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  :توجه
 در پديدآورندگان و است شده نيتدو گذشته يها سال ةتجرب اساس بر ديجد انيدانشجو به ييراهنما ارائه منظور به تنها متن نيا

 .دنريپذينم يقانون و يحقوق تيمسئول چگونهيه آن  مطالبقبال



  دوست عزيز
  

فورد در طول ناي از تجربه ها و مشاهدات تعدادي از دانشجويان ايراني دانشگاه است آنچه پيش رو داريد، مجموعه
آنچه اين راهنما را از ديگر كتابچه هاي كه از طريق دانشگاه دريافت كرده ايد متمايز مي كند اين . ستساليان گذشته ا

است كه از نگاه كساني نوشته شده كه كم و بيش تجربه هاي مشابهي مانند شما داشته داشته اند و پيش زمينه و 
  . فرهنگشان بيشتر با شما همخواني دارد

نشجويان ايراني در استنفورد، منبع بسيار ارزشمندي در اختيار شما قرار مي دهد كه مي  دايحضور پررنگ و ديرينه
اميدواريم  .اين جزوه نيز بخشي از همين مجموعه است. تواند در خو گرفتن به فرهنگ و محيط جديد شما را ياري كند

هاي اقامت شما را در استنفورد كه اين مجموعه شما را در طي مسير جديدي كه در پيش رو داريد ياري كند و سال
  . شادتر و دلپذيرتر نمايد



  ربه كردنج فرصتي براي تمحيط جديد
   

 .دهدنظير براي تجربه كردن در اختيار شما قرار مي بييد، فرصت شديدي كه به زودي وارد آن خواهيدمحيط ج
 و تغيير گيرندل شكل ميته يا چند ماه او در طي چند هفشما و رفتارهاي دراز مدت ها ي از عادتبسيارتوجه كنيد كه 

هاي خود را تغيير دهيد، محيط ناگزير هستيد كه بعضي از عادتاين براي زندگي در .ها در آينده مشكل است اين عادت
   . تحمل اين تغييرات دشوارتر خواهد بودغييرات دهيد،تهرچه ديرتر تن به اين 

هاي اجتماعي پيش پاي  ها و برنامه تد و موقعييشوا افراد متعددي آشنا ميخواه بناخواه محيطاين با جا افتادن در 
دهد و هيجان  از دست ميشماي خود را براي گتازمحيط به مرور   همچنين،.ديكنگيرد كه به آنها عادت مي قرار ميشما

ودآگاه در ابتداي ورود به ناخ در ضمن،. شود كمتر ميشماهاي جديد در  تو انرژي و اشتياق به جستجو وكشف فعالي
. يدستهتر  پوش  نسبت به خود كمتر سختگير و نسبت به اشتباهات خود چشم،ديمحيط جديد از خود توقع كمتري دار

 آزمودن  و آشنايي با افراد جديدتازه،هاي  تت امتحان كردن فعاليتيجه با آزادي و راحتي بيشتري به خود موقعيندر 
 اگر شما اخيراً وارد يك كشور جديد شده باشيد و ، مثالطوربه . ديدهطلبند را ميتري ميپذيري بيشخطركارهايي كه 

دهيد تا با همان ميزان آشنايي كم سعي در ايجاد ارتباط و  به راحتي به خود اجازه مي،زبان آنجا را به خوبي ندانيد
ت سه سال در كشوري ل تصور كنيد كه به مدحا.  چون زبان ندانستن شما توجيه منطقي دارد،مكالمه با افراد نماييد

 خواهيد   در چنين شرايطي به تدريج منزوي؛زندگي كرده باشيد و همچنان نتوانيد زبان آنجا را به خوبي صحبت كنيد
  .شد و ارتباط شما با افراد جامعه دشوارتر خواهد گرديد

از   ضمن توصيه به آشنايي بيشتر با اين افراددقي وجود دارايراني بسيار موفّيت جمعفورد و مناطق اطرافش استندر 
تواند پاسخگوي نميبه تنهايي  ايراني ت زيرا جمعي. غافل نشويدهاي جديد اين فرصت استثنايي براي آشنايي با فرهنگ

تر  قموفّتر شدن و  به قويها  تميان ايرانيان و افراد ساير ملي  در ضمن وجود ارتباط گسترده.فرد باشد يك تمامي نيازهاي
  .كند ايراني كمك ميتجمعيشدن 

