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 قدمه م -1

شامل    . این فایل آموزیمیب م صفر تا صد اپالی کردن را به شما  یقصد دار  ، رین و ماهآ  ، دوستانم  هارمه  هب  و نام من پویا سمندی،  

س مندو  تجربه شخصی  دوستانم  ال  اپ  و  کردر  تالی  و  نکاتیدن  بهشون  تسمام  باید  ب  که  داودشتوجه  نشان  ما،  قصد  دن  . 

یان شده  بان ساده و خودمانی بز، میباشد که به  ان وجود دارداه متقاضیردر پیش    واقعیت های اپالی کردن، و سختی هایی که

الی  تمرکز اصلی این فایل، اپ   .موار تر بکنداند مسیر پذیرش دوستان عزیز را ه. در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که، میتواند

تجربیات شخصی   موارد گفته شده در این فایل شامل نظرات وذکر آن است که،  بل  نکته قا   و   میباشد  ی دانشگاه های کانادابرا

ممکن است   د،اشبای اپالی میاینکه این فایل اولین سری از فایل های راهنمجه به  با تو  باشند.  ما میباشد و الزاما صحیح نمی

 یطلبیم.  وزش مپ ا  بابت آنهد که  ش لمی باو یا ع ارشی نگ ای اشتباهات دار

 لم و صنعت(مکانیک ع) .ول فاندف،  کده مهندسی سیستم، دانشجینار  فریزر و نشگاه سایمون  پذیرش از دا:  ویاپ

 ( نرا تهدانشگاه  وتر  پی)کام . ول فاندیوتر، فپنشکده علم کام نترال، داپذیرش از دانشگاه موآرین:  

 علم و صنعت( )مکانیک  فول فاند ک،  لمبیا، دانشکده مکانیماهان: پذیرش از دانشگاه بریتیش ک

 پالی کنیم؟ ا چرا الف( 

شاید مهم ترین قدم در فرایند اپالی پاسخ دادن به این سوال هست که چرا میخوام اپالی کنم؟ به جوابی   اولین قدم و   ماهان:

اپالی میتونه انقد  پالی و شرایط زندگی چند سال اول بعد  ید. واقعیت اینه که فرایند اکه برای این سوال دارید خوب فکر کن

بشه. هرچقد از منصرف شدنتون  مانع  میتونه  این سوال  به  بشه که فقط جوابتون  باشه، هرچقد    رسخت  تر  جوابتون منطقی 

 یر تر میشه.جوابش براتون مهم تر باشه فرایند اپالی و زندگی پس از اپالی براتون تحمل پذ

 چگونه براتون راحتتر میشه. ه چرا روشن تر باشه،هرچقد جوابتون ب به قول نیچه عزیز

 

 مراحل اپالی کردن چیا هستن؟لب، ل مطغ اصبریم سراخب 

 دن شامل: رمراحل اپالی ک

 مناسب پرو گرمو پیدا کردن رشته  •

 تقویت رزومه.  •

 مکاتبه با اساتید  •

 الی کردن برای دانشگاه اپ  •

 گرفتن و میباشد  ل ویزاو مراح •

 هد شد. اده خواش به تفصیل توضیح ده هر بخمدر ادا
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 مناسب  پروگرمو  پیدا کردن رشته -2

 انادادر ک انواع پروگرم هاالف(     

. اگر روی رشته باشد  س موفقیت بیشترشان  در آنکه    است  مناسبیو پروگرم  ، پیدا کردن گرایش  اولین قدم برای اپالی کردن

ندارید و میخی تعصب زرایش خاصیا گ از  ادامه این مطلب بخوانید.    ید، کن  یشترشانستون برای پذیرش ب  د کهیواهیادی  اول 

 .  ئه میشوداراکانادا نشگاه های دالف در مه تحصیلی مختندین برناباید این موضوع را بدانید که چهمه 

• B.Sc.  )کارشناسی( 

• M.Sc.  )مستر با تز( 

• M.Eng.  )مستر بدون تز( 

• Co-up Master آموزی( )مستر همراه با دوره کار 

• Ph.D. )دکتری( 

یا  ناسکارشاول   در    .B.Scی  ارسپس  اصمقطع  برنامه  سه  وشد  تز  لی  با  مستر  الف(  دارد:   ,Master of Science) جود 

M.Sc.  و بر اساس  ن تز  بدو( مستر  ( پاس کردن چند درسMaster of Engineering)ارآموزیاه با کمرمستر ه  و  (  co-

up)  .و    دجود دارتن فاند وتمال گرفش از مستر هم احگرایمین  ر هم و تنها دو ایران داریا تمه  ک  ستمستر با تز همون چیزی

مستر بدون تز نیز که   پاس میکنید.ها چند درس  غول خواهید بود و تنمشقیقاتی ه میباشد که در آن به کار تحالیک دوره دو س

پاس  یک دوره   از  میباشد که پس  ندارمیشوی  حصیلالت  فارغکردن بعضی دروس،  یک ساله  بد  .دد و تحقیقاتی  تز،  مستر  ون 

نسبت  ع  باالتری  دارای هزینه  علت  به  موما  به  اما  میباشد  تز  با  از  مستر  بعد  و فرصت های شغلی که  دوره،  این  بودن  کوتاه 

کار    لی یک ساله ماه ا  6وره  ک د با یراه  پ هممستر کو آ  قطع ارشدخود را دارد. نوع سوم ممیکند، طرفدار های  تحصیل ایجاد  

از فار  ایبرخوبی  فرصت  باشد که  یآموزی م ب  غاستخدام بعد  را  اینه که  بل توکته قانن میدهد.  ه دانشجویاالتحصیلی  اگر  جه 

 اعانوند که احتمال گرفتن پذیرش برای دکترا برای  ست که مستر با تز را ادامه بدهید، هرچقصد خواندن دکترا را دارید، بهتر ا

   شانستان کمتر میباشد. ا مستر هم وجود دارد امدیگر 

باشد  قیقات میحتکه همراه با پاس کردن تعداد کمی از دروس و    ودئه میشراا  .Ph.Dن  ا عنواتنها بانادا نیز  ا در کع دکترطمق

به  سا  5لی  ا  4عموما    که نیز  میانجامد.  ل  آمریکا در    طول  بر خالف  ) خواند  ،  ا کنادا  بالفاصله  دکدکترای مستقیم  از  ترا  بعد 

م  برای خواندن دکترای مستقیم اقدا  خاص،یا شرایطی  خاص و    سیاررزومه ب  شجویانی با دان  نهاو تم نمیباشد  مرسوی(  سناکارش

 میکنند.  

م ن است که بسیاری از آنها هها ادامه تحصیل دهید و ممکرشته ها و گرایش های بسیار زیادی وجود دارند که میتوانید در آن

 یژگی باید داشته باشد. ید، چند ودامه تحصیل دهادر آن ر است رایشی که بهتگ . اما د یاینجذاب به نظر ب ی شمابرا

 ( خواهان زیادی در کانادا داشته باشد. الف

 ب( آینده شغلی خوبی داشته باشد

 به عالقه شما نزدیک باشد. ج( 

 رزومه شما بیایید.  و به سوابق د( 
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   نادا داشته باشدخواهان زیادی در کا   (الف

 PLCوش مصنوعی بلدم، کمی الکترونیک و  . کمی ههست  ، با گرایش رباتیکمکانیک  م. رشته منتوضیح دهمثال    اب رید  بگذا

  نویسی بلدم، و کمی به مباحث مهندسی پزشکی و هوا فضا آشنایی دارم.

