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 در معرفی یک دانشگاه بایستی این موارد به ترتیب درج شوند:

  .…… University of وارد سایت دانشگاه می شویم. به این ترتیب که نام دانشگاه را در گوگل سرچ می کنیم مانند               -1

توضیح مختصری از دانشگاه می نویسیم که می تواند شامل: سال تاسیس دانشگاه، محل دانشگاه، تعداد  aboutاز منوی  -2

 دانشجویان و کارمندان دانشگاه، تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه، ذکر افتخارات دانشگاه و...باشد. 

 که از سایت های زیر استخراج می شود: 2112برای سال   رتبه دانشگاه -3

 :QSرتبه 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= 

 :timesرتبه 

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking /#/  

 :completeرتبه 

http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings 

 :guardianرتبه 

http://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016 

 :shanghayرتبه 

http://www.shanghairanking.com/de/ARWU2014.html 

 دانشکده های دانشگاه -4

 ... دانشکده دانشکده ... انشکده ...د

   

   

 

 رشته و گرایش ها -2

گرایش ها کم باشد. در صورت زیاد بودن گرایش ها نیازی به درج گرایش ها نیست و آوردن نام  گرایش ها در صورتی قید شود که تعداد

 رشته ها کفایت می کند. مانند مورد باال در صورت زیاد بودن جدول بندی شود.

 کارشناسی

   

   

 

 کارشناسی ارشد
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 دکتری

   

   

 

 شهریه دوره ها -6

در سایت آپلود شده است که همان را دانلود می کنیم و در سایت قرار می دهیم.گاهی نیز یک رنج قیمتی کلی  pdfگاهی در یک فایل 

گفته شده که همان را درج می کنیم. به این دلیل که نوشتن شهریه تمام رشته ها مشکل است و در اکثر موارد نیز با این جزئیات در سایت 

 دالر است.  13000 – 9000شده است. که مثال شهریه دوره های کارشناسی آورده نشده و فقز یک رنج قیمتی درج 

 دانشجویان بین المللی -7

مشخص می شود، توضیحات مختصری از این بخش در  international studentsدر این بخش که در سایت دانشگاه ها معموال با نام 

 سایت گنجانده شود.

 بورسیه ها و کمک هزینه دانشگاه -8

یا بورسیه هایی برای  دانشجویی به همه دانشجویان معموال تخفیفات یا کمک هزینه هایی مثل ارائه وام scholarshipیا  fundsدر منوی 

دانشجویانی که معدل بهتری داشته اند در نظر گرفته می شود یا حتی برخی دانشگاه های مطرح دنیا برای جذب نخبه هایی از سراسر دنیا 

 ا دریافت نمی کنند. در این بخش از معرفی دانشگاه در مورد این مطالب توضیحاتی ارائه می شود.هیچ شهریه ای از آن ه

 خوابگاه ها -9

 معموال دانشگاه ها انواع مختلفی از خوابگاه های دانشجویی ارائه می کند. مثل خوابگاه هایی که داخل دانشگاه هستند، خوابگاه های خارج

خوابگاه دانشجویان متاهل،خوابگاه خانواده هایی که برای دیدن فرزندانشان آمده اند و ... . این اطالعات به از دانشگاه و زیر نظر دانشگاه، 

 در صورت وجود ( قید شود. همراه هزینه های آن ها )

 اطالعات تماس -11

 درج شود:در جدول اطالعات تماس که شامل شماره تماس، ایمیل و آدرس می باشد برای بخش های زیر 

Email Tel  

  
 نشگاهدااداره پذیرش 

Admission office 

  
 اداره دانشجویان بین المللی

international student office 

  
 دپارتمان مالی

financial office 

  
 اداره خواابگاه ها

accommodation office 
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