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يك محيط دانشگاهى الهام بخش

WOLLONGONG
  معرفى دانشگاه، رتبه بندى و امتيازات
  University of Wollongong (UOW) دانشگاه وولنگونگ

با ۶۰ سال سابقه برتری در آموزش و پژوهش، يکی از دانشگاه های برجسته 
بين المللی است. اين دانشگاه در سال ۱۹۵۱ تأسيس شد و از آن زمان تا کنون 
به دانشگاهی در سطح جهانی ارتقاء يافته است، بطوريکه در رتبه بندی علمی 

دانشگاه های جهان توسط دانشگاه جيائو تونگ (Jiao Tong) شانگهای در 
سال ۲۰۱۰، دانشگاه وولنگونگ از جهت عملکرد خود در رديف ۲ در صد 

از بهترين دانشگاه های  دنيا قرار گرفته است.
به تأييد راهنمای دانشگاه های ممتاز برای سال ۲۰۱۱، دانشگاه وولنگونگ 

همواره يکی از نهادهای پژوهشی پيشرو در استراليا بوده است.  دانشگاه 
وولنگونگ  در هفت زمينه مهم علمی نشان پنج ستاره گرفته است ، در حاليکه  
نشان پنج ستاره در هريک از اين زمينه ها تنها به دانشگاهی تعلق می گيرد که 

در رديف ۲۰ درصد باالی  دانشگاه های برتر استراليا قرار داشته باشد.
با داشتن يک جايگاه کامال بين المللی، دانشگاه وولنگونگ  دوره هائی را 

ارائه می نمايد که نه تنها در شهرهای وولنگونگ و سيدنی، بلکه  در پرديس 
آن در دوبی و همچنين از طريق مشارکت با دانشگاه خصوصی بين المللی 

(Laureate)  در مالزی و دانشکده مديريت سنگاپور (SIM) در سنگاپور 
تدريس می شود.

 در باره وولنگونگ و پرديس دانشگاه
     وولنگونگ

دانشگاه وولنگونگ افزون بر ۸۹,۰۰۰ فارغ التحصيل دارد، و پرديس آن 
محيط آموزشی مناسبی را در شهر وولنگونگ با زيبائی طبيعی خارق ا لعاده 

اش   به دانشجويان عرضه می نمايد.
وولنگونگ (وو- لن- گون تلفظ کنيد) نهمين  شهر بزرگ استراليا است و 

فاصله آن تا شهر سيدنی با اتومبيل يا قطار ۹۰ دقيقه است. منطقه ايالوارا، 

از جمله  شهر وولنگونگ جمعيتی نزديک به ۴۰۰,۰۰۰  نفر دارد ودر اين 
جامعه چند فرهنگی بيش از ۷۰ مليت مختلف نمايندگی دارند.  شهر بين المللی 

وولنگونگ با زيبائی طبيعی و آميزه ای از شيوه های زندگی، فرهنگ ها و 
تفريحات متنوع، محلی عالی برای زندگی و تحصيل می باشد. 

همه تسهيالت دانشگاه وولنگونگ و دانشکده وابسته به آن، يعنی دانشکده 
وولنگونگ استراليا (WCA) در محل پرديس اصلی وولنگونگ  قرار دارد 

و به دانشجويان گسترۀ کاملی از تسهيالت و خدمات پشتيبانی را در يک محل 
ارائه می نمايد.

دانشکده تحصيالت تکميلی رشته بازرگانی دانشگاه وولنگونگ که دانشکده 
بازرگانی سيدنی نام دارد، دوره هائی را در دو محل ارائه می نمايد: يکی در 
پرديس نوآوری (Innovation Campus) در شمال وولنگونگ  و ديگری 

در مرکز شهر سيدنی.
دانشگاه وولنگونگ در دوبی (UOWD) يکی از قديمی ترين و معتبر 

ترين دانشگاه های امارات عربی متحده  است و همه دوره های اين دانشگاه  
توسط وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی امارات عربی متحده به 

رسميت شناخته می شوند.  برای اطالع در باره دانشگاه وولنگونگ در دوبی 
(UOWD) از تارنمای www.uowdubai.ac.ae  ديدن نمائيد.

