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چرا باید به دانشگاه رفت؟

تحصیالت دانشگاهی این مزایا را برای فرزند شما دارد:
آینده شغلی بهتر در عرصه امروزین رقابت شدید نیروهای کاری  n
کسب مدارک تحصیلی شناخته شده و معتبر در سطح بین المللی  n

دسترسی به دایره گسترده تری از مشاغل  n
داشتن فرصت ایجاد تغییر. 	n

چرا تحصیل در دانشگاه موناش؟
موناش یک دانشگاه دارای کالس جهانی است که تجربه آموزشی دانشجویان آن با بهترین دانشگاه های جهان برابری می کند. موناش:

جزو 100 دانشگاه برتر جهان است )رتبه بندی دانشگاه های تحصیالت تکمیلی Times در 2013–2012(  n

عضو گروه هشت می باشد. گروه هشت ائتالفی از معتبرترین دانشگاه های استرالیایی است که تمرکز ویژه ای بر تحقیقات دارند  n

دریافت کننده باالترین رتبه بندی )5 ستاره( از “راهنمای دانشگاه های برتر” (2013) در زمینه های بسیار مهم: نسبت دانشجو به   n
پرسنل، تحصیالت پرسنل، تنوع فرهنگی و میزان تمرکز بر تحقیقات. 

ما به دلیل آنکه بزرگترین دانشگاه استرالیا هستیم می توانیم گسترده ترین مجموعه ای 
از رشته ها را در محل های مختلف ارائه نماییم. این یعنی مطابق با هر سلیقه ای یک 

رشته خواهیم داشت.

اتخاذ تصمیمات آگاهانه
فارغ التحصیالن مدارس امروزه بیش 

از هر زمان دیگری با انتخاب های 
گوناگون روبرو هستند. با فشار زیادی 

که از نمرات مدرسه، مهلت ها و 
آزادی تازه بدست آمده به آنها تحمیل 

می شود، وقت چندان زیادی برای 
اندیشیدن به آینده ندارند. شما می 

توانید به آنها کمک کنید تا آگاه باشند و 
درباره آینده شغلی و تحصیلی خود 

تصمیم بگیرند.

از انجام دادن چه کاری لذت 1   
می بری؟ در چه کارهایی    

خوب هستی؟  
به زمینه های مورد عالقه، توانایی 
ها و هدف ها فکر کنید. معلم ها و 

 کارشناسان شغلی و حرفه ای 
می توانند منابع بسیار خوبی برای 

گرفتن اطالعات باشند – آنها با 
فرزند شما آشنا هستند و می توانند 

به او کمک کنند تا بنحو موثری 
درباره آنچه می خواهد انجام دهد و 
جایی که می خواهد برود فکر کند.

چگونه می توانی از 2   
مهارت های خود در آینده    

استفاده کنی؟  
به آنها کمک کنید تا مهارت ها و 
عالقه های خود را با رشته ها و 
فرصت های شغلی مطابقت دهند.

به یاد داشته باشید که امکان دارد 
فرزند شما در طول زندگی کاری 

خود چندین بار مسیر شغلی خویش 
را عوض کند.

داشتن یک مدرک از دانشگاه موناش 
به فارغ التحصیالن کمک می کند تا 
از جدیدترین تغییرات بازار جهانی 

کار آگاه گردند.

دانشگاه چه امکاناتی ارائه 3   
می دهد؟  

دانشگاه ها در بیست سال گذشته 
دستخوش تغییرات زیادی شده اند. 
دوره های سنتی و صنایع مرسوم 

متحول شده و تنوع رشته ها و 
فرصت ها در حال رشد است.

امروزه دانشجویان به بورس ها، 
فرصت های سفر در طول تحصیل، 
برنامه های رهبری و مربی گری، 

و فرصت بهره مندی از امتیاز بسیار 
پرطرفدار و ارزشمند تجربه در 

صنعت – بعنوان بخشی از تحصیل 
خود – بخصوص در موناش 

دسترسی دارند. 

انتخاب رشته، زمان، مکان و 
چگونگی تحصیل با آنهاست. تنها 

چالش، انتخاب از میان گزینه های 
بسیار متنوع و متعدد است.

آیا به یک دانشگاه مراجعه 4   
کرده و با مردم صحبت    

کرده اید؟  
بسیاری از کارکنان موناش در زمینه 

کمک به دانشجویان برای انتخاب 
دوره صحیح تخصص دارند. 

دانشجویان فعلی نیز منابع خوبی 
برای کسب اطالعات کلی درباره 

گزینه ها و زندگی دانشگاهی هستند.

روز بازدید آزاد نیز فرصت بسیار 
خوبی برای آشنا شدن با تنوع دوره 
های موجود و گرفتن راهنمایی های 

ارزشمند از کارکنان و دانشجویان 
است.

آیا از پیش نیازهای ورود 5   
به دوره ها آگاه هستید؟  

بسیاری از دوره ها پیش نیاز دارند، 
یعنی برای اینکه بتوانید در سطح 

دانشگاه وارد این دوره ها شوید باید 
در سال 11 و 12 مدرسه دروس 

خاصی را گذرانده باشید.

این دروس بطور کلی در زمینه 
هایی هستند که ممکن است بخشی از 

برنامه سال اول را به خود 
اختصاص دهند. این بدان معنی است 

که فرزند شما باید در سال 10 و 
حتی قبل از آن در مورد انتخاب 
درس های خود بسیار دقیق باشد.

اطالعات برای والدین

چند سوال مفید برای اینکه درباره آنها با فرزند خود صحبت کنید:
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روش ثبت نام در دانشگاه
درخواست ثبت نام برای مقطع لیسانس باید از طریق مرکز 
 VTAC - Victorian) پذیرش تحصیالت عالی ویکتورین

Tertiary Admissions Centre) انجام شود. درخواست 
های دوره به VTAC برای دانش آموزان سال 12 از اوایل 

آگوست تا پایان سپتامبر امکان پذیر است، اگرچه فرصتی برای 
درخواست دادن در خارج از این محدوده زمانی نیز وجود 

دارد.

فرزند شما برای ثبت نام در طرح ویژه دسترسی ورودی 
 (SEAS - Special Entry Access Scheme) نیز 

می تواند از طریق VTAC اقدام نماید. این طرح بر اساس 
دسته بندی های زیر مالحظات ویژه ای را در نظر می گیرد:

گذراندن دوره دبیرستان در یک ناحیه دور از مرکز یا   n
منطقه ای

گذراندن دوره دبیرستان در مدرسه ای که آمار حضور   n
زیادی در موسسات آموزش عالی ندارد

زمینه غیرانگلیسی زبان  n

تجربه کردن شرایط دشوار شخصی  n

نامناسب بودن وضعیت مالی  n

معلولیت یا عوارض پزشکی  n

دانش آموزان با سن باالتر  n

دانشجویان از طریق VTAC می توانند برای بورس ها هم 
درخواست بدهند. برخی بورس ها بر اساس شایستگی علمی 
)بر اساس نتایج سال 12( و برخی بورس ها بدون آنها اعطا 

می شوند.

درخواست های مربوط به دوره VTAC ،SEAS و درخواست 
های بورس در اختیار کلیه دانشگاه های ویکتوریا که فرزند 

شما انتخاب می کند قرار داده خواهد شد. نیازی به اقدام 
جداگانه برای هر دوره/دانشگاه نیست.

 اطالعات بیشتر در این نشانی موجود است 
 www.vtac.edu.au

هزینه ها چقدر است؟
اکثر دانشجویان مقطع لیسانس در استرالیا برای شهریه دوره 

های خود از سوبسید دولت کامنولث بهره مند می شوند. نام آنها 
 در طرحی با عنوان مکان تحت پوشش دولت کامنولث

(CSP - Commonwealth Supported Place) به ثبت 
می رسد، و این بدین معنی است که دانشجو بخشی از هزینه 

)مبلغ تامین شده توسط دانشجو یا SCA( را می پردازد و 
دولت مابقی را پرداخت می کند.

مبلغی که باید پرداخت شود به واحدها و یا دروسی وابسته است 
که فرزند شما می خواند و سال به سال تغییر خواهد کرد، اما 
هزینه ها بین 5000$ و 9000$ در سال هستند. دانشجویان 

می توانند به انتخاب خود این مبلغ را یکجا از قبل پرداخت کنند 
 HECS-HELP و یا در صورت واجد شرایط بودن از طرح

 استفاده نمایند. طرح HECS-HELP به دانشجویان اجازه 
می دهد تا زمانی که درآمد کسب نکرده اند، بازپرداخت ها را 

به تعویق اندازند.

جدا از هزینه های سکونت، رفت و آمد، کتاب و لوازم، 
تحصیل در دانشگاه ممکن است هزینه های دیگری هم داشته 

 باشد. فرزند شما ممکن است بتواند از
Centrelink  (www.centrelink.gov.au) کمک هزینه 

پشتیبانی درآمد دریافت کند. بسته به شرایط دانشجویان، مزایا، 
نرخ های پرداخت و الزامات مختلفی وجود دارد.

 www.monash.edu/fees جهت کسب اطالعات بیشتر به
مراجعه نمایید، با مشاور شغلی فرزند خود صحبت کرده و یا با 

شماره MONASH 1800  تماس بگیرید.

 کلیه اطالعات موجود در این نوشتار در زمان انتشار صحیح بوده اند. دانشگاه موناش حق تغییر دادن این اطالعات در هر زمان را برای خود محفوظ می دارد – برای مشاهده 
نسخه های بروز به وب سایت دانشگاه موناش مراجعه فرمایید (www.monash.edu). تاریخ انتشار آوریل 2013.

     

شما چگونه می توانید کمک 
کنید؟

هنگام تکمیل فرم درخواست ثبت نام، 
فرزند خود را تشویق کنید که از 

طریق VTAC برای SEAS و بورس 
درخواست بدهد.

برای کسب اطالعات بیشتر به کجا باید مراجعه کرد
فرصت های بسیار زیادی برای کسب اطالعات بیشتر توسط شما و فرزندتان وجود 

دارد:
رویدادها و جلسات اطالع رسانی

سمینارهای “در موناش”  n
جلسات عصرگاهی موناش برای اطالع رسانی به والدین  n

روز بازدید آزاد – نخستین تعطیالت آخر هفته ماه آگوست  n
)VCE نمایشگاه های مخصوص رشته ها و مشاغل )مانند نمایشگاه  n

مشاوره رو در رو
با شماره MONASH 1800  با کارکنان موناش تماس بگیرید  n

از کارشناس مشاغل مدرسه وقت مالقات بگیرید  n

وب سایت
www.monash.edu :جهت کسب اطالعات بیشتر  n

از ابزار مخصوص رشته یاب ما استفاده کنید:  n 
www.monash.edu.au/coursefinder


