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انتخاب کنید؟ س راستنیسالادانشگاه ایالت کالیفرنیا، چرا   

 

Contact:  

Mahmoud Lamadanie 
Director, Office of International Education 
California State University, Stanislaus 

One University Circle 
Turlock, California, 95382, USA 

: (209) 667-3117 : (209) 667-3791 

: MLamadanie@csustan.edu 

www.csustan.edu/oie 

 

  ۱.مدرک دانشگاه ایالت کالیفرنیا با اعتباری برجسته

مدرک معتبرجهانی شما توسط دانشگاه سی اس یو، استنیسالس، یکی ازاعضای اصلی 

تشکیل دهنده سیستم دانشگاهی ایالت کالیفرنیا، صادرخواهد شد. این سیستم یکی ازبزرگترین 

نشانهای تجاری شناخته شده درزمینه تحصیالت عالیه درجهان میباشد. این سیستم با ۳۲ 

کمپ، نزدیک به ۰۲۰۴۴۴ دانشجو، و ۰۰۴۴۴ استاد و کارمند، سرتاسرایالت کالیفرنیا را 

پوشش میدهد. سیستم سی اس یو دارای بودجه ساالنٔه نزدیک به ۵ بیلیون دالرمیباشد و یکی 

 ازمقرون به صرفه ترین و قابل احترام ترین سیستمهای دانشگاهی درایالت متحده است.
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 ۲. اعتبارعلمی شناخته شده برای بازار کار جهانی    

هدف اززندگی، یک زندگی با هدف است. شما به کالیفرنیا آمدید تا ازما بیاموزید، اما شما 

نیزبه ما درمورد کشورو فرهنگتان دراین دانشگاه امن ودوستانه آموزش خواهید داد؛ 

دانشگاهی که درآن اساتید، دانشجویان، وکارکنان ازهیچ کمکی برای کشف استعدادهای بالقؤه 

شما دریغ نخواهند کرد. هدف ما روشن کردن اذهان با قدرت تفکرانتقادی، به کارگرفتن 

قلبهای مهربان، و توانمند سازی زندگی هدفمنِد دانشجویان بین المللی ما است، به طوریکه 

قادرباشند با افتخارازیک دانشگاه ممتازفارغ التحصیل شده و برای دستیابی به اهداف 

 شخصی وقبول چالشهای اقتصاد جهانی آمادگی داشته باشند. 

 

  ۲. مکان یادگیری امن، دوستانه، و پرانرژی درکالیفرنیا

به خانه جدیِد آمریکایی خود خوش آمدید. این کمپ زیبا و پارک مانند درفاصلٔه کمی 

 ازمقصدهای مهیج مانند سن فرانسیسکو، پارک ملّی یسمیتی و پاسیفیک اوشن واقع شده است.

 

 ۰.  قیمت 

شما دراین موسسه آموزشی، ازتوجه وحمایت کافی برخوردارخواهید بود. درحالیکه 

هزینههای شما توسط دولت ایالتی کالیفرنیا با ارائه ی بزرگترین سیستم دانشگاهی عمومی، 

 مقرون به صرفه نگاه داشته شده است.

 

  ۵. موفقیت دانشجو در کمپی درسطح جهانی  

موفقیت، اولین ومهمترین هدف ما میباشد. دردانشگاه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس، شما تنها 

یک "عدد" تلقی نمیشوید. شما فردی خاص هستید که با عزت واحترام با شما برخورد میشود. 

شما توجهی ویژه را درفضای تحصیلی نسبتا کوچک دریافت میکنید. ما اینجا برای خدمت 

 گذاری و توجه به نیازهای شما هستیم. 
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 فراخوانی ایدهآل برای ادامٔه تحصیل شما درایالت متحده آمریکا

 

 همکاری وارتباط جهانی که به رشد و تقویت جنبه های بین الملل دانشگاه می انجامد، توسط 

دفترآموزش بین الملل گسترش  می یابد. ما به عنوان وسیله ارتباط اصلی میان دانشجویان و 

آژانسهای محلی و دولتی درسرا سردنیا خدمات ارائه میدهیم. دفترما مشاوره مهاجرتی ارائه 

میدهد، با اداره امنیت ملی/میهنی )سیستم دیتابیس سویس( همکاری میکند، وهمچنین هم 

جهت با قوانین فدراِل مربوط به ویزاهای غیرمهاجرتی مانند اف-۱، جی-۱، وام-۱میباشد. 