گونه نيازهاي  كه دانشگاه به ظاهر پاسخي براي همه ينابا . مطلب مهم ديگر زندگي خارج از دانشگاه است
هاي طبيعي و آشنايي با زندگي خارج از  سفر به شهرهاي اطراف و گردش در محيط مانند هايي تدانشجويان دارد، فعالي

افراد براي زندگي  و ايجاد آمادگي ت زندگي كيفي،ت چرا كه نقش مهمي در رشد شخصي،ديده گرفته شوددانشگاه نبايد نا
  .اردالتحصيلي دپس از فارغ

 تواند شما را خسته كند و پيشرفت شما را چه در زندگيمي ضمناً بايد توجه داشته باشيد فشار كاري و درسي مداوم
ت زندگي فردي و اجتماعي خود  بنابراين در كنار درس و كار دائماً به كيفي.ايدكاري و چه در زندگي اجتماعي كند نم

، دگيريورزشي و  تفريحي را در نظر ب روزانه و هفتگي خود فعاليتهاي اجتماعي،ه توجه داشته باشيد و حتماً در برنام
  .را داريدها اين گونه فعاليت بهفرصت كافي براي پرداختنمطمئن باشيد كه 

تواند در اثر دوري از  دلتنگي است كه ميي طبيعي زندگي در خارج از كشورهاكنيم كه يكي از چالشري مييادآو
دهد كه بسياري از يراني گذشته و حال نشان مي ااخارجي و نه تنهتجربيات دانشجويان . خانواده و دوستان ايجاد شود

 تانپس اگر احساس دلتنگي كرديد حتما با دوس ،انددهتجربه كرهايي را  آنان در طي دوران تحصيلشان چنين دلتنگي
  .خود صحبت كنيدسال بااليي 

خاطر بسپاريد اين است كه چنين احساساتي طبيعي هستند، به ها  در مورد اين دلتنگيبايد اي كه  مهمترين نكته 
ت زندگي ل كيفيزّنيت منجر به تاما به هيچ عنوان نبايد اجازه دهيد كه اين احساسات تبديل به افسردگي گردند و در نها

در واقع اگر براي خود يك زندگي فردي و اجتماعي خوب فراهم كنيد، احساس دلتنگي نيز كمتر خواهد شد  .شما شوند
  .و براي شما مشكل جدي در پي نخواهد داشت
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  زندگي اجتماعي

 براي پيدا كردن دوستان  راتقعين بهترين موآاستنفورد يك دانشگاه چند مليتي است و شما به عنوان عضوي از 
شجوي اين دانشگاه، از ندر ضمن به عنوان دا. داريد  آنهابسيار خوب از ساير كشورها و آشنايي با فرهنگ و آداب ورسوم

توانيد با  ميشما. كندل به شما به چشم يك دانشجوي ارزشمند نگاه مياوجه حقوق بسياري برخورداريد دانشگاه در در
هاي دانشگاه داشته ريزي گيري و برنامههاي مختلف اداري مربوط به دانشجويان نقش مهمي در تصميم  در كميتهتعضوي 
 شما به هيچ عنوان مانعي بر سر اين راه نيست و در واقع دانشگاه خواهان نخارجي بودداشته باشيد كه اطمينان . باشيد

شماستةاالنشركت فع .  
المللي دانشگاه كند، مركز بينسياري درمورد داشتن يك زندگي اجتماعي خوب مياز امكانات مهمي كه كمكهاي ب
Bechtel International Center ) I-Center (است .I-Center نه تنها به امور اداري مربوط به دانشجويان خارجي 

-ريحي نيز براي آنها فراهم ميع فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و تفهاي بسيار متنو كند، بلكه فعاليتها و برنامهرسيدگي مي
هاي جالب  برنامه. گي دريافت كنيدفتها را به طور ه  اين برنامهI-Center Socialنام در ليست  توانيد با ثبت شما مي.كند

ود شركت خدون دوستان ايراني ها ب در اين برنامهكنيم توصيه مي .شوندها تنظيم مي عي نيز توسط امورخوابگاهو متنو
  . دباشي ري براي آشنايي با ديگر افراد داشتهتتهاي بيشي موقعكنيد تا