امپیوتر،  ک  ی علماده همن به تمام اساتید در دانشکک و مکاترونیک، در همه این رشته ها کاربرد دارند،  با توجه به اینکه رباتی

تنها کافی بود که در حوزه هایی که من توانایی دارم، کار  زدم.  مکانیک ایمیل می  ، مهندسی پزشکی واهوا فض  ،ترونیکو الک  برق 

ذب اساتید بسیار  گرایش میان رشته ای بود، شانس مرا برای گرفتن پذیرش و جقه من یک  عالبا توجه به اینکه  کرده باشند.  

ایش های میان  ر گریل دصفزایش دهد، تح فتن پذیرش ای که میتواند شانس شما را برای گربیشتر میکرد. پس از جمله موارد 

 د.  باشته ای و یا گرایش های پر طرفدار میرش

اینکه بب ز  ه مراجعه کرده و انشکده، چه گرایشی محبوبیت دارد، تنها کافیست به سایت دانشکدینید بین اساتید یک دابرای 

آن، حساب کار حسابی دستتان میاید. در ادامه،  دین و بعد از  گاه انجام ببرای چند دانش  کار را. این  ید آگاه شویداتیش اساگر

 د. رایتان توضیح خواهم دانحوه پیدا کردن اساتید و فهمیدن گرایششون را ب

 آینده شغلی خوبی داشته باشد (    ب

ر کاناداست.  غلی بعد از اتمام تحصیل دشت های  ا، فرصایش در کانادگرتخاب  نمل ا، از مهمترین عوابر کسی پوشیده نیست که

  ایش های قدیمی و یاپرطرفدار بیشتر از گران تنها استاد دانشگاه شدن است، بازهم فرصت استخدام در گرایش  حتی اگر هدفت 

شغل عنوان  کردن  سرچ  ها،  حل  راه  بهترین  از  میباشد.  طرفدار  درکم  نظرتان  مورد    تسای  ی 

ahttp://www.indeed.c  شما به  تحصیلتان  از  پس  درآمد  و  شغلی  های  فرصت  از  خوبی  دید  شما  به  اینکار  میباشد. 

ه شده  در این گرایش و درآمد پس تحصیل به تفکیک استان به استان آوردداد شغل های موجود  میدهد.  در این سایت، تع

 ست.  یر زیر آورده شده ادر تصو این وبسایت، سرچ در ز نحوه اونه یک نماست. 

 

 

 به عالقه شما نزدیک باشد.    (ج

قه ندارید و فقط بخاطر  گرایشی که به آن عالاگر خورشید را در دست راست شما قرار دهند و ماه را دست چپ شما، بازهم در  

 ! است!! عالقهها فاکتور ن همتریم یکی ازاهید شد. پس  اسم قشنگش اونو ادامه دادین، موفق نخو

ه شود عالقه مندی، انرژی می آورد و قطعا یکی از نکات مثبتی که اساتید هنگام مصاحبه با شما می توانند متوج  ظر آرین:ن

 همین بحث عالقه است. 

http://www.indeed.ca/
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 ایید. شما بی و رزومهبه سوابق    ( د

از   به    طمربونا شته  در بین دانشجویان، اپالی کردن برای یک رشایع ترین علل ریجکتی  تمام موارد باال را خواندید. اما یکی 

به و  آب و فاضال  یهمهندس  ون وابقتسر  اگدرسته االن پول توی ماشین لرنینگه، اما لطفا  ته تحصیلی و سوابق کاری آنهاست.  رش

مان کامپیوتر ساینس  ذیرش گرفتن از دپارتکه شانس کمی برای پ   د دانید و آگاه باشیبصنایع،  مهندسی  ا رشته تحصیلیتون  ی

 دارید.   

  الاپالی کردم، اما در سال اول موفق به گرفتن پذیرش نشدم. دلیلش این بود که در س هم  من دو سال پشت  تجربه شخصی: 

اما پ   ت رباتوی ساخ ه من عموما رومل، رزوا و اگر هم  کانادا مورد استقبال قرار میگیره  ختی، کمتر در  روژه های ساها بود. 

از مقطع کارشناسی فار  بگیره، این پروژه ها دست  لتحصیل شده و حتی روی مباحث ساختی هم  غ ایک دانشجویی که تازه 

اقبال  دیگر، مورد  با رشته های    نرکیب آعی و تکه هوش مصنو  دموجه شتم  م،تسلط چندانی نداره، نمیدن. پس در سال دو

برای گرفتن پذیرش افزایش بدهم. نحوه تقویت  م در این راستا، تونستم شانسم را  قرار گرفته است. پس با تقویت رزومبسیاری  

 مه در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. رزو
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 تقویت رزومه برای جلب توجه اساتید -3

مه  ه رزومتون در اون راستا تقویت کنید. یک رزومیرسه ککردین، وقته اون    ون پیدا برای خودت  یش مناسب که گرانیا  ازبعد  

 قسمت میباشد که در ادامه هر کدوم توضیح خواهم داد.چندین  امل ش

 الف( معدل 

 GREزبان و   ب( نمره

 ج( سوابق کاری و تحصیلی شبیه به فعالیت استاد 

 د( مقاالت علمی 

ند.  جیه ککتور، میتواند کمبود یک فاکتور دیگر را توم، یک فا ن است که فکر کنیکردن آ  در اپالی  ین اشتباهیج ترراو    یناول

 س با من همراه باشید تا توضیح بیشتری بدهم. پ 

 

 معدل    الف( 

اگر من،  باور  میباش  به  معدل  میشود  بررسی  که  فاکتوری  مهمترین  و  اولین  میکنید،  اپالی  مستر  پس برای  حال    دراگر    د. 

 ن فاند دارید.  معدل میباشد، بخصوص اگر قصد گرفت ن تمرکز کنید، باید روی آ ین فاکتوری کهر، مهمتیباشیدتحصیل م

آمریکا، معدل مهمترین فاکتور برای گرفتن پذیرش تحصیلی است  معدل محور است یعنی برخالف  کشور کانادا به    : ینآرنظر  

   مخصوصا اگر قصد ادامه تحصیل در رشته های معروف مثل کامپیوتر ساینس، مکانیک و ... را دارید.

 

 : چه معدلی خوبه؟  سوال

 به باال.   17.5: جواب

 ؟ کنیم تبدیلباید معدل خود را به سیستم کانادایی   یاها با سیستم نمره دهی ما آشنا هستند   نادایی: آیا کاالوس

. اما تبدیل کردن معدل به  یستم نمره دهی ایرانی آشنا هستند. س باعموما ی اپالی کرده که  ی ایران: انقدر دانشجوجواب

 ید. کارو بکننید این وتیک مسرچ کوچ کسونیه و با ی آسیستم کانادایی کار 

 

 

 رش دارم؟ بود، آیا شانس پذی( دانشکده  minimum requirement: اگر معدلم زیر مینیمم ریکوآرمنت )سوال

را بررسی  ه کددانش مینیممل از اپالی، قب. پس باشینکوتاه نمیآیند، حتی اگر استاد داشته : عموما دانشگاه های خوب، جواب

 کنید. 

 خیلی بعیده که بیخیال بشن اما تعداد کمی از دانشگاه های کانادا در صورترد دانشگاه های خوب، در موباید بگم    نظر آرین:

تایید استاد می توانند به صورت کاندیشنال به شما پذیرش بدهند که معدل ترم اولتان از یه حدی باالتر باشه ) اما پذیرش  

اره خواهد  در قسمت اخذ ویزا بهش حتما اش دهد. را کاهش میمافتن ویزای شگر، زیرا شانس  ی مناسب نیستیلخکاندیشنال 

 ( شد!!!
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 ؟ ا معدل دو سال آخر مهمتر است یا معدل کلیآسوال:  

ه  عموما معدل کل ک  کهشخصی نشون داده ه تجرب ادر وبسایت مینویسند که معدل دو سال آخر مهم میباشد. ام:  جواب

 اهمیت داره.