همچنین دفترما خدمات ابقا برای دانشجویان بین الملل فراهم می نماید وازتبادل اساتید خارجی 

و مشاوره ی میان فرهنگی حمایت میکند. ما دائما درتالش برای ایجاد محیطی گرم وجامع 

هستیم؛ مکانی که درآن تمامی دانشجویان قادربه فراگیری علم باشند و درجامعه ی دانش 

 پژوهانی فرهنگ دوست تعامل نمایند.

همچنین، دفترآموزش بین الملل دارای دورٔه زبان انگلیسی )ای ال پی( است که آموزش   

فشرده ی زبان انگلیسی را برای رفع نیازهای جمعیت رو به رشِد دانشجویان بین المللی ما 

فراهم میکند. ای ال پی، مهارتهای زبان انگلیسی دانشجویان را جهت آمادگی برای 

دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد توسعه میدهد. هنگام اتمام موفق این دوره، 

مهارتهای اختصاصی دانشجویان جهت پذیرش دردورههای کارشناسی و کارشناسی ارشِد 

 دانشگاه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس برآورده خواهد شد.

دفترآموزش بین الملل دانشگاه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس طیف گستردهای ازگزینههای 

تحصیل درخارج ازکشوررا پیشنهاد می نماید. دانشجویان بین الملل برای شرکت 

دربرنامههای تحصیل درخارج ازکشورتشویق می شوند که این برنامهها شامل دورٔه تابستانی 

تحصیل درخارج ازکشورودیگربرنامههای دانشگاه با همکاری شرکای ما درسراسردنیا 

 میباشد.   
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 کارکنان ما، از شما به عنوان یک دانشجو وهمچنین یک محقق بین المللی، به گرمی استقبال 

خواهند کرد. ما متعهد به فراهم کردن لوازم ضرورِی موفقیت برای دانشجویان و محققین 

بینالمللی خود درهردوعرصه ی رفاه تحصیلی و شخصی و همچنین انتقال به زندگی 

آمریکایی هستیم. طرح استراتژیک دانشگاه پیشرفت قابل توجه درزمینه فعالیتهای بین 

المللی سازی کمپ میباشد که افزایش و متنوع سازی هرچه بیشتردانشجویان بین المللی به 

منظوردستیابی به جمعیتی قابل توجه و ایجاد محیطی جهانی برای این موسسه را شامل 

 میشود. 

 

 اعتبار بخشی 

از سال ۳۴۴۰ به بعد، طبق گزارش پرینستون، دانشگاه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس به عنوان 

یکی ازبهترین مٔوسسات کشور برای آموزش دوره ی کارشناسی شناخته شده است. این 

دانشگاه یکی ازدوکمپِ  دانشگاههای ایالت کالیفرنیا میباشد که این افتخارراکسب کرده است 

 وهمچنین تنها کمپیست که این اعتباررا برای سالهای متوالی بسیاردریافت میکند. 

اعتبار بخشی یک فرآینِد تضمین کیفیت داوطلبانه میباشد که به مٔوسسات، جهت گسترش 

وحفظ باالترین استانداردهای آموزشی کمک مینماید. ازسال ۱۶۹۲به بعد، دانشگاه ایالت 

کالیفرنیا، استنیسالس توسط انجمن مدارس وکالجهای غربی )دابلیو. ا. اس. سی( 

معتبرشناخته شده است. به عالوه هریک ازکالجهای این دانشگاه به دلیلِ  برنامههای 

 اختصاصی خود، اعتبارِ آموزشی کسب کرده اند. 

کالج مدیریت بیزینس توسط انجمن گسترش بین الملل مدارِس دانشگاهی بیزینس )ا. ا. سی. 

اس. بی(، اعتباربخشی شده است که افتخاری مهم برای کمترازپنج درصد ازمدارِس بیزینس 

درسطح جهان میباشد. کالِج دورٔه کارشناسی شیمی توسط جمعیت شیمی آمریکا به رسمیت 

شناخته شده است. مدرک کارشناسی ارشِد مشاوره ژنتیک توسط برِد مشاوره ژنتیک آمریکا 

اعتباربخشی شده است. دوره ی پرستاری توسط برِد پرستاری وهمچنین کمیسیون آموزِش 
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دانشگاهی پرستاری معتبرشناخته شده است. مدرک کارشناسِی ارشد روانشناسی نیزتوسط 

انجمن آنالیزِ رفتاربه رسمیت شناخته شده است. کالِج آموزش توسط کنسوِل ملی برای 

اعتباربخشی به آموزِش مدرسین )ان. سی. ا. تی. ای(، وهمچنین کمیسیوِن کالیفرنیا برای 

معتبرسازی مدرسین، به رسمیت شناخته شده است. مدرِک کارشناسی ارشد دررشته ی 

 کاِراجتماعی توسط کنسوِل آموزش کاِراجتماعی اعتباربخشی شده است.  