دانشگاه وولنگونگ در يك نگاه
۲۶,۰۰۸ تعداد کل دانشجويان ثبت نام شده 
 ۱۶,۷۶۲  کارشناسی 
 ۸,۴۵۴  کارشناسی ارشد به باال 

 ۸۷۲  بدون درجه دانشگاهی يا انتقالی بين دانشگاهی 
 ۸,۶۲۵ تعداد کل دانشجويان خارجی ثبت نام شده 
 ۵,۰۰۳  دانشجويان خارجی در استراليا 
۳,۶۲۲  دانشجويان خارجی در خارج از استراليا 

دانشکده وولنگونگ استراليا (وولنگونگ کالج استراليا)   
۲.۲۰۳ کل دانشجويان ثبت نام شده  

دانشگاه وولنگونگ در دوبی 
۳,۵۶۵ کل دانشجويان ثبت نام شده 

ارتباط با ايران
دانشگاه وولنگونگ (UOW) با تعدادی از دانشگاه های پيشرو در ايران، 

ازجمله با دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان،  دانشگاه سيستان و بلوچستان در 
زاهدان، و دانشگاه تربيت مدرس در تهران ارتباط دارد.

با داشتن بيش از ۸۰ دانشجوی ايرانی در پرديس دانشگاه وولنگونگ، در 
اين دانشگاه فعال ترين انجمن دانشجويان ايرانی موسوم به انجمن فرهنگی 

دانشجويان ايرانی (Persian Culture Society) وجود دارد.
انجمن فرهنگی دانشجويان ايرانی در دانشگاه وولنگونگ يک نهاد غير انتفاعی 
است که هدف اصلی آن پيشبرد شناخت فرهنگ در ميان ايرانيان ساکن استراليا 

و ساير نقاط جهان است. با برگزاری مراسم آموزشی، اجتماعی و فرهنگی،  
اين انجمن قصد دارد توانمندی فرهنگی نوينی را ترويج نمايد.  انجمن فرهنگی 

دانشجويان ايرانی در دانشگاه وولنگونگ را نبايد نهادی با اعضای صرفاً 
ايرانی قلمداد کرد، و هدف آن نه تنها  خدمت به ايرانيان، بلکه معرفی فرهنگ 
ايرانی به افراد غير فارسی زبان هم هست.  اين انجمن افراد عالقمند را دعوت 

کرده است تا  به آن پيوسته و به اين سازمان کمک نمايند با سرعت بيشتری 
رشد و توسعه پيدا کند.

ep934@uow.edu.au تماس با ايميل: خانم الهام پورآزرم
http://unicentre.uow.edu.au/getinvolved/clubs/ :تارنما

UOW079720.htm
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زندگى در پرديس دانشگاه
 انتقال از فرودگاه و اسكان

 انتقال از فرودگاه به صورت رايگان
فرودگاه بين المللی سيدنی  به فاصله يک ساعت رانندگی از شهر وولنگونگ قرار دارد و 
دانشگاه وولنگونگ ترتيب انتقال دانشجويان را از فرودگاه به شهر وولنگونگ يا دانشگاه 

وولنگونگ يا دانشکده وولنگونگ استراليا  به صورت رايگان می دهد. برای اطالع 
بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:

 www.uow.edu.au/about/accommodation/airport

مسكن
دانشجويان می توانند  يکی از انواع مسکن زير را انتخاب نمايند:

زندگی با خانواده ها (Homestay) – دانشجويان در کنار يک خانواده به صورت 
مشترک با يک دانشجوی ديگر در اتاق دو نفره  يا در اتاقی مستقل زندگی خواهند کرد.  
کسانيکه زير ۱۸ سال باشند می توانند يک قيم  يا سرپرست بگيرند و با او زندگی کنند.

در دانشگاه وولنگونگ شش خوابگاه دانشجوئی وجود دارد که مسکن همراه با غذا يا بدون 
آن ارائه می نمايند.  همه خوابگاه های دانشگاه و  آپارتمان های آن  يا در پرديس دانشگاه 

 “Gong Shuttle” هستند يا اينکه  با پرديس بوسيله  سرويس اتوبوس رايگان  بنام
ارتباط  دارند. برای اطالعات بيشتر  لطفا به سايت

www.uow.edu.au/about/accommodation  مراجعه کنيد.

خدمات و امكانات براى دانشجويان ايرانى
دانشگاه وولنگونگ خدمات گسترده ای به دانشجويان خارجی  ارائه می نمايد که کامال مطابق 

ديدگاه يك دانشجو –  آقاى مسعود دهقان  

با نيازهای آنهاست.  عالوه بر  تعداد زيادی فروشگاه های مواد خوراکی، مراکز خدماتی از 
جمله  بانک، آژانس های مسافرتی، اداره پست ، آرايشگاه، و امکانات ورزشی و تفريحی، اين 

دانشگاه، خدمات استخدامی، آينده شغلی، مهد کودک، و خدمات مشاوره و پزشکی هم دارد.
 (SSA’s) مشاورين دانشجويان در دانشگاه وولنگونگ و مشاورين حمايت از دانشجويان

در هر دانشکده از دانشگاه وولنگونگ هر دو ارائه کننده خدمات پشتيبانی همه جانبه به 
دانشجويان بين المللی (خارجی) هستند.