از   پذیرش گرفتنیاری را برای  سخوب ب  صت های. من فر17.5  م باالیآخر  دل دو سالو مع   16.70: معدل کل من  یاوپ تجربه

از این فرصت ها میتوانم به دانشگاه های  دانشگاه های مخ پایین از دست دادم.  ،  UBC  ،UofTتلف را به خاطر معدل کل 

Carleton    ک  یباشد، اما یم  16را  دکت  و برای  15ریکوآرمنت عموم دانشگاه ها، برای مقطع مستر  اشاره کنم. با اینکه مینیمم

 رد که داستان هر کدوم توضیح میدم.  شته وجود دانوشته یا نانو قوانینسری 

بود قبولم نکرد. دلیلی که    دوست استادم بود و با اینکه رزومه کاریم بسیار بهش نزدیک  UBC: یک استادی در  UBCاول با  

  استاده که دانشجو با معدل  ود اوندارد خبود یا استان  UBCون  قان  یدونم این. حاال نم17استادم گفت این بود: معدلش زیر    به

 ( 0.3اونم فقط بخاطر    شد!!!! استاد مورد عالقم بود  نگیره. )خیلی حیف 17زیر 

UofTا برای مستر میخواهید  اگر  بگم که  اوال  برای شماتورونتو  پالی کنید،  :  استان گزینه سختیه  و  دانشگاه  این  . سیاست 

جوی خارجی، تقریبا چند برابر  سال یک دانشینه تحصیل یک  زهمین هبرای    کمتر بگیرن وخارجی    شجویتاریو اینه که داناون

م هزینت میده، یا پذیرش بی  ی کانادایه و در دانشگاه تورونتو، چیزی به عنوان سلف فاند وجود نداره. یا استاد تمایک دانشجو

رای یک  گیرم، فاندش ببپذیرش  که من  پیگیری کرد    و بسیارود،  ز من خوشش اومده بیرش. با اینکه یک استاد در تورنتو اپذ

رد که دکترا مستقیم بخونم. اما دانشگاه بهم اجاره نداد. بهم گفت برا دکترا  جوی خارجی کم بود. برای همین پیشنهاد کدانش

 (   خیلی خوبی بودن.  اینم خیلی حیف شد. استاد و دانشگاه باشه... )  18باال  اید معدلت مستقیم ب

Carleton  که  میکنم  : خدایش درکUofT    وUBC  باشن، اما    سر فاند دادن حساسCarleton   نه. این دانشگاه هم برای

 پیگیری کرد، نشد که نشد.  استادم هر چقدر که میخواد.   17.70فاند دادن شرایطی داره که معدل حدودا باال 

دا ) بجز برخی دانشگاه ها ( تو سایتشون نوشتن  اه های کاناه همه دانشگست کدر خصوص معدل این ا  منتجربه    :نظر آرین

برای دانشگاه های خیلی خوب مثل    20از    15که حداقل معدل   بگم  باید  اما  اصال    Albertaو    UBC  ،Montrealاست. 

ی مثل  دانشگاه هایبته  )مخصوصا تو رشته کامپیوتر و چند رشته تاپ دیگه ( پذیرش نمی کنن. ال  18یا حتی    17معدل زیر  

Regina  وSaskatchewan  برای مستر کامپیوتر ساینس اقدام کرد.   15و چند تا دیگه رو میشه با حداقل معدل 

است. اما    20از    15: این دانشگاه تو سایت دپارتمان کامپیوتر ساینس نوشته که حداقل معدل برای مستر،    Albertaدانشگاه  

برا که  کسانی  به  جا  همین  مساز  کامپیوتری  این    تر  زیر  ساینس  معدلتون  اگر  که  بگم  کنن  می  اقدام  است،   18دانشگاه 

 بود با وجود استاد، ریجکت شدم.   18هست و چون زیر  17.82. من معدلم شانستون برای پذیرش کمه

   ی کمه.ه، بازم یچیزکم باش : رزومت در حد مریم میرزا خانی هم باشه، ولی معدلتجه گیری نتی

 

 GREنمره زبان و   ب( 

و تافل    310باالی    GREکه نیازه، اما کافی نیست. یادتون باشه که انقدر رقابت زیاد  شده که، االن همه    ه مبحثیبرسیم ب

یار به. البته بسیبا واجتقر  7و با آیلتس باالی    98اند گرفتنید، داشتن تافل باالی  اگر دنبال ف   دارن.  7و آیلتس باال    98باالی  

 ، اما در شرایط رقابتی االن، واقعاً داشتن این نمرات الزمه.   فته اندفاند گرنتر نمرات پایی  اب  دند کهبو

از دانشگا  نظر آرین: انگلیسی و فرانسه  ه مونترال در مقطع مستر با تز رشته کامپیوتر تجربه شخصی: من بدون مدرک زبان 

ک زبان  کل کانادا، همین دانشگاه و همین رشته بدون مدررفتم. البته این نکته را بگم که فقط و فقط در  ساینس پذیرش گ
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ه یرش تحصیلی میده. پس منطقی اینه که حتما مدرک زبان آیلتس یا تافل داشت( پذ17)البته در صورت داشتن معدل باالی  

   باشید.

 

 چی؟  GRE: پس سوال

 یچ جا نفرستادمش.  ما برای هداشتم، ا  GREبرای کانادا نیاز نیست. من خودم با اینکه GRE: از نظر من جواب

 ؟م میکنهندمون ک قص پروخوب ن GREیا ان خوب : آیا نمره زبسوال

ال دانشجوی کانادایی، که هم زبانش بهتره و هم  استاد اگر دنبال کسی بود که زبانش خوبه، میرفت دنب نه!!!. نظر من : ازجواب

 کمتره. خرجش 

 : آیلتس بدم یا تافل: سوال

و   افل منطقی ترهته دهی  تم نمراز نظرم سیس راضیم. تقد های خودش داره. من تافل دادم ودار ها و منین سوال طرف: اجواب

آیلتس   6.5د. چون در خیلی از دانشگاه ها، نمره  از نظر من مدرک تافل هم بیشتر قبول دارنهم راحتره. گرفتن  مره خوبن

که  دش داره. اما آیلتس مزایای خو6.5تن آیلتس ه تر از گرف، خیلی ساد80. گرفتن تافل 80حداقل نمره پذیرشه، اما تافل 

 ه. ای میکنسلیقه  صی ورا، بسیار شخ رن معتبک آزموانتخاب ی

 

 د سوابق کاری و تحصیلی شبیه به فعالیت استا   ج(

پیدا کردن استادی،  برای پذیرش دارد. هدف هر  را  تاثیر  از نظر من، مهمترین  به قسمتی که  بتواند دانشجویست    برسیم  که 

در یک پروژه    ای  تجربهکه  یی  ک دانشجوتر از اینکه یشچیز بی. هیچ  کل انجام دهد هترین شروژه او را در کمترین زمان، و به بپ 

نمی باشد،  داشته  باعث  مشابه  خاطتواند  شود.  آسودگی  استاد  یک  بیشترین ر  که  باشید  اساتیدی  دنبال  به  اول  قدم  در  پس 

   دهید. زایش اففدار، شانس خود را ی پر طرما دارند و با تقویت رزومه خود در گرایش های ش ها  شباهت کاری را به فعالیت

 یمقاالت علم   د( 

شما با فعالیت های آکادمیک میباشد. از جمله عه و آشنایی مقاالت علمی، نشان دهنده سطح توانایی شما در تحقیق و مطال

 هرچه بیشتر بهتر.   اشد.میب روش های جلب توجه اساتید، داشتن مقاالت علمی

در مورد مقاله، باید بگیم که برای ورود به مقطع مستر با تز یا بدون تز، داشتن مقاله الزامی نیست اما می شه  : نظر آرین

دیگه ای که وجود دارد این است که  نکته   کمساعد استاد بهش نگاه کرد. یمثبت برای گرفتن نظر عنوان یک نکته بسیار ب

د اقدام کنه،  هراه میان چون از نظر اونا، کسی که برای مقطع مستر می خوادر مقطع مستر، خیلی با دانشجو ها اساتید کانادا 

صیل شده انتظار ندارن دانشجویی که تازه از مقطع لیسانس فارغ التح میخواد بیاد دانشگاه و یاد بگیره و مقاله ارائه بده. از یه

  .سترا انجام بده که این دید، دید بسیار خوب و مثبتیکه کار یک دانشجوی دکتری یا فوق دکتری 
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 وبسایتدرست کردن رزومه و  -4

 ف( نوشتن رزومه ال

مت مالت نوشت و آن هم قسجدر    ه بایدک  چنانآنرا  جه نمیشه اهمیتش  چ ودر مهمه که به هیانقجایی که  م به  ب، برسیخ

چند  فقط    .پیدا بکنید ری  ا مقداری تحقیق میتوانید به آنها دستلب بسیاری در اینترنت وجود دارد که ب مطا  .است  نویسیرزومه  

رزومه شما زی در  یچنکات مهمتر ابتدا قرار میگیرند. پس اگر    ( در رزومه،1کنید.  تا به آنها دقت بویم  میگا  نکته را خدمت شم

. چون research interestبه    دیاره کنکه در اول رزومه، اش  میکنیم  هیتوص  :آرین)   د.بتدای رزومه قرار دهیر ابرتری دارد، آنرا د

خوندن کل رزومه همه ندارن.  یبرا ی ادیکنن، وقت ز  یم افتی در لیمیا ایشلوغه و از کل دن ی لیسرشون خ نکهیخاطر اب دیاسات

( رزومه جای  2  .قسمت باشد(  نیدر اول  شهیم  هیتوص  د،یکه کرد  ییمورد عالقه و کارها  لدینکات مانند ف  نیمهمتر  نیهم  یبرا

در رزومه های  (  3تقال دهد.  باشد و در عین حال تمام موارد الزم را نیز انت باید خالصه  ف کردن نیست و به شدیتان تعرداس

ل( به4د.  رسوم نمیباشقرار دادن عکس در رزومه م  ناداییا ککایی و  مریآ ( درست کنید  latex)تکس  تر است رزومه خود را با 

،  سیار منظم رزومه شما باید ب(  5  مهمترین نکتهاما    بعدی رزومم حتما اینکار میکنم. ن های  اما در ورژخودم اینکار را نکرده ام  )

کو بدون  و  ن کچدقیق،  یا  و  گرامری  اشکال  بترین  چگارشی  را  خود  رزومه  وندیاشد.  باچن  ن  تا  د  دهید  قرار  برسی  مورد  ر 

 گیرید.  ب د. حتما از دوستان و آشنایان در این راه کمکباشچکترین ایرادی در آن نکو

  اصالحاتبارها برد و  وز زمانر 10برای من درست کردن این رزومه حدود  قرار داده شده است.حه دیگر فرزومه خود من در ص

 ذر خواهی میکنم.( ت پایین عکس گرفته شده ع ی)بابت کیف ایرادات میباشد. و هنوز هم دارای گرفت نجامآن اوی بر ر

 

 ب( درست کردن وبسایت 

.  استپذیرش  در گرفتن    مهم عوامل  یت شخصی هم از  ا، ساخت وبسخت رزومهر سادر کنای به نظر بیاد،  د عجبه شایبا اینک

ت کردن وبسایتم  ق کند. من برای درسزرگی خلج بریز میتواند نتایوت های  خب، در جایی که رقابت به شدت سنگینه، تفا

ون حرفه ف میکردند و از نظرشعریایتم تید از وبستاز اسخیلی ار خودم خوب شد.  ز نظا  جشزمان گذاشتم و نتی ماه    2نزدیک  

. در دنیایی  و رزومتون بیشتر توضیح بدین  ،دادین  پروژه هایی که انجامتون،  خودنید در مورد  در وبسایت میتواد.  ای و خاص بو

  سهمن  ندس.  و کمک کن  بسیار مهمشخصی هم    تن یک وبسایتن داشاز نظر موبسایت برای هر بیزینسی واجبه،  ن  که داشت

یک سرچ   که باهرکدوم مزایای خودش داره  هاد میدم.  تون پیشنت وبسایتبرای ساخ  google.siteو    Yola،  WordPressقالب  

 . ر بزنید س کوبسایت من با اینک لینبیشتر، به گرفتن هام البرای جه بشوید. ساده میتوانید آنهارا متو

همانطور که در قسمت قبل هم گفته شد، چون اساتید از همه دنیا ایمیل دریافت می کنن و سرشون هم شلوغه یکی از  ن: آری

به استاد، لینک سایت   PDFبهترین راه ها برای نشان دادن توانایی های خودتون و رزومه خوبتون اینه که به جای ارسال فایل 

رده اید داخل باشه، را ارسال کنید. )اگر دانشجوی کامپیوتر هستید و سایت  ه کهم کارهایی ک  خودتونو که هم رزومه شما و

 شخصی هم ندارید، بهتر است اپالی نکنید :دی(  

 

 

 

www.panahjoooyan.com

http://pouyasamandi.ir/
http://pouyasamandi.ir/
http://pouyasamandi.ir/
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 میل زدن به اساتید  -5

انشگاه  باید لیست ددهیم. در مرحله اول،  عملی آموزش    قسمت به صورتاساتید. توی این    پیدا کردنم  مهه مبحث  برسیم ب

سم دانشگاه ها را پیدا  ا  از اینکه  ینید. بعد، میتوانید لیست دانشگاه های کانادا را بب  زدن این لینکبا  دا را پیدا کرد.  ناکاهای  

میرسکردین،   اساتید  کردن  پیدا  به  از    ه.نوبت  قبل  ببینآن،  ولی  آیا  باید  پاس    minimum requirementید  دانشگاه  آن 

از طرف    پیدا کردند، برای پذیرش اقدام کردند و بعد  ا دیدم افرادی که، ایمیل زدند، استادهاین مرحله خیلی مهمه. بارمیکنید.  

د  نشکدرو چک کنیاول مینمم دا را پاس نکرده بودند. پس اگر قصد اپالی دارین،  ت شدند، به این دلیل مینمم ها جکانشگاه رید

)تا بالی دانشگاه    ایط خاصی برای گرفتن فاند هست یا نه.  سی کنید و ببنید که آیا شرگرفتن فاند هستین، برو اگر به دنبال  

 کارلتون سر شما نیاد( 

سایت    رین:آ میپردازد،  دنیا  کل  حتی  و  کانادا  های  دانشگاه  معرفی  به  که  هایی  سایت  از  دیگه  یکی 

www.topuniversities.com   .است که پیشنهاد می کنم حتما بهش سری بزنید 

 

صد اپالی برای رشته مکانیک، گرایش مکاترونیک، دانشگاه  که شما ق فرض کنیم )قدم به قدم(. بیایید: باهم بریم یک نمونه 

  -2دانشکده فهمیدن هزینه  -1اکتور بسیار مهمه: ر نظر گرفتن چند فون دد بدردن اساتیاشتباه رایج، پیدا ک . را دارید تورنتو

 ند )در صورت وجود داشتن(. ط دادن فاشرای -4. مینمم روکوآرمنت  -3ددالین اپالی 

 عات اولیه در مورد دانشگاه الاط فهمیدن    الف( 

 university of Toronto mechanical engineering departmentدر گوگل سرچ میکنیم: 

 Master ofبرای مثال، شما قصد اپالی برای را انتخاب میکنیم.   programsه ده میشویم. گزینوارد سایت دانشک

Scienceارید.  د را 

 

 
 

https://www.mastersportal.com/ranking-country/56/canada.html
http://www.topuniversities.com/
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 دی که باید قبل از اپالی در نظر بگیریم آورده شده است.صفحه، تمام مواربا پایین آوردن 

 

 
 

 کافی از این دانشگاه به دست بیاورید.  ی بکنید تا اطالع بررسرا  آورده شدهقبل از اپالی، تمام موارد 

در    رابر دانشجوی داخلی، هزینه یک دانشجوی خارجی، چند بتورونتوه  در دانشگا بررسی ساده متوجه میشوید که    با یک  نکته:

ند و شانس شما  بکن  خداملی را استپس باید برداشت کنید که اساتید ترجیح میدهند که دانشجوی داخمیباشد.    مقطع ارشد

 اومد...   شد. این بالیی بود که سر خودمی گرفتن پذیرش از این مقطع در این دانشکده کم میبابرا

 

 :ته بندی اساتیدسد(    ب

 یکنیم:  در گوگل سرچ م 

faculty of mechanical engineering university of Waterloo 
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شتید پیدا میکنید. تو قدم بعدی، وارد لینک ها شده و  که انتظار آنرا دایزی  د، چلینک موجواحتماال در همان اولین یا دومین  

رد شدن به سایت دپارتمان مورد با وا  توانیدیلیست اساتید پیدا نشد، م  اول گوگل  ر در صفحهص میشود، اگلیست اساتید مشخ

 . نظر، و لیست اساتید را پیدا بکنید

 
 

، اساتید متناسب با حوزه کاری خود قابل تفکیک  اه تورونتو. در دانشگرده شدهد آوساتیزه کاری ادر خیلی از دانشگاه ها، حو

بررسی بیشتر  فایل هریک از اساتید میشویم و بهادامه میدهیم. پس از آن وارد پرور خود را رباتیک کامیباشند. با زدن گرایش 

   شدم.  Andrew A. Goldenbergوارد پروفایل   میپردازیم. برای مثال من
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از پروفایل او متوجه میشوم که حوزیق شخصی و لینک آزماایمیل، حوزه کاری، عال او آورده شده است.  به    ه کاری اویشگاه 

اساتید  هریک از اساتید را در جایی ذخیره میکنیم. این کار را برای تمام  ک شخصی  سپس لینما نزدیک میباشد یا نه.    عالیق

ما لیستی از اساتید خواهیم داشت که، باید به نوبت به آنها ایمیل  میدهیم. در انتها جام ا انه صورت جدیک دانشکده و دانشگاه ب

 میدهم.  ن تهیه کردم را در عکس زیر قرار که خود م ال، لیستیزنیم. برای مثب
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احتمال داشت که   به حوزه کاری خودم،  توجه  با  آلبرتا میشوم.  دانشگاه  پوشه  وارد  مثال،  ازبرای  یکی  علدانشسه    از  م وکده 

 یدا کردم.  ری خودم پ ه حوزه کاو الکترونیک پذیرش بگیرم و در هریک از این دانشکده ها، استادی شبیه ب، مکانیک، کامپیوتر

 

 
 

  عالقه مندم آورده شده است. این همانطور که میبینید لیست اساتیدی که به رزومه آنها   شه مکانیک میشویم.برای مثال وارد پو

س بسیار مهمه، من و عالقه شخصی به کار آنها مرتب شده اند. مرتب کردن بر این اسا  شباهتشون به رزومهساس  بر ااساتید،  

 هم داد.  به شما آموزش خوا  ساتید یک دانشکدروایمیل زدن به اه دامه نحوچون در ا

    به اساتید، توضیح میدم چیه.که زیر اسامی قرار داره دقت بکنید. در بخش ایمیل زدن  wordبه فایل  نکته:

 
 

ااما   بر  اساتید،  بررسی  به  نیاز  شما  اینکار،  برای  بکنیم؟  بندی  دسته  را  اساتید  اخچجور  های  پروژه  بهیرساس  نگاه  و   شون، 

از اساتید،    وبسایتشون دارین. اینکار به چه    دنویسن  توی وبسایتشون میخیلی  پروژه ای دارن و نیاز به چه دانشجویی دارن. 

از مقاالت اخیرش مطالعه کردین، و    د عددبش هستین یا نه. اگر مناسبش بودین، و چنشما کمک میکنه که بفهمین آیا مناس

 لی سادست. اساتید دسترسی پیدا کنیم؟ خیمقاالت اخیر اما چجور به نش.  بگذاری تونلویتداشتین حتما تو او کارش دوس

 .     . همون اولین سرچ گوگل اومدRafiq Ahmadدر گوگل سرچ اسم استاد سرچ کنید، مثال 
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نید. اگر نه، خوندن اسم و  نتا از مقاالتش بخومقاالت استاد بر اساس تاریخ نگاه منظم بکنید و اگر استاده خیلی براتون جذابه، چ

 ده مقاله کافیه. ساده بود، نه؟یا چکی

 
 

باشد. خود من، به طور ممکن می ل زدن به تمام اساتید، تقریبا غیر: با توجه به تعداد بسیار زیاد اساتید در کانادا، ایمیتجربه 

تاد )به طور اس 6تنها توانستم به با این حال اتید زمان گذاشتم. ماه، زمان برای ایمیل به اس 4ساعت به مدت   4میانگین روزی 

هت  قتون، شبایهارو بر اساس عالل بزنم. پس این خیلی مهمه که قبل از ایمیل زدن، استاد از هر دانشگاه ایمی میانگین(

 متون به پروژه های آنها، و داشتن پوزیشن دسته بندی بکنید.رزو

 

 نوشتن متن ایمیل ج(     

 نوشتن متن ایمیل.مهمه،  به مبحث بسیار رسیمخب ب

 نکات:  

 متن ایمیل جای نوشتن از هر چیزی نیست. •

 صه باشد. می و تجربی شما بصورت خالن ایمیل باید مختصر، حرفه ای، و نشان دهنده توانایی علمت •

 متن ایمیل، باید استاد را برای برسی های بیشتر ترغیب کند.  •

  تو این پیشنهاد اکید من این است که قبل از ایمیل به استاد، اگر سایتی از خود استاد پیدا کردید حتما بهش سر بزنید.    آرین:

یرن یا نمیگیرن. بعضی از اساتید که خیلی بد قلق هستن ):دی(  سایت بعضی از اساتید اعالم می کنن که اصال دانشجو میگ

میگن که با یه فرمت خاصی بهم ایمیل بزنید که اگر شما اونو نخونید و ایمیل بزنید به احتمال زیاد، ایمیل شما را نخونده پاک  

 !دشومی

 

 تقسیم کرد: سته د 3اساتید را میتوان به 

 فدا سرموننشد هم شد شد،  -1

 ون میاد  شماز کارشون خو  -2
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 ون نزدیکه خیلی دوسشون داریم و کارشون بهم -3

بهمون پذیرش بدن. اما بدمونم نمیاد که  دسته اول استاد هایی هستن که نه خیلی خوبن، و نه ما بهشون نزدیکیم. بعیده که  

برای تاریکی!  در  تیری  بدیم.  ایمیلی  یک  کامال  اینج  بهشون  متن  یک  اساتید،  د  تمپلیتور  بدون  که  براشون ردداریم،  سر 

ا اینجور  به  اصطالحا  تمپمیفرستیم.  ها  روزی، لمیل  اگر  بگیرینش.  جدی  باید  شما  نه  میگیرن،  جدیش  استادا  نه  میگن.  یت 

 ش. ن براتون ایمیلی فرستاد که هیچ چیز بخصوصی از شما توش ذکر نشده بود، خیلی جدی نگیری استادی

 ک متن امیل همنیجوری: ی

 
 

Dear Dr. (name of the professor) 
My name is (your name); I've received my B.Sc. in Mechanical Engineering from 

(University), with a [GPA of (GPA) (last two years)]. Currently, I’m a researcher and 

developer at (Your company name).  I am planning to attend graduate school in Fall 2020. 

I am interested in your research area especially your focus on (his area of interest). On of 

your 2018 paper in CSME Conference (Mention one of his artcile, just copy and paste one of 

his last published articles.)is inspiring for me . 

I am greatly fascinated by the fields of (mention your area of interests), and I am interested in 

being a member of your research group. Please find my resume, and transcript in the 

attachment or visit my website. 

Thank you in advance and looking forward to hearing from you. 

Yours faithfully. 

(name, like: Pouya) 

 
 

یمیل بزنیم شامل میشوند. برای  م، استاد هایی هستن که جذاب ترن، و این ها عموم اساتیدی که میخواهیم بهشون ادسته دو

یک یا   حد  و در ،بخونید )فقط چکیدش و نتیجه گیریش(اخیرشون الت قااین اساتید، تحقیق بیشتری الزمه. باید یکی دوتا از م

 . دو جمله در موردش کمی توضیح بدین

 ونه:یک متن نم

 
Dear Dr. … 

 

My name is …; I've received my B.Sc. in Mechanical Engineering from …, with a [GPA of 

… (last two years)]. Currently, I’m a researcher and developer at…,  I am planning to attend 

graduate school in September 2020.  
One of your last published articles titled “Technical Conferences and Computers and 

Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2018” was so inspiring to me, Specially 

your new proposed method which… and I realized your research projects are close to my 

experiences. 

In the second paragraph, talk about your related experiences and why you are a good choice 

for his/her laboratory. 

I hope you don’t mind me contacting you, but I’d like to inquire whether you are currently 

accepting an M.Sc. student for fall 2020?  If you are, do you think I can fit into your 

programs?  

Please find my resume in the attachment or see more on my website. 

I know you’re very busy and I appreciate the time you allocate to consider my application.   
Best regards, 
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(name) 

Researcher and Developer 

  

 

یک انگیزه نامه درست کنیم، و یا  ، تعداد خیلی محدودین و ایمیلی هم که براشون مینویسیم خاصه. ممکنه براشون  ومسدسته  

برسیم.   متفاوتی  ایمیل  بایدمتن  اساتید  اینجور  دقب  برای  کدوم  ه  برای  دقیقا  بگید  و  کنید  بررسی  وبسایتشون  ژشون پروت 

 باعث میشه که ایمیل شما توسط استاد خونده بشه.لی زیادی ه احتمال خیمناسب هستید و دلیلش چیه؟ اینکار ب

اره ای به  میل یه نکته ای هست که همیشه برای همه سوال میشه. این که در نوشتن متن ایمیل اشدر مورد ارسال ای  آرین:

ون باال هست که اشاره بکنید اگرم نه که می تونید اشاره هم نکنید. ببینید عده  معدل بکنیم یا خیر؟ جوابش اینه که اگر معدلت

توی سایتشون میگن که حتما هنگام ایمیل، ریزنمرات خودتون کمی از اساتید هستند که ریزنمرات شما براشون مهمه و حتی  

ه حداقل رو داشته باشید )قسمت معدل رو  نا تعدادشون کمه. معدل شما بیشتر برای دپارتمان مهمه کهم برام بفرستید اما ای

 اگر نخوندید حتما بخونید(.  

 

 

 ایمیل زدننکات تکمیلی برای  

 

 ل به اساتید چیست؟ایمیایمیل زدن یک کار زمان بر، نیازمند به دقت و گاهی حوصله سر بره. اما شیوه  

از آنکه اساتی راپس  ایم  د یک دانشکده  از اساتید  نید.  ل را آغاز بکیبه ترتیب مرتب کردین، فرایند زدن  در هر هفته به یکی 

ارید با مثال توضیح بدم. فرض کنید که در لیست  گذولیه ریمایندر بزنید. ببه استاد ا  دانشکده ایمیل بزنید. در هفته، دوم باید 

  xفته، به  . پس از یک هدایمیل میزنید و او جواب نمیده   xول به  اند. در هفته ا  قرار گرفته  x  ،y  ،zترتیب خانوم های  به    شما،

 ایمیل بدید.  zدر میزنید و به ریماین yو  xایمیل میزنید. در هفته سوم، به  yریمایندر میزنید و همزمان به 

 سوال: چگونه به یک استاد ریمایندر بزنیم؟  

 د:  اضافه کنی متنتوناین چند خط زیر به اب: جو

 
I sent you an email recently, but I was not sure whether you received it since I did not get any 

response. As I am interested in working in your group as a graduate student, I am sending this 

email again. 

 

 در ارتباطن.  . خیلیاشون باهمن به اساتید یک دانشکده ایمیل نزنید مزماه نکته:

 استادی که ایمیل زدین، اسم و تاریخ ایمیل و ریمایندر هارو ثبت کنید.   کنید و به هر یک فایل اکسل درست نکته:

از    ه:نکت اند. پس به هیچ عنوان ناامید نشو  200عموم کسایی که پذیرش گرفتند، بیش  برای هیچکس ساده  ید.  ایمیل زده 

 میباشد. پس ناامید نشوید.  م عموما منفیهست تنها یک جواب بگیرید و آن یک جواب ایمیل ممکن ا 30نخواهد بود. از هر 

به دانشجویان میگویند، اپالی کن تا ببینیم دانم، بسیاری از اساتید کانادایی،  متاسفانه، به دالیلی که من نمینکته بسیار مهم:  

داشت. در    برای شما وقت و هزینه به همراه خواهد  حتمال زیاد تنهاجواب یک جواب ترسناک میباشد و به ا  این  چی میشود.

دانشکده را   minimum requirementه های استاد محور )عموم مهندسی ها( استاد حرف اول و آخر را میزند و اگر  رشت

به تایید استاد دارین. اما   از خواستن شما مطمئن نیست، احاستادارید، برای پذیرش تنها نیاز  به فکر  تمال زیاد تنها  دی که 

وده اند که از همین جواب های ترسناک، پذیرش گرفته اند. این بستگی به شما  اما بسیار ب  .کسب درآمد برای دانشکده میباشد

 نید ریسک بکنید؟ارد که چقدر میتواد
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آنها استفاده  از در زدن یماینینده و رراحتی برای آتوانید به ه داری کنید تا بجایی نگای ایمیل خود را در ن ه تحتما مکته:  ن

شید که رده شده است. به یاد داشته باآوم بود ودم که برای هر دانشکده جدا نوشتهخورد فایل و   ای باالتردر عکس هنید. بک

 زیادی جلوگیری کرد.  الفات ز اتف ی نظم، میشه اره و تنها با مقدارگینمااپالی کردن یک فرایند ز

 

 

 آماده بکنیم؟یزی یم، خودمان را برای چه چاگر قرار اسکایپ گرفتسوال:  

 تید وجود داره که براتون مینویسم:ال بسیار رایج در بین اساچند سوجواب:  

1- Why me? 

2- Why this University? 

3- Why Canada? 

4- How does your knowledge and background could be useful in my Lab? 

5- What are your interests? 

6- What are your strengths and weaknesses? 

شرایط  ش انجام بدین و که قراره برا ش اومد، وقتشه که در مورد فاند، پروژهب دادین و استاد خوشبعد از اینکه سوال ها را جوا

 و موقعیت شهر و استان سوال کنید.  

اینجا. اول  2  آرین: د. همین که استاد خواسته با  اینکه هنگام مصاحبه استرس نداشته باشی  نکته دیگه هم قابل بیان هست 

لویت های انتخابش هستید و این خیلی خوبه. تجربه ای که برای من پیش اومد این بود که استاد  شما مصاحبه کنه یعنی تو او

قبل منو انتخاب کرده بود و در  هنگام مصاحبه با من در مورد کارهایی که قرار است انجام دهم و فاند صحبت کرد یعنی از  

مورد شما هم ممکن است بیفتد. نکته دوم    ! این اتفاق در Welcome to the University of Montreal  آخرش گفت

درصد همه چی اوکی شد از فاند صحبت بکنید و    99که خواستم بگم این است که وقتی با استاد به توافق رسیدید و تقریبا  

ست. چون اگر اوایل مکاتبه از فاند صحبت کنید این  اقتصادی، کمک هزینه تحصیلی کمک کننده ابگید بخاطر شرایط سخت  

 مکن است در استاد شکل بگیرد که فقط بخاطر پول می خواهید اپالی کنید !!! دید م

 

خودم   شما االن تونستید با یه استاد به توافق برسید و خیلی عالیه. توصیه ای که وظیفه    نکته خیلی خیلی مهم:آرین:  

ستاد روی شما حساب باز می کند. اساتید  است که وقتی شما با یه استاد به توافق میرسید ، اون ا  دانستم اینجا بیان کنم این

در کشور کانادا تمام تالششان را می کنند تا هم پذیرش شما به موقع بیاید و هم کمکتان کنند.  داستان تلخی در این مورد 

ی از حصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود برای مقطع مستر با یککنم. یکی از دوستان که فارغ الت  وجود دارد که میخوام بیان

اساتید از یکی از دانشگاه های مطرح کانادا مکاتبه کرد و به توافق نهایی رسید. اما این دوست، متاسفانه و پنهانی با یه استاد  

ولی، برای این دانشجو خیلی زود پذیرش  ومی از اولی بیشتر بود(. استاد ادیگه از یه دانشگاه دیگه به توافق دیگه رسید )پول د

د و خیلی روش حساب باز کرد. اما در لحظه آخر این دانشجو به آن استاد ایمیل زد که موقعیت بهتری براش از دانشگاه فرستا

استاد دید   باعث شد که آن  اتفاق  این  بیاید.  به آن دانشگاه  تواند  نمی  اومده و  پیداپیش  ایرانیان  به  نسبت  کند.    بسیار بدی 

زد و جواب بسیار ناراحت کننده بود. جواب این بود که استاد گفته بود که مدتی بعد یکی دیگر از دوستان به آن استاد ایمیل  

و گفت ک  ایمیل زد  آخر  لحظه  اما در  فرستاد  برایش  پذیرش  او هم  و  بود  زده  ایمیل  بهش  عالی  رزومه  با  ایران  از  ه  شخصی 

هد همه را با یه چوب بزند اما دیگر  نمیتواند به آن دانشگاه برود. آن استاد گفت که نمیخوا  موقعیت بهتری برایش پیش آمده و

به ایرانیان اعتماد نخواهد کرد. این داستان تلخ می تواند درس بزرگی داشته باشد و آن این است که اگر با استادی به توافق 

فرهنگی  نید به جای دیگه بروید اما این کار از لحاظ اجتماعی و  اب باز میشود. شما قانونا می توامیرسید بدانید روی شما حس

 خیلی زشت و ناپسند است و ممکن است مثل همین استاد دید بسیار بدی نسبت به ایرانیان عزیز پیدا شود. 
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اد و بعد از  پیش اومده که استاد اکی قطعی بهم دچند بار  من  زیاده. اما برای خود  تفکرات  ر  و جندرسته که از ای  جواب پویا:

نظر من  اره و از  ی شما تعهدی ندانی که نامه رسمی پذیرش شمارو امضا نکرده، رواستاد تا زم. نمم ندادپالی کردن حتی جوابا

دانشجو  ای حق  مرن  تخم  که  یغ  هاست  تو  فقط  نهاشون  سبد  همه  گ ک  از  صداقت  البته،  است ذراند.  مهمتر  چیز 
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 اپالی برای دانشگاه   -6
را چک  فته شد، اول مینیمم ریکوآرمنت دانشگاهگ القبان به اپالی برای دانشگاه میرسه. همانجور که استاد زم بعد از اکی خب 

 چیز هایی نیازه؟  یم دقیقا برای اپالی چهمیکنیم. بعد از آن به سایت دانشکده مراجعه میکنیم تا ببین

   عموم دانشگاه ها به این مدارک برای اپالی نیاز دارند.

 

 ه از طرف اساتید سابقتوصیه نامالف(   

 رزومه(   ب

 SOPیا  مهاه ن انگیزج(    

 نتایج نمره زبان د(      

 رات نمی( ریز 

 توصیه نامه از طرف اساتید سابق    الف( 

نامه.   توصیه  مورد  در  نکته  بخواهیچنتا  استادی  از  که  حتما  میشآنهدش  استاد  ناسیدارا  بهترین  از  حتما  که  نداره  الزامی   .

گر استاداتون ازتون خواستن که یک  ا  جود داشته باشه.خت و. بیشتر از اون مهمه که فقط شناتوصیه نامه بگیرید  دتوندانشک

الش کنید که واقعی باشه.  سی باز نکنید و تن توصیه نامه برای خودتون بنویسید و براش بفرستید، خیلی برای خودتون پپمت

 دارن. از طرف اساتیدتون  نامهمعموال دانشگاه ها نیاز به دو یا سه توصیه 

داره. بیشتر مواقعی تاثیر داره که کمیته د حرف اول و آخر میزنه خیلی تاثیر نتادر جاهایی که اسامه  نکته: از نظر من توصیه ن

 ن شک داره. محوره و یا استاد برای گرفتنتو

ه خودم برای خودم نوشتم مک توصیه نامه ای کای کاینترنت توصیه نامه زیاده و میتوانید از اون ها استفاده کنید اما برتوی  

   ارسال شد. استاد هام مه توسط یکی از ناستم. این توصیه میفربراتون 

 
Dear Admissions Committee, 

It is my great pleasure to recommend Mr. ... for admission to … University. I know ... since 

the time that I was his laboratory teacher at the Introduction to Robotics and laboratory 

course. Students should fabricate a robot with 2 Degree of freedom and the ability to detect 

the red point and move toward it.  

.... demonstrated his passion for learning from the early days. After grouping the student, ...., as 

the senior of the group, established a productive relationship with other group members. He 

was able to share his experience with the other members and their team was the only team 

that completes all the project's demands. In the end, all the group members were satisfied and 

considered him as one of the main reasons for their success. Eventually, he has passed the 

course with complete success and a perfect score. 

I highly recommend Pouya for this M.Sc. position. I believe his passion for learning, strong 

social relationships, his ability to lead, and his willingness to help others can make him a very 

successful person at every stage of life. Please feel free to contact me for further information. 
 
Professor name,  

University name 
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 SOPه نامه یا توصی   (ب

دو صفحه ایه که باید توش از خودتون،   توصیه نامه یک متن یک الیدارن.    مشکل  یی که خیلیا توشه جام برسیم بخب، بری

بنوسید. توصیه نامه از مهمترین قسمت ها برای گرفتن پذیرش و خیلی    ربیاتتون، هدفاتون، آیندتون و انتخاب دانشگاهتونتج

ز نوشتن توصیه نامه بیش  تر سمیعیه، اتون هم در حد دکرزومم که اگر  ینجا خواهش و تمنا دارمه که چی می نویسید. هممه

صراحت به من گفت که ما میگم که ایشون به    MITاز یکی از اساتید دانشگاه  ز یک صفحه و نصف خود داری کنید. به نقل  ا

بکنید که شما  انع ستادتون قصورت مختصر، کمیته و اا جایی که میتوانید به حال خوندن هیچ توصیه نامه بلندی نداریم. پس ت 

 ن.  ترتیب به سواالت زیر پاسخ بدییه نامه مرتب داشته باشین، میتوانید به ترین انتخاب هستین. برای اینکه یک توصبه

 گی چیه؟هدفتون توی زند (1

 هدفتون در دنیای آکادمیک چیه؟ (2

 ون هم بگید. کنکور یا درسات ت دراز موفقی انجام دادین؟ میتوانیدکار های افتخار آمیزی  در گذشتتون چه پروژه های و یا  (3

 جا چی یاد گرفتین؟مانی مشغول به تحصیل یا کار بودین و اون در کدوم دانشگاه و یا ساز (4

 میکنید؟ ور به آیندتون وصل گذشتتون چج  (5

 چرا میخواهید تحصیالتتون در مقاطع باالتر ادامه بدین؟  (6

 ون میکنه؟ی به پیشرفت های آیندتدر این دانشگاه چه کمک تحصیل (7

 یح میدین کار کنید؟کدوم استادا ترجبا  (8

اف ذره  خواننده از خوندن متنتون خسته نشه. در هر پاراگرهمبستگی وجود داشته باشه و    ه در متنتون خیلی مهمه کنکته:  

 اه کنید. ذره از اطالعات بدین و مثل یک مارپیچ خوانندرو با خودتون همر

ازنکته:   که    nativeیک    حتما  کسی  زیا  به  بخوای  بانهمسلط  ایراد  انگلیسیه  هیچ  تا  کنه  اصالح  متنتون  که  و  ید  گرامری 

 اال توش ایرادات وجود داره. نفر مورد برسی قرار گرفت و هنوز احتم 5ط بیش از من توس Sopرایشی توش نباشه. وی

معدل پایینی    صیلمال اول تح. مثال خود من در دو سفی به زیرکی توضیح بدیننکات مثبت بزرگ و نکات من  sopدر    نکته:

 م، عملکرد خیلی بهتری داشتم. ه وقتی ارزش درس ها را فهمیددم و گفتم کتوضیحش دا  sopشتم که در پاراگراف دوم دا

 یک صفحه و نیم بیشتر نشود. از  sopطول   ه:نکت

 

 من.   SOPاین هم  

 
A question that often challenged me in my teenage years was the purpose of human lives 

and the ultimate purpose of creation. After a long time of researching and looking for an 

answer, it all boiled down to this cliché; serving humanity to achieve sublimation. As an 

engineer and a researcher, I find my path to help to shape the future of humanity, and I 

believe the future belongs to robots and intelligent instruments. I imagine a world in which 

collaborative robots do the impossible tasks for humans. That is a dream that even thinking 

about it could stop me from falling asleep. I believe, by diligence and effort, humankind can 

reach a level of success that may seem impossible now. 

      During the first year of the university, the courses seemed impractical to me. This 

impression led to a weak start in the first few semesters. However, soon, I realized to achieve 

my goals, theory should be combined with hands-on experiments. Quickly significant 

progress occurred, and I became one of the top students in the class. My interest propelled to 
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the research activities in which the practical aspects are more tangible. As a result, robotics 

and mechatronics became my main interests, and I took courses more related to those areas. 

      My interest in robotics encouraged me to choose a practical project for my BSc final 

thesis, titled "design and fabrication of a new robotic hand." It was necessary to carry out all 

aspects of this project, including the design, simulation, fabrication, and control by a small 

group of BSc students. After two years of hard work and dealing with unpredictable 

challenges, the goal was accomplished, and the result was beyond my imagination. This 

project taught me to persist in my goals and work as hard as I can to reach the final 

destination. 

      Many believe students should spend time in the industry to gain practical experiences, as 

well as finding their scientific path before starting their graduate studies. That’s why, 

immediately after graduation, I started my career as a Researcher and Developer at ... Co., 

which is a manufacturer of surgical robots. As the nature of small companies, I should work 

on many projects, one of which was the calibration of a surgical robot.  I was already familiar 

with machine learning topics. Due to the complexity of the robot, traditional methods were 

not suitable for the calibration project. Therefore, we used a novel combination of machine 

learning and optimization methods, which resulted in a 90 percent increase in the accuracy of 

the robot. 

     Working at ... not only enhanced my teamwork skills but also helped me to identify my 

interests in future studies. Now I’m confident that my interests are using artificial intelligence 

in areas such as robotics, control engineering, and system planning. Now, after a year at ..., 

it's time to go back to academia for two reasons. The first being to deepen my knowledge in 

my fields of interest and secondly to build connections with the experts in those areas. There 

are many talented people in the university whose companion can lead to scientific and career 

advancements. 

     With a worldwide reputation for robotics and AI, ...  seems to be the ideal destination for 

me. I am submitting my application to the School of  ... to study in a diverse environment and 

increase my knowledge in interdisciplinary areas. Many pioneer professors, especially   ...can 

supervise me to reach my academic goals. I hope my experiences be useful in the 

...laboratory and fulfill my supervisor’s demands. 

 

 

 

 

 نحوه ارسال نمره زبان و پرداخت های ارزی ج(   

ایرا اکثر  اراگر مثل  نداریزنی ها، حساب  یا سایت های دیگه    SharifVisa  ،TehranPaymentن، سایت هایی مثل  ی 

 یه.  ضیح داده که مراحل چدر سایت های به خوبی تواستفاده بکنید.  

https://sharifvisa.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-3
https://www.tehranpayment.com/payment/other-payments
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 رای ویزابی اپال   -7
از   پذیرشپس  دگرفتن  ویزای  درخواست  به  نوبت  نظر ،  نیازمند  و  مجزا  فرایند  یک  موضوع  این  چون  میشود.  انشجویی 

از آو اما لینک چند کانال تلگرامی که خودم ازشون اس  ردن نظرکارشناسیه، من  تفاده کردم و به شخصی خود داری میکنم. 

نمای اپالی، به خوبی و  انال ها و خواندن فایل راهیت در این ککنم. شما با عضوه میمن بودن استفاداسخگوی نیاز های  خوبی پ 

 نید.   بدون نیاز به هیچ وکیلی میتوانید برای ویزای خود اقدام بک

 
https://t.me/Canada_channel 

 

 دا دسترسی پیدا کنید. ف در کانادانشگاه های مختلبه  میتوانید فایل های خوبی پیدا بکنید و  ل کاناتوی این 

 

 قابل ذکر است :   رد که چون برای همه مشترک هستچند نکته در مورد اخذ ویزای تحصیلی کشور کانادا وجود داآرین: 

شنال به نمره زبان یا کاندیشنال به معدل باال در ترم اول )همانطور که قبال ذکر  اندیپذیرش شما حتما کامل باشد یعنی ک  –  1

 . ویزا گرفتن دارندمتری برای انس کششد( و... نباشد چون این گونه پذیرش ها 

ادی  است. است  Study Planکند و باید به سفارت ارائه دهید،    مهم ترین مدرکی که گرفتن ویزا را برای شما تضمین می  –  2

بیان می کند. در این مدرک شما مواردی از قبیل : انتخاب کشور کانادا،    پلن در واقع هدف شما از تحصیل در کشور کانادا را

و   تحصیل  اتمام  از  بعد  ایران  به  بازگشت  اثبات  ایران،  کشور  در  خودتان  رشته  ندادن  ادامه  تحصیل  دلیل  واقعی  نیت  بیان 

یشود خودتان آن را بنویسید و  یزای شما را تضمین کند برای همین به شدت توصیه متن وبپردازید. این مدرک می تواند گرف 

 به هیچ وجه به کسی نسپرید.  

 

 

یست  ای ن  رایند سادهپالی کردن فارا آرزو بکنم.    لعه کردن، بهترین هامام کسانی که این فایل مطابرای تمیخوام  خب، در انتها  

 خود من اینکار دو سال طول کشید.   راین. بمیکنم راحت کم نیاریو ازتون خواهش 

 

 آرزوی بهترین ها،  با

 سمندی پویا 

 راسانیخآرین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://t.me/panahjoy4

https://t.me/Canada_channel
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