دوره ی کارشناسی ارشِد مدیریت عمومی درکالِج هنرها وعلوِم انسانی واجتماعی، ازطرف 

انجمن ملی مدارِس کارومدیریِت عمومی، اعتبارکسب کرده است. دوره ی هنرهای بصری 

توسط انجمِن ملی مدارس هنروطراحی، دوره ی موزیک توسط انجمِن ملی مدارس موزیک، 

 ودوره ی تااترتوسط انجمِن ملی مدارس تااتربه رسمیت شناخته شده اند. 

 

دوره هایی که دانشجویاِن خارجی را به ایالِت متحده آمریکا فرا میخوانند براین باور بنیان 

شده اند که دانِش باال و فراگیر در مورد جوامع و فرهنگهای دیگر، وهمچنین همکاری 

ِِ وویترمیاِن کشورها،  فما، درراستای کشِف راه ح، برای مشکالِت مممو،، به بنای رواب

 دولت ها، ومردم میانجامد. 

 - پاتریشیا هریس، دستیار دبیرِ سابقِ دولت در دفترِ امور آموزشی و فرهنگی    

  

 دانشگاه ما گزینههای آموزشی را درچهارکالِج متفاوت به شما ارائه میدهد

 کالِج مدیریت بیزنس

مطرح شده به عنواِن دوره ی انتخابی در ناحیه برای آماده   

 کردن رهبران بیزینسِی آینده 

 

رهبری امری ضروری دردنیای درحال تحوِل بیزنس است. شعارِ کالج مدیریِت بیزنس 

"آمادگِی رهبران آینده" میباشد. این شعارمأموریِت کالج را که ارائِه آموزش حرفهای بیزنس 
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جهت آماده نمودن دانشجویان با دانش و مهارت الزم برای موفقیت دردنیای بیزنس میباشد 

را به طورِ خالصه نشان میدهد. این کالج متعهد به برتری دردورههای آموزشی، تدریس، 

وارائه خدمات به جامعه میباشد. با داشتن استانداردهای باالی آموزشی و آمادگی شغلی، 

 اساتید و کارکنان این کالج، مشتاِق موفقیت دانشجویان و فارغالتحصیالن خود میباشند.   

 

  کالِج آموزش

آماده کردن رهبران در فراینِد یادگیری و مدرسینی برجسته که شایستگی، اشتیاق، و  

 حمایت از کودکان را به عرصهٔ ظهور میگذارند

 

"رهبری درفراینِد یادگیری" ویژگی برجسته کالِج آموزش میباشد. ازطریق دورههای 

بسیارعالی ومعتبِرکارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا، این کالج معلمینی ماهر، مدیران 

مدرسه، مشاوران، متخصصیِن هنرخواندن و مکالمه، متخصصین آموزِش تکنولوژی، 

 مدرسینی ویژه، ومدرسین سالمت را تحویل جامعه میدهد. 

آموزش، دانش وابزارالزم برای دستیابی مردم به اهدفشان را فراهم می کند. کالِج آموزش، 

مدرسینی را برای کاربا دانشجویاِن مختلف تدارک میبیند ودرراستای این اهداف انواع 

 روشهای موثرآموزشی را به کارمیگیرد. 

 

 کالِج علوم  

 ایجاِد یک اجتماعِ علمی که استعدادهای عقالنی و تکنیکی برای موفقیت را پرورش میدهد

 

دفتِرمرکزی کالِج علوم درساختماِن نورا وهاشم نراقی، دانشجویان را برای کشف استعدادهای 

بالقوهشان وآمادگی برای مشاغل علمی و یا ادامه ی تحصیالِت تکمیلی تشویق میکند. 

فارغالتحصیالن، مهارتهای تحلیلی حِل مساله، وتکنیک ها ی الزم  برای درک، ارزیابی، و 
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با ال بردن دانش دررشتٔه مورِد نظرشان را که ضروری میباشد، به عرصه ظهورمی 

گذارند. همچنین آنها میتوانند در زمینههای گوناگوِن تدریس، و در گسترش و ثباِت رفاه 

 اجتماعی همکاری نمایند.  