مهد کودک – پرديس دانشگاه وولنگونگ دارای مهد کودک برای مراقبت از کودکان از سن 
۶ هفتگی تا ۵ سالگی و همچنين مراقبت از دانش آموزان در ساعات قبل و بعد ازمدرسه 

در صبح و بعد از ظهر می باشد. بعلت طوالنی بودن ليست انتظار و محدوديت جا،  بسيار 
مهم است که  دانشجويان پيشاپيش  برای رزرو جا برای فرزندشان در مهد کودک  پرديس 

 (Kids’ Uni) دانشگاه  برنامه ريزی کنند. برای اين کار بايد پيش از آمدن به وولنگونگ، با
با نشانی ايميلی kids_uni@uow.edu.au تماس بگيرند. مراکز مهد کودک متعدد 

ديگری  در شهر وولنگونگ وجود دارد و  مرکزخدمات دانشجويان در پرديس  می تواند 
برای پيدا کردن مهد کودک مناسب به دانشجويان کمک کند.  در عين حال بايد آگاه باشند که 

هزينه  مهد کودک در استراليا می تواند نسبتا گران باشد.
مدرسه – مدارس خصوصی و دولتی بسياری در نزديکی پرديس دانشگاه و از جمله يک 
مدرسه  معروف ترکی بنام ”Illawarra Sule ” در شهر وولنگونگ وجود دارد.  برای 

کودکان و نوجوانان بين ۵ تا ۱۸ سال رفتن به مدرسه در استراليا اجباری است.  ثبت نام در 
مدرسه قبل از گرفتن ويزای موقت الزامی است. برای اطالع بيشتر در باره شرائط مربوط 

به ثبت نام  و شهريه ها از تارنمای زير ديدن کنيد:
/www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/intnl_students

 
محيط اجتماعی دانشگاه جای بسيار خوبی برای پيدا کردن دوستان جديد است.

رشته تحصيلی مورد عالقه من نوآوری و طراحی است. با مطالعه در زمينه های 
مديريت استراتژيک  توانسته ام درک بهتری از چگونگی تدبير مسائل برای حصول 

نتيجه مثبت توسط سازمان ها بدست آورم. عالوه بر اين رساله ام به من کمک می نمايد 
با وسايل و تجهيزاتی کار کنم که در رشته مورد انتخاب من يافت می شوند.

در نظر دارم پس از فارغ التحصيلی از دوره فعلی در مقطع کارشناسی ارشد در 
مهندسی با گرايش مکانيک ادامه تحصيل دهم ، چون اين رشته آينده شغلی خوبی 

در ايران واستراليا دارد. من به هر دانشجوئی که می خواهد در خارج تحصيل نمايد 
دانشگاه وولنگونگ را توصيه می کنم.

داليل متعددی در تصميم من برای انتخاب دانشگاه ولونگونگ برای تحصيل در دوره 
کارشناسی ارشد تاثير داشت. نخست اعتبار دانشکده مهندسی دانشگاه وولنگونگ  

بخصوص در رشته مهندسی مواد بود. همچنين دانشگاه  دارای خدمات پشتيبانی گسترده 
ای برای دانشجويان خارجی است، پرديس آن زيبا  و محيط تحصيلی آن سبز و ُخّرم 
است.  شهر وولنگونگ شهری با فرهنگ های بسيار گوناگون و محيطی امن برای 

زندگی دانشجوئی است.
وولنگونگ شهری زيبا با سواحل دلنشين است.   فروشگاه ها و رستوران ها به آسانی 

قابل دسترسی است و يک خط اتوبوس رايگان در شهر وجود دارد. زندگی در خوابگاه 
های دانشجوئی به من اجازه داد تا با دانشجويانی از سراسر دنيا آشنا شوم، از اين جهت 
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 زمينه هاى آموزشى و پژوهشى در دانشگاه وولنگونگ

دانشگاه وولنگونگ يک دانشگاه جامع پژوهشی و آموزشی است و برنامه های درسی 
در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می نمايد.  دانشگاه وولنگونگ يک نهاد 

پژوهشی شناخته شده است  و به طور پيوسته از لحاظ حجم پژوهش جزو دانشگاه های  
برتر استراليا  محسوب می شود و عالوه بر مقاطع دکترا، در سطح کارشناسی ارشد 

نيز برنامه های پژوهشی ارائه می نمايد.  