Graduate Community Center  ) (GCCدر محوطي مركز تجمع عالوه بر  اين مركز .ستها خوابگاهه
استراحت و اخوري نيز دارد و شما با گذراندن وقت در آنجا براي ذتصويري، يك غ و آيي و وسايل صوتيهاي گردهم اتاق
انجمن دانشجويان  هاي دلخواه خود را نيز با كمك توانيد برنامهشما مي .جديد نيز آشنا شويد توانيد با افرادمي لعهمطا

  .هاي دانشجويي استنفورد است يكي از بزرگترين وفعالترين انجمناين انجمن  . نماييدبرگزار )PSA(ايراني 
. د غافل نباشيدنشوارائه مي  تربيت بدنيةكه در دانشكد از درسهايي ،دانشگاه امكانات ورزشي بسيار خوبي دارد

تنها براي  نه هاي آنها ت و شركت در برنامهد كه عضوينهاي ورزشي بسياري وجود دار گروهها،  همچنين عالوه بر اين درس
 نسبت به آن گروه  مشترك با ديگر افرادقهكند، بلكه به دليل وجود عالدي را فراهم ميهاي متعد شما امكان انجام ورزش

ترم در درس هايي مانند  بسياري از دانشجويان در طول .كندتر مي ورزش خاص، ايجاد ارتباط و دوستي را نيز آسان
شركت در اين كالس ها براي تمام دانشجويان آزاد است و معيار قبولي . كنندتنيس، شنا، گلف و اسب سواري ثبت نام مي

  .استدر كالس در آن صرفا حضور 
 هاي بسيار مناسبي را  هاي بسيار زيادي وجود دارند كه محيط گروهتهاي اجتماعي، فرهنگي و هنري نيز براي فعالي

 گرفته تا Shakespeare society و  Outing clubاز. كنندهاي اجتماعي يا ايجاد دوستي فراهم مي كنش براي برهم
-حتي شما مي. توانند براي شما جالب باشند همه و همه مي، عالقه دارندLEGOگروه دانشجوياني كه به اسباب بازي 

  . خود را ايجاد كرده و براي آن از دانشگاه كمك مالي بگيريدهت مورد عالقمربوط به فعالي گروه توانيد
 اهدانشگاطراف   درمولعم ت غيرگونه فعالي  منطقه از نظر جغرافيايي بسيار متنوع است و تقريباً همه اين،كهاينديگر 

مند به   اگر در زندگي عالقه.ع اينجا باشدتوانيد محلي را بيابيد كه به تنور به سختي ميظ از اين ن؛ممكن است
-است، به احتمال زياد مي ودهبايد كه به داليلي مانند سكونت در مركز يك شهر بزرگ برايتان مقدور ن هايي بوده فعاليت

اسكي، موج سواري، اسب سواري و  چتربازي و سقوط آزاد، پاتيناژ، بولينگ، .توانيد اين عاليق را در اينجا پيگيري كنيد
هاي بسيار مناسب و كامالً قابل پرداخت براي  قيمت سواري همه و همه باسواري و موتور قايق بازي،چوگان، شمشير

 .ر استميس دانشجويان در داخل و يا خارج از دانشگاه
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  زندگي فردي

آگاهي از اين كه  اميدواريم .اند طي سالهاي گذشته تجربه نمودهدر است از آنچه دوستان شما اي  موارد زير گزيده
  .آوردهمراه تري را براي شما به   زندگي آسانرده،موارد از مشكالت ناخواسته پيشگيري ك

  
د، از خواب تهاي درسي و كاري شما داشته باش مستقيم در فعالييتواند تأثيراز آنجا كه ضعف بدني و روحي مي •

 .ها غافل نشويد ترم نخستينبه ويژه درغذاي خوب و ورزش مناسب  كافي،
سعي كنيد خود را از لحاظ بدني و روحي در . دياب ميافزايشهاي پاياني هر ترم بار كاري و درسي شما  در هفته •

ر عملكرد بزيادي تواند تأثير  حفظ كنيد چرا كه يك مريضي ساده يا يك نگراني فكري كوچك مييشرايط خوب
 .درسي شما داشته باشد

• بندي كارهاي روزانه كنيد كه به سادگي امكان اين وجود دارد كه زمانتوجبراي مثال در . شما تغيير كنده 
تها در طول روز  هرچند تالش براي انجام فعالي بپردازيد؛مطالعه و تحقيقبه در هنگام شب   ويدخواببطول روز 