 

 کالِج هنرها وعلوِم انسانی واجتماعی

فراخوانِی دانشجویان به تفکرِ انتقادی و خالقانه درباره ی مشکالتِ رو در روی جوامع در 

  سطحِ خانواده و جهان

 

با توجه به برترِی آکادمیک ونوآوری، کالِج هنرها وعلوِم انسانی واجتماعی طیِف وسیعی 

ازدورههای تحصیلی فراگیررا در حمایت ازهنرهاِی لیبرال دانشگاه ارائه میدهد. این کالج 

نمونه ی بارِزبرتری درزمینههای تدریس، تحقیق، بورسیه، و خدمات میباشد وازفعالیت 

هائی ماننِد کنسوِل فرداهای جاوید/ با دوام وهمچنین شش مرکزوموسسه شامِل مرکزمطالعاتِ  

پرتغالی ومرکزمطالعاِت سیاسِت عمومی پشتیبانی میکند. همچنین این کالج برروزنامه ی 

دانشگاه، سیگنال وایستگاِه رادیویی "کی سی اس اس- اف ام" نظارت میکند. با اتکا به طیِف 

وسیع ازاساتیِد خبره ودورههای پیشنهادی، کالجِ  هنرها وعلوِم انسانی واجتماعی افقهای 

 فکرِی دانشجویان را بسط میدهد.

 

 زندگی دانشجویی و مسکن

  با بعضی از دانشجویان دوست شوید- و یا با همهٔ ۰۹۹۹ نفرِ آنها!  

 

دردانشگاِه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس، شما فرهنگِ حاکم براین کمپ را تجربه خواهید کرد 

که روابِط مستحکم میان دانشجویان، اساتید، کارکنان، ومدیران را ترویج میدهد. شما 

دوستیهای با دوام با هم کالسیها، اعضای انجمن وکالب ها، و همچنین اعضای گروههای 
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"خواهری" و"برادری" برقرارخواهید کرد. شما جزئی اززندگی پرانرژی کمپ خواهید شد 

که فعالیتهای دانشجویی درآن به وفوروجود دارد. با نزدیک به ۱۴۴انجمِن فعاِل دانشجویی 

وبیش از۶۴۴۴ دوسِت بالقوه دردانشگاِه ایالت کالیفرنیا، استنیسالس ، مکانی برای همگی 

 افراد موجود میباشد. 

برای بسیاری ازافراد زندگی درکمپ بخشی ازتجربه ی دانشگاهی میباشد. عهد ودوستیهای 

نا گسستنی ازطریق تجربه زندگی درکمِپ دانشگاه ایجاد میشوند. برای ساکنیِن کمپ، هیچ 

مشکلی برای رفت وآمد و یا پارکینگ وجود ندارد، و کالسها وامکاناِت دیگردرچند قدمِی 

محل اقامِت شما میباشند. همچنین، مجتمِع مسکونی ویا ویلیج دردانشگاِه ایالِت کالیفرنیا، 

استنیسالس، فقط یه خوابگاه معمولی برای شما نخواهد بود. با وجوِد اتاقهای جا داِرتک تخته، 

 دوتخته، ویا سه تخته، شما میتوانید مناسبترین را برای خود انتخاب نمائید.

 

  آیا خلوت تنهایی و آرامشی را که به آن احتیاج دارید، در خوابگاه خواهید داشت؟

 بله. ولی زندگی درخوابگاه چیزی غیرازرکود و بی حوصلگی ست. با وجوِد فعالیتهای 

برنامه ریزی شده ی بیشمار، شما میتوانید به هرنحوی که مایلید مشغول وسرگرم باشید. 

ازاین گذشته، ویلیج به خاطرداشتن دواستخر، یک جکوزی، رختشوی خانه ی مجانی، مرکز 

کامپیوتر، سالِن مطالعه، اتاِق بازی وسرگرمی، زمینهای ورزش، مرکزِ بدنسازی، و یک 

  سالِن غذا خورِی مجهزبا بالکنی روبه زیباترین دریاچه ی کمپ، به خود میبالد.   

 

  موقعیت: تورالک کجا واقع شده است؟

دانشگاِه ایالِت کالیفرنیا، استنیسالس درشهِرتورالک واقع شده است. این شهربا جمعیتی بالغ 

بر ۰۴،۴۴۴ نفر درمنطقهای کوه پایهای و زراعتی واقع شده است. کمِپ نسبتا بزرگِ این 

شهر، با داشتن بیش از ۶۴۴۴ دانشجو، کمپی پارک مانند با درختان، دریاچهها وچمنزارهای 

 بسیارمیباشد - محیطی منحصربه فرد برای کمپهای دانشگاههای ایالِت کالیفرنیا. 
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درزمستان هوا معتدل، ولی درتابستان گرم وخشک است. این محیِط آرام، موقعیتی عالی 

 برای دانشجویان جهت تمرکزبر تحصیلشان فراهم میآورد.  