برنامه های اصلی رشته تحصيلی

حسابداری، نوآوری در تجارت،  قوانين تجارت، اقتصاد، امور مالی، 
برنامه ريزی مالی، مديريت هتلداری/ تشريفات / گردشگری ( همراه با 
آموزش فنی و حرفه ای TAFE)، مديريت نيروی انسانی،  تجارت بين 

المللی، مديريت، بازاريابی، روابط عمومی، و تدارکات (لجيستيک)

تجارت و بازرگانی

کارشناسی ارشد در رشته تجارت بين المللی (MIB)، کارشناسی ارشد 
مديريت بازرگانی (MBA)،  تدارکات، مديريت، مديريت خريد و 

فروش، مديريت طرح (پروژه)،  مديريت و سرپرستی بهداری

آموزشگاه تجارت 
سيدنی (پرديس نوآوری 

وولنگونگ و مرکز 
شهر سيدنی) 

اطالعات و فناوری ارتباطات (ICT)، علوم کامپيوتر، مهندسی نرم 
افزار، رياضيات و آمار، سيستم های اطالعاتی.

مهندسی راه و ساختمان، مهندسی کامپيوتر، مهندسی برق، 
مهندسی محيط زيست، مهندسی مواد، مهندسی برق و مکانيک 

(Mechatronics)، مهندسی معدن، ارتباطات از راه دور.

اطالعات  و مهندسی

علوم توانبخشی و تمرينات بدنی ،  مطالعات بهداشتی بوميان، مطالعات 
پزشکی،  پزشکی (MBBS)، پرستاری و مامائی، تغذيه و رژيم های 

غذائی،  روانشناسی، بهداشت عمومی.

علوم بهداشتی 
(پزشکی)

زيست شناسی، زيست فناوری (Biotechnology)، زمين شناسی، 
جغرافيای طبيعی وانسانی، علوم دريائی، شيمی داروئی، زيست فناوری 
پزشکی، فناوری نانو  (Nanotechnology)، فيزيک، بوم شناسی، 

علوم زيست محيطی.

علوم پايه

مطالعات آسيا-اقيانوس آرام، مطالعات استراليا و بوميان، روابط بين 
الملل، زبان های مدرن (چينی، ژاپنی، اندونزيائی، اسپانيولی، فرانسوی، 
ايتاليائی)،  زبان انگليسی و زبان شناسی، تاريخ، فلسفه، و علوم سياسی.

هنرها (علوم
اجتماعی و علوم 

انسانی)

روزنامه نگاری، مطالعات رسانه ها و ارتباطات، نگارش آفرينشی،  
نمايش،  طراحی گرافيک، هنرهای نمايشی، رسانه های ديجيتال.

صنايع آفرينشی

تربيت معلم برای دوره پيش دبستانی، آموزگاری و دبيری، تربيت 
 ،# (TESOL) بدنی#، تدريس انگليسی به غير انگليسی زبان ها

آموزش استئنائی و تيزهوشان #

علوم تربيتی
(آموزش و پرورش)

کارشناسی حقوق (کارشناسی در يک رشته يا همزمان در دو رشته)، 
سياست دريائی# ، پيشگيری از جرائم فرا مليتی #.

حقوق

# اين رشته ها فقط برای دوره کارشناسی وجود دارند.

رشته هاى كارشناسى
Bachelor (undergraduate) studies

درجات کارشناسی در رشته های تجارت، اطالع رسانی، علوم، و ارتباطات معموال سه 
ساله است (ساير دوره های فوق چهارساله اند)، ولی دانشجويانی که درس هائی را در 
دانشکده وولنگونگ استراليا يا ساير مؤسسات آموزشی ايران گذرانده اند می توانند در 
ازای آن واحد ها تا ۱/۵ سال در دوره خود معافيت بگيرند. برای اطالعات بيشتر به 

سايت های زير مراجعه شود:
wca.uow.edu.au/international/studyoptions www.uow.edu.au/ 

 /future/international/apply/credit
دانشجويانی که پس از گذراندن دوره دبيرستان (از جمله دوره پيش دانشگاهی در ايران) 

برای پذيرش در دوره کارشناسی درخواست می دهند، ملزم به گذراندن يک سال دوره 
آموزشی پايه  قبل از آغاز دوره کارشناسی می باشند.

کسانی که در دبيرستان های ايران رتبه اول شده اند مشمول يکی از بورس های 
رئيس دانشکده (Dean’s Scholar) از دانشگاه وولنگونگ می باشند و آندسته از 

متقاضيانی که از طريق مرکز پذيرش دانشگاه ها (UAC) اقدام می نمايند  در اولويت  
پذيرش قرار می گيرند.

Graduate Studies  دوره های تکميلی
کسانی می توانند در دوره کارشناسی ارشد آموزشی با اخذ واحد های درسی (دوره های 

۱ تا ۲ ساله)  تحصيل کنند که دارای درجه کارشناسی معتبر در همان رشته يا رشته 
های وابسته بدان باشند. برخی از درجات کارشناسی ارشد در اختيار دانشجويانی قرار 

زندگى در دانشگاه وولنگونگ

می گيرد که درجه کارشناسی در هر گرايشی داشته باشند از جمله درجه کارشناسی 
ارشد در رشته مديريت بازرگانی (MBA) (مشروط به داشتن سابقه کار در زمينه 

مديريت يا کارشناسی)، درجه کارشناسی ارشد در رشته بازرگانی، درجه کارشناسی 
ارشد در تجارت بين المللی، کارشناسی ارشد در حسابداری حرفه ای، و کارشناسی 
ارشد در رشته مطالعات کامپيوتری (رايانه ای). دانشجويانی که متقاضی رشته های 
تحصيلی ديگر می باشند، ممکن است ملزم به گذراندن  دوره های (۱ ساله) ديپلمای 

فارغ التحصيالن  (Graduate Diploma) يا دوره (۶ ماهه) گواهينامه فارغ 
التحصيالن  (Graduate Certificate) شوند. 

درجات علمى با پژوهش
دوره ۳ ساله دکترای پژوهشی (Doctor of Philosophy) با نوشتن رساله  و بدون نياز به 
گرفتن واحد های درسی انجام می شود. متقاضيانی که سابقه پژوهش الزم را نداشته 

باشند ممکن است پيش از آغاز دوره دکترا برای يک دوره ۱ تا ۱/۵ ساله کارشناسی 
ارشد پژوهشی (Masters by Research) پذيرفته شوند که شامل گذراندن واحد 

های درسی به مدت شش ماه و يک سال پژوهش می باشد. 
تحصيل کردگان واجد شرايطی که بخواهند در زمينه های مديريت بازرگانی، هنرهای 

آفرينشی، بهداشت عمومی و علوم تربيتی کار پژوهشی انجام دهند، می توانند برای 
دوره دکترای حرفه ای ۳ ساله درخواست دهند که شامل يک سال گذراندن واحدهای 

درسی و دوسال تحقيق و نوشتن پايان نامه خواهد بود.
اخذ پذيرش در دوره های تحصيلی پژوهشی معموال مشروط به تکميل يک دوره 

چهارساله با درجه کارشناسی معتبر با نمرات باال در رشته ی مرتبط با زمينه تحقيقات، 
و  يا تکميل درجه کارشناسی ارشد با اخذ واحد های درسی که تحقيق يا روش تحقيق 

بخش عمده ای از آن ها است، می باشد.
درخواست کنندگان برای دوره دکترا (PhD) در برخی از موارد ممکن است ملزم 

باشند برای شروع دوره تحصيلی ابتدا در يک دوره آموزشی با اخذ واحد های درسی 
که شامل دروس روش تحقيق باشد، ثبت نام نمايند .

نحوه درخواست برای دوره پژوهشی 
رقابت برای پذيرش در دوره تحقيقاتی بسيار باال است و متقاضيان بايد نشان دهند که 

صالحيت و توانائی انجام پژوهش را دارند (مستند به تجربه تحقيقاتی قبلی آنان) و 
همچنين موضوع خاصی را برای تحقيق پيدا کنند که با زمينه های پژوهشی مطلوب 

دانشگاه منطبق باشد. بنا بر اين بسيار ضروری است قبل از درخواست پذيرش گام های 
زير برداشته شود.

۱- يک استاد راهنما و يک بخش علمی را پيدا کنيد
اولين قدم تعيين رشته تحصيلی و يافتن دانشکده يا بخش علمی است که به بهترين 

وجه تأمين کننده نيازهای تحصيلی شما باشد. برای آگاهی از زمينه های تحقيقاتی اين 
دانشگاه بايد بروشور راهنمای تحصيالت تکميلی برای دانشجويان خارجی را مطالعه 

http://www.uow.edu.au/ :نمائيد، که می توان آن را از تارنمای زير دانلود کرد
 (prospective/downloads/index.html

همچنين به شما توصيه می شود سايت مربوط به اساتيد هر دانشکده را مشاهده کنيد تا 
يک استاد راهنما را که در رشته تحقيقاتی مورد عالقه شما کار می کند، پيدا کنيد.
برای جستجوی رشته های مورد عالقه خود می توانيد گروه های تحقيقاتی مختلف 

http://www.uow. :دانشگاه وولنگونگ را با مراجعه به تارنمای زير بررسی نمائيد
 edu.au/research/rsc/prospective/UOW033664.html

رشته های تحقيقاتی خاص مورد توجه دانشگاه وولنگونگ را می توانيد در تارنمای 
http://www.uow.edu.au/research/rsc/prospective/ :زير مشاهده کنيد

UOW033664.html

۲-   يک موضوع تحقيقاتی را پيدا کنيد 
متقاضيان بايد قبل از اقدام برای درخواست پذيرش، با استاد راهنمای مورد نظر، رئيس 

تحصيالت تکميلی دانشگاه  يا با رئيس دانشکده تماس گرفته و طرح تحقيقاتی خود را 
با او در ميان بگذارند. فهرستی از سرپرستان تحصيالت تکميلی در تارنمای زير درج 

www.uow.edu.au/research/rsc/supervisor/index.html :شده است
متقاضيان بايد همراه با درخواست پذيرش، طرح تحقيقاتی پيشنهادی خود شامل خالصه 

ای از عنوان يا زمينه پژوهشی مورد عالقه، روش تحقيق  و انگيزه های تمايل برای 
انجام اين تحقيقات را ارائه دهند.   

همراه با درخواست پذيرش مدارک زير مورد نياز است:
 طرح تحقيقاتی پيشنهادی در يک صفحه و در شكل و قالب تعيين شده.

 خالصه مشخصات و سوابق مشتمل بر جزئيات تجارب علمی و تحقيقاتی، جوايز، 
امتيازات، تاريخچه استخدامی و فهرستی از کارهای نوشتاری و مقاالت.

 دو معرفينامه (توصيه نامه هائی از اعضای هيئت علمی که به شما درس داده اند و 
يا استاد راهنمای شما بوده اند). 
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با بيش از ۲۰,۰۰۰  فارغ التحصيل و افزون بر ۱۹ سال تجربه، ، دانشکده وولنگونگ 
استراليا (WCA) محيطی آموزشی در درون پرديس دانشگاه دارد که به همه تسهيالت 

دانشگاه وولنگونگ دسترسی دارد. دانشکده وولنگونگ استراليا (WCA) در پرديس 
دانشگاه وولنگونگ  واقع است و ارائه کننده گستره وسيعی از برنامه های اموزش زبان 

انگليسی و دوره های آموزشی تطبيقی برای  درجه کارشناسی است.

برنامه هاى آكادميك (آموزشى) 
دانشکده وولنگونگ استراليا بهترين مسير برای ادامه تحصيالت دانشگاهی 

است و فارغ التحصيالن اين دانشکده در مراحل  تحصيلی بعد ازميزان موفقيت 

۸۶ در صد  برخوردارند.

دانشجويانی که با موفقيت تحصيالت خود را در دانشکده وولنگونگ استراليا 
به پايان می رسانند به طور مستقيم به سال اول يا دوم دوره های کارشناسی 

دانشگاه  وولنگونگ (UOW) راه می يابند؛ و در صورت کسب معدل مورد 
نياز، پذيرش آنها در رشته انتخابيشان تضمين می شود.

اين دوره آموزشی سه ماهه طوری  برنامه ريزی شده است که دانشجويان 
بتوانند تحصيالت دانشگاهی خود را در دانشگاه در ماههای  فوريه، ژوئن يا 

اکتبر هر سال آغاز کنند.

هدف مورد نظربرایرشته های اين برنامهمدتبرنامه تحصيلی

دو دورهدوره های پايه 
(هرکدام  حدود  ۳/۵ ماه)

سه دوره
(هرکدام حدود ۳/۵ ماه)

هنر ها، بازرگانی، رياضيات/ فناوری 
اطالعات، علوم، بهداشت و علوم

رفتاری/ مهندسی

همه درجات کارشناسی در دانشگاه وولنگونگ؛
دوره های پيش نياز برای دانشجويان دوره کارشناسی در 

هنرها/ علوم انسانی، بهداشت، علوم تربيتی،
وعلوم  مهندسی

ورود به سال اول دوره های 
کارشناسی دانشگاه وولنگونگ 

در هنرها، علوم، مهندسی، 
بهداشت و ارتباطات

ديپلم در فناوری
اطالعات / ديپلم

در تجارت

دو دوره
(حدود ۳/۵ ماه در هر دوره)

سه دوره
(حدود ۳/۵ ماه در هر دوره)

دوره های پيش نياز توصيه شده برای اين درجات علمی بازرگانی و فناوری اطالعات
 کارشناسی بازرگانی

 کارشناسی علوم کامپيوتری
 کارشناسی فناوری اطالعات

 کارشناسی سيستم های اطالعات تجاری (کسب و کار)

آغاز سال دوم  دوره کارشناسی 
تجارت و کامپيوتر 

برنامه هاى آموزشى زبان انگليسى
دانشکده زبان دوره های تخصصی آموزشی انگليسی برای تحصيالت دانشگاهی ارائه 
می دهد. برای همه متقاضيان دوره های دانشگاه وولنگونگ، دانشکده زبان دوره های 

آموزشی زبان انگليسی دارد که دانشجويان پس از اتمام اين دوره ها می توانند بدون اينکه 
مجددا در امتحانات IELTS يا TOEFL شرکت نمايند،  مستقيما وارد دانشگاه شوند.

دانشکده زبان يکی از مراکز رسمی آزمون IELTS  است. و دوره های آمادگی برای 
آندسته متقاضيانی که به مدرک IELTS نياز داشته باشند، ارائه می دهد.

آغاز دوره های زبان انگليسی هر شش هفته يک بار است و تاريخ های شروع هر دوره 

 /wca.uow.edu.au/international/dates .در سايت زير درج شده است
امتحان آنالين دانشکده برای تعيين سطح زبان انگليسی رايگان است و بر اساس نتيجه 

اين آزمون مشخص می شود که دانشجو برای  رسيدن به  سطح مورد نياز مهارت 
در زبان انگليسی برای ورود به دانشگاه وولنگونگ UOW  يا دوره های دانشگاهی 

دانشکده وولنگونگ استراليا چند هفته بايد کالس زبان برود. دانشجويانی که برای کسب 
نمره بهتر قصد دارند مجددا در امتحان IELTS شرکت نمايند بايد برای افزايش هر 

۵ /۰ نمره در معدل IELTS  به مدت  ۱۲ هفته در کالس های آموزش زبان دانشکده 
وولنگونگ استراليا  شرکت نمايند. 

شرائط  مربوط به دانش زبان انگليسی برای ورود به دوره های تحصيلی  دانشگاه 
وولنگونگ را می توان در تارنمای زير مشاهده کرد:

http://www.uow.edu.au/future/international/apply/english/index.html
 ساير دوره هاى نيمساله و ساالنه موجود

ويژگی هازمان ارائهنمره زبان مورد نيازدوره
IELTS با نمره ۶تحصيل در خارج از کشور

 تست تافل اينترنتی با نمره ۷۹*

انتخاب ۳ يا ۴ درس دانشگاهی (معموال در سطح مقدماتی آن) با ريز نمرات رسمی فوريه تا ژوئن، ژوئيه تا نوامبر 
که توسط دانشگاه وولنگونگ صادر می شود و برای ارائه به دانشگاه های ديگر معتبر 

است.

دوره های تحصيلی با صدور 
گواهينامه تحصيالت تکميلی 

(پس از کارشناسی) در تجارت 
بين المللی، مديريت، مديريت 
پروژه، مديريت در خريد و 

فروش، و تدارکات

IELTS با نمره  ۶/۵ 

تست تافل اينترنتی با نمره ۸۸*

وولنگونگ: فوريه تا ژوئن ، ژوئيه تا نوامبر

سيدنی: ژانويه تا ژوئن، آوريل تا سپتامبر، 
ژوئن تا نوامبر، نوامبر تا آوريل

به صورت يک يا دو نيمسال در برنامه های پذيرش دانشکده تحصيالت تکميلی رشته 
تجارت  در شهر های وولنگونگ و سيدنی 

IELTS با نمره ۵/۵ انگليسی عالوه بر دانشگاه

تست تافل اينترنتی با نمره ۷۰*

فوريه تا ژوئن، ژوئيه تا نوامبر، نوامبر تا 
فوريه- ۱۲هفته آموزش زبان انگليسی فشرده 

IELTS برای کسب هر ۵ /۰ نمره
تا رسيدن به سطح مورد نياز اضافه کنيد

برای رشته های مميزی و حسابرسی، انتخاب ۱ يا ۲ درس در اين رشته ها

۱۴ ساعت زبان در هفته بطور همزمان با دروس دانشگاهی در هر نيمسال تحصيلی و 
۲۰ ساعت آموزش زبان در هفته در تعطيالت بين دو نيمسال

۵ سطح تحصيلی – انتخاب دروس گفت و شنود و خواندن ونوشتن برای آموزش هر شش هفتهبدون نياز به مدرک زبان انگليسیانگليسی عمومی
انگليسی در سطوح ۲ و ۳؛ يا دروس ارتباطات، انگليسی برای کسب وکار؛ مهارت 
های آموزش دانشگاهی،  يا آمادگی برای امتحانات در سطوح ۴ و ۵ آموزش انگليسی

* لطفا برای اطالع بيشتر در مورد پيش نياز انگليسی به سايت www.uow.edu.au/future/international/apply/english مراجعه کنيد.

افراد واجد شرايط دارای ويزای توريستی يا ويزای کار در ايام مسافرت (working holiday visa) می توانند در دوره های آموزشی که به مدت کمتر از ۴ ماه باشند، تحصيل کنند – برای اطالعات بيشتر به 
سايت http://www.immi.gov.au/immigration/ مراجعه کنيد.

كالج وولنگونگ استرالياكالج وولنگونگ استراليا

 دوره هاى آموزشى تطبيقى (BRIDGING COURSES) و كالس هاى زبان انگليسى  

WOLLONGONG COLLEGE AUSTRALIA



پيش نياز مهارت در زبان انگليسى
www.uow.edu.au/future/international/apply/english

ادامه تحصيل در خارج و انگليسى به اضافه دانشگاه   
www.uow.edu.au/future/studyabroad 

UOW نشريه هاى قابل دانلود - دانشگاه وولنگونگ
www.uow.edu.au/future/international/brochures

نشريه هاى قابل دانلود - دانشكده وولنگونگ 
 WCA استراليا

www.wca.uow.edu.au/brochures 

درخواست پذيرش آنالين - دانشگاه وولنگونگ    
UOW

apply.uow.edu.au 

درخواست پذيرش آنالين - دانشكده وولنگونگ 
WCA استراليا

wca.uow.edu.au/international/apply

دانشكده وولنگونگ استراليا 
 WOLLONGONG COLLEGE AUSTRALIA

wca.uow.edu.au

دانشگاه وولنگونگ در دوبى 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG IN DUBAI (UOWD)

www.uowdubai.ac.ae/

اگر برای درخواست  پذيرش از دانشگاه وولنگونگ يا دانشکده وولنگونگ  
استراليا  مشکل  داريد، ما می توانيم شما را به نماينده رسمی اين دانشگاه  در 
کشور خودتان معرفی کنيم. جهت درخواست برای اين نماينده محلی  لطفا به  

نشانی uniadvice@uow.edu.au ايميل بفرستيد.

براى آگاهى بيشتر
يك محيط دانشگاهى الهام بخش

دانشکده وولنگونگ استراليا و دانشگاه وولنگونگ کوشش می نمايند که صحت  اطالعات مندرج در اين نشريه  را در موقع چاپ (اکتبر۲۰۱۰ 
مطابق با مهر ماه ۱۳۸۹) تضمين کنند، اما ممکن است در بخش های مختلف بدون اخطار قبلی توسط دانشکده به علت تغيير شرائط  يا به هر 

دليل ديگر اصالحات يا تغييراتی صورت گيرد. متقاضيان بايد هنگام  درخواست پذيرش يا ثبت نام از دانشکده يا دانشگاه  بپرسند که آيا اطالعات 
جديدتری در دسترس هست يا نه.

Wollongong College Australia:  02723D  دانشکده وولنگونگ استراليا  *CRICOS  شماره

University of Wollongong:  00102E  دانشگاه وولنگونگ  CRICOS  شماره

 (ABN): 14 105 312 329) با شماره تجاری استراليا) ITC Education Limited دانشکده وولنگونگ استراليا شاخه تجاری شرکت
است که تماما متعلق به  شرکت ITC Ltd   با شماره تجاری  064 882 002 77  می باشد – شرکتی که متعلق به دانشگاه وولنگونگ است.

 *Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)

کارمندان چند زبانی ما می توانند اطالعات بيشتری در اختيار شما قرار دهند، يا  
شما را به نمايندگان رسمی دانشگاه در کشور شما يا در استراليا معرفی نمايند.

با ما با ايميل uniadvice@uow.edu.au يا با شماره تلفن
3218 4221 2 61+ (شماره بين المللی) يا با شماره 869 367 1300

(در داخل استراليا) تماس بگيريد.

برای اطالعات بيشتر در باره شهر ما و پرديس ما به تارنمای زير مراجعه کنيد: 

http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.html

  www.uow.edu.au/future/international يا از تارنمای ما به آدرس
ديدن نمائيد.

برای آگاهی بيشتر می توانيد مستقيما به اين تارنما ها مراجعه نمائيد:

كتاب راهنماى دوره كارشناسى و كارشناسى 
ارشد به باال

 www.uow.edu.au/handbook

توانائى هاى پژوهشى
www.uow.edu.au/research/strengths

تاريخ دوره هاى آموزشى - دانشگاه وولنگونگ    
 UOW

www.uow.edu.au/future/international/apply/dates/

تاريخ دوره ها ى آموزشى -  دانشكده وولنگونگ 
WCA استراليا

wca.uow.edu.au/international/dates/

UOW شهريه ها – دانشگاه وولنگونگ
www.uow.edu.au/future/international/apply/fees

  WCA شهريه ها – دانشكده وولنگونگ استراليا
wca.uow.edu.au/international/fees