تواند شما را در شرايط تهاي اجتماعي بيشتري را براي شما فراهم آورد كه در نهايت مييتواند امكان فعالمي
 .روحي بهتري نگه دارد

آشپزي و استفاده از فضاي دستشويي يا  مواردي چون نظافت خانه،باره ليه دراتاقي خود قرارهاي او با هم •
روز مشكالت خاص موارد را از طريق سرپرست در صورت ب. شودجلوگيري  بروز مشكالت آشپزخانه بگذاريد تا از

 .خوابگاه خود پيگيري كنيد
 Video و DVD دانشگاه مجموعه بسيار خوبي از فيلمهاي داستاني و مستند به شكل Greenكتابخانه  •

Cassetteاين كتابخانه همچنين تجهيزاتي مانند . توانيد آنها را به امانت بگيريد دارد كه ميDVD Player ،
Video Cassette  Player  ،Xbox،  Playstationدارد . 

براي اطالعات بيشتر به . گذارداستنفورد هر هفته يك يا دو فيلم در داخل دانشگاه به نمايش مي •
edu.stanford.flicks://http بهراف استنفورددر مورد سينماهاي اطاطالعات دريافت براي  . مراجعه كنيد  

/com.yahoo.movies://http مراجعه كنيد .  
 اطالعات بيشتر بهدريافت  براي .شودهاي موسيقي مختلفي در استنفورد برگزار مي كنسرت •

edu.stanford.events://http  و ياmusic/dept/edu.stanford.www://http در .مراجعه كنيد 
  . هم شركت كنيدPSAصورت تمايل، مي توانيد در برنامه هاي گروه موسيقي 

نند حتماً نكات ايمني مااستفاده از دوچرخه در صورت . كارآمدي است بسيار در استنفورد دوچرخه وسيله •
 يك تصادف ساده در هنگام .را رعايت كنيدم راهنمايي و رانندگي ئ عال توجه به و چراغكاله ايمني واستفاده از 

 مقرراتاز لحاظ قانوني، رعايت  .تواند پيامدهاي سنگيني را براي شما به همراه داشته باشددوچرخه سواري مي
ت دقّ. تخلف پليس مي تواند شما را جريمه كندرانندگي حتي در هنگام دوچرخه وظيفه شماست و در صورت 

 خود را ه در ضمن شما بايد دوچرخ.در هنگام شب استفاده از چراغ براي دوچرخه الزامي استكه كنيد 
 اطالعات بيشتر بهدريافت براي  . ثبت كنيد Transportation Office& Parking در

shtml.BikingAtStanford/transportation_alt/edu.stanford.transportation://http مراجعه كنيد .  
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  زندگي علمي

   دانشكدهخارج ازهاي  كالس
هاي   هر ترم در رشتههايي است كه نظير كالس ع كمد و تنوهاي دانشگاه استنفورد تعد يكي از بزرگترين ويژگي

 شما  بر اساس آن،.ه كنيدعمي توانيد به كتابچه ساالنه دروس مراجها  براي آگاهي از اين كالس. شوندمختلف ارائه مي
مكانيك، كامپيوتر، عمران،  خود، طيف وسيعي از دروس برق، هتوانيد عالوه بر ليست كاملي از دروس مربوط به رشتمي

هاي آلماني، فرانسه، اسپانيولي و  ريزي، اقتصاد، تاريخ و سياست و از زبان فته تا مديريت، برنامهرياضي، فيزيك و شيمي گر
  .هاي شنا، تنيس، اسب سواري، موسيقي و حتي نقاشي و بازيگري پيدا كنيد گرفته تا كالس روسي

 يا. (نويسي كنيد شيد ناممند با توانيد در هر كالسي كه عالقهفراموش نكنيد كه شما به عنوان دانشجوي ارشد مي
ضمناً به خاطر داشته باشيد كه اگر دانشجوي مقطع .) ها شركت كنيد نويسي در جلسات بيشتر كالستوانيد بدون ناممي

مند هستيد  هايي كه به آنها عالقه كارشناسي ارشد يا دكتري هستيد اين آخرين فرصت شماست تا سري به ديگر رشته
  .ايد بزنيد به آنها را نداشتهولي تاكنون فرصت پرداختن 

