنا شوند.
با در نظر گرفتن آموزش مهارت های مهم زندگی ،هر یک از فعالیت های
ما متناسب با اهـــداف و تـوان یـادگیری گروه های سنــی تنظیـم شده اند.
از تــوسعــه مهارت های ارتباطی گرفته تا تشویق به کار گروهی.
•فعالیت های هیجان انگیز
از طلوع تا غـروب آفتــاب دانش آموزان سرگــرم انجـام نزدیک به  60نوع
فعالیت مختلف می باشند .این مجموعه خالقیت دانش آموزان را با فعالیت
هایی فراتر از تنیس ،فوتبال و کالس های هنری و صنایع دستی شکوفـــا
می سازد .حتی فعالیت های ساده ما شامل سرگرمی های هیجان انگیـزی
مانند :شمشیری بازی ،تیر اندازی با کمان ،کوهنوردی و ...می باشند.

•مربیان حرفه ای

•برنامه درسی زبان انگلیسی

کادر مربیـان در نظر گرفته شده در مجموعه ایلیاد بین الملل در تمامی ابعاد
فعـالیت های آمـوزشی و تربیتـی دارای تجـربـه و مهـارت باال می باشند.
تمامی مربیـان کــادر آموزشی آمـوزش دیده در کمک های اولیـه هستند و
از آنجایی که در طول سال به طور مداوم با مجموعه ما همکاری می کنند،
در تشویق و پشتیبانی از دانش آموزان بسیار مجرب می باشند.

برنامــه درســی زبــان انگلیســی بــه گونــه ای طراحــی شــده تــا دانــش
آمــوزان بتواننــد مباحــث درســی را کــه در کالس آموختــه انــد ،طــی برنامــه
هــای تفریحــی اســتفاده کننــد .دروس ارائــه شــده در ســطوح مختلــف،
بــه دانــش آمــوزان ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا در مــورد مــکان بازدیــد
خــود از قبــل اطالعــات جمــع آوری کــرده و پــروژه مربوطــه را کامــل کننــد.
برنامــه درســی محصلیــن نــه تنهــا بــه شــکوفایی اســتعدادها و اعتمــاد بــه
نفــس دانــش آمــوزان کمــک مــی کنــد بلکــه درفعالیــت هــای تفریحــی
آنهــا نقــش بســزایی دارد.

•مراکز ما
در این گونه بـرنامه ها داشتن ارتبــاط مستقیـم با فعاالن همکـاری با آنهـا
بسیار مهـم می باشد .داشتن مـراکز مستقل این امکـان را فراهم می سازد
تا به شما در جنبـه های مختـلف فعـالیت های ماجراجویانه کمک کنیم و با
مشکالت شما به بهترین و حرفه ای ترین نحو مقابله نماییم.
•آموزش خارج از محیط کالسی
مجموعه ما عنوان «با کیفیت ترین کادر آمـوزشی خارج از محیط کالسـی»
را کسب کرده است .این عنوان در سرتاسـر کشور شنـاخته شده بوده و تنها
در صورت داشتن یک سری استانداردهای تعریف شده به دست می آید.
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•رفاه و آسایش دانش آموزان
امــکان بازدیــد از مجموعــه هــای مــا بــه شــما اطمینــان مــی بخشــد کــه
آســایش و رفــاه شــما در طــول ایــن دوره از اولویــت هــای برنامــه مــا مــی
باشــد .مــا در مقابلــه بــا هرگونــه خطــر احتمالــی برنامــه ریــزی کــرده و
اقامتــی امــن و مطمئــن را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آوریــم.
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دفــتــــــر مـلبــــورن

دفتر ایران:
آدرس :ویکتوریا ،ملبورن ،خیابان کالینز ،شماره  ،333طبقه همکف
فکس0061 )8( 48857088 :
|
تلفن0061 )3( 96292677 :

دفــتــــــر امریکــــــا

دفــاتــــر ایلیـــــــاد بیــــــن المـــــلل

دفتر ایران:
آدرس :ایالت ماساچوست  ،02139شهر کمبریج ،خیابان ماساچوست ،شماره  ،955واحد 327
تلفن001 ) 617( 650 4553 :

دفــتــــــر انگلستـان

دفتر ایران:
آدرس :ناتینگهــام  ، NG7 7FNنــورث گیــت ،مرکــز تجــاری شــیپ اســتونز ،مرکــوری هــاوس
تلفن044 )0115( 9648 211 :

دفــتــــــر ایـــــــــران
دفتر ونک :باالتر از میدان ونک ،برج نگار ،طبقه  ،12واحد 10
خط ویژه هشت رقمی021-۴23۴9000 :
|
خط ویژه پنج رقمی021-83870 :
فکس021-88674604 :
|
تلـفــــن021- 88207078 - 9 :
موبایل0912-0883870 | 0912-8240970 | 0912-3240971 :
شماره پیامک30007991 :
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