دانشجویاِن جدید به سرعت جذب محیط آرام وزیبای دانشگاِه ایالِت کالیفرنیا، استنیسالس 

 میشوند. - شرایطی عالی برای مطالعه ی متمرکزوجدی 

 

  موقعیِت مرکزی

ما کمپی به مساحت ۳۳۰ هکتارداریم که شامل چمنزارها، پًل ها، آبشارها، و دریاچهها 

میباشد وزمانی که به کالس های خود میروید، حِس پیاده روی دریک پارِک خصوصی را 

به شما میدهد. کمِپ ما به عنواِن یکی اززیباترین وامنترین کمپهای عمومی درسرتا 

سِرکالیفرنیا درنظرگرفته میشود ومکانیست که طبیعت وبنای معمارِی ساختمانهای این 

دانشگاه، درهارمونی با یک دیگرمیباشند. وراِی زیبایِی طبیعی این کمپ، شما به 

مرکزکامپیوتروتحقیقاتی مدرن وهمچنین کتابخانهای پیشرفته ازنظرِ تکنولوژی دسترسی 

 خواهید داشت. 

همانطورکه شما نیزمتوجه خواهید شد، کمِپ ما درمنطقٔه به سرعت درحال پیشرفتِ  سنترال 

ولی واقع شده است که ازنظِر موقعیتی ما بیِن "سیررا نوادا" ی شگفت انگیز و"بی اریا" 

میباشد. این کمپ تنها دوساعت با سن فرانسیسکو، برکلی، مارین، وسیلیکن ولی فاصله 

دارد. همچنین ما درفاصله کوتاهی ازپارِک ملّی یسمیتی، منتری بای، ولک تاهو واقع شدهایم 

که برای روزهای آخرهفته، تعطیالِت رسمی، وتعطیالِت تحصیلی بهارو زمستان، مناطقی 

بسیاربی نظیرمیباشند. کوه نوردی، قایق رانی، ورزشهای آبی، وخرید درفاصلٔه کوتاهی 

ازشما میباشند تا ازآنها لذت ببرید. ساکرمنتو، مقرِ دولِت ایالتی است و خانه ی اولد تاون 

ونیوارلاان میباشد که فقط درحدوِد یک ساعت ونیم رانندگی به سمِت شمال با شما فاصله 

 دارند.  
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  ورزشکاراِن مبارز

 سخت رقابت کنید. باعثِ غرور شوید!

 

ورزشکاراِن دانشگاِه ایالِت کالیفرنیا، استنیسالس شامل ۱۰تیِم زنان ومردان درانجمِن 

ورزشی دانشگاهِی کالیفرنیا )سی سی آ آ( درسطح دو)ان سی آ آ( میباشند. درساِل ۳۴۱۱، تیِم 

فوتبال زناِن دانشگاه، عنواِن قهرمانی )سی سی آ آ( را کسب کرد و برای اولین باردرتاریِخ 

این تیم، موفق به راهیابی به مسابقاِت قهرمانی )ان سی آ آ( شد. شرکت درمسابقاِت درون 

دانشگاهی با توجه به رشِد ثابت دانشگاه به طوِرچشمگیری افزایش یافته است، وافتتاِح زمین 

ورزِش مجهز به نورافکن درساِل ۳۴۴۶، باعِث گسترِش هرچه بیشترفرصتهای تفریحی و 

 ورزشی برای دانشجویان شده است.  

 برپایی دوره های موفق قهرمانی ، بسیاربیشترازهدایت تیمهای همیشه پیروز، زمان میبرد. 

ورزشکاران ومربیان به پیروزی عالقه دارند. اما درسطِح دانشگاهی، مربیانی که حقیقتاً 

موفق هستند دانشجویاِن ورزشکاررا نیزبرای تمامی جنبههای موفقیت آماده مینمایند. 

دردانشگاِه ایالِت کالیفرنیا، استنیسالس، قهرمانان ودانشگاهیان دست دردسِت یک دیگر 

حرکت میکنند. دانشجویاِن ورزشکاردرهردومحیِط کالس وزمیِن ورزش موفّقند. این دانشگاه 

دررتبه ی چهارم )سی سی آ آ( به خاطرِ تعداِد دانشجویاِن قهرمان با معدل یا )جی پی ا( 

باالتراز۲.۰، طبقه بندی شده است. بیش از۳۵۴ دانشجوِی ورزشکار افتخارِ "آل آمریکن" را 

 اززماِن افتتاِح این دوره تصاحب کرده اند.  

Contact:  

Mahmoud Lamadanie 
Director, Office of International Education 
California State University, Stanislaus 

One University Circle 
Turlock, California, 95382, USA 

: (209) 667-3117 : (209) 667-3791 

: MLamadanie@csustan.edu 

www.csustan.edu/oie 
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