 هتواند كمك شاياني به پيشرفت شما در رشتدر بسياري از موارد، گرفتن دروس پايه مانند رياضي و فيزيك مي
گيري  اصلي شما نداشته باشند اما به شكلهها ممكن است ارتباطي به رشت كالس در عين حال برخي از. تان باشد اصلي

تر و يا  توانيد با گرفتن دروس سادهنظر از بعد علمي، مي صرف. د شخصيتي شما كمك كنندهاي شخصي يا ابعا مهارت
هاي ورزش و موسيقي  تفريحي دارند مانند كالسهي كالسهايي كه جنب بيشتري داريد يا حتّههايي كه به آنها عالق درس

  .فشار درسي هر ترم خود را تنظيم كنيد
 مطالب به زبان انگليسي دچار مشكل ه نوشتن و ارائ،ند در محاورهآياستنفورد مي دانشجوياني كه از ايران به بعضي

كند تا حد  ارئه ميEnglish for Foreign Students (EFS) كنيم از كالسهاي متنوعي كه گروهتوصيه مي. هستند
ه براي همه، حتي  و درسهاي مشابAcademic Writing ،Public Speakingدرسهايي مانند . امكان استفاده كنيد

  .نهايت مفيد هستند؛ حتماً آنها را امتحان كنيد آنها كه در زبان انگليسي تبحر دارند، بي
 درسي خود را به كل يا به گرايش ديگري ةها ممكن است تمايل پيدا كنيد كه رشت با گرفتن كالس از ديگر دانشكده

پذير  ي رشته درسي در استنفورد كامالً امكانر جزئي و كلّبه ياد داشته باشيد كه تغيي. در همان مجموعه تغيير دهيد
 مسير زندگي خود را كامالً دگرگون  كم نيستند دوستان شما كه پس از پيوستن به استنفورد با تغيير رشته،. است
تغيير دهيد  خود را هاگر مايليد رشت. قي قرار دارندهاي شغلي و اجتماعي بسيار موفّ اند و اكنون نيز در موقعيت نموده

تان هنگام تغيير رشته هم براي شما و هم براي  برخورد شما با استاد فعلي. (تر مشورت كنيد حتماً با دوستان قديمي
ت كافي داشته ساز خواهد بود، در اين مورد حتماً دقّ دانشجويان بعدي كه اميدوارند در استنفورد پذيرفته شوند سرنوشت

  .)باشيد

ت درس خواندنكيفي  
هاي ايران يكي از مواردي است كه معموالً براي  ت نظام آموزشي استنفورد با نظام آموزشي غالب در دانشگاهتفاو

است، ) semester( هفته 16-17 هاي ايران كه در آنها هر ترم  برخالف دانشگاه. شودوارد دردسر ساز ميدانشجويان تازه
  .ل چهار ترم استو هر سا) quarter( هفته 10هر ترم تنها در استنفورد 

هاي ايران  استنفورد كمتر از مطالب ارائه شده در يك نيمه در دانشگاه ن حال حجم مطالب ارائه شده در يك ترمبا اي
 دوستان شما در استنفورد ةهم. شوندهاي هفتگي منتقل مي عالوه بخش بزرگي از مطالب تنها توسط تمرينه ب. نيست
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اي از  هاي اول پس از ورود، به ميزان قابل مالحظه  كار درسي در اين دانشگاه، به ويژه در فصلميانگينكنند كه تائيد مي
  .هاي ايران بيشتر است  كار در دانشگاهميانگين

ت امكانات و دوري از خانواده و دوستان ليه، آشنا نبودن با محيط جديد، محدوديهاي اوترمحجم باالي كار در 
در اين راستا به .  است ريزي ويژه ت و برنامهكنند كه رويارويي با آنها نيازمند دقّيجاد ميصميمي معموالً شرايطي ا

  :خصوص به موارد زير دقت داشته باشيد
  
خصوصاً سعي كنيد با . ها را حل كنيد  تمرين،تالش كنيد با دوستان خود به طور گروهي مطالعه نموده •

 .ل نيز آشنا شويديقرار كنيد تا با روش برخورد آنها با مساهاي غير ايراني خود بيشتر ارتباط بر همكالسي
شوند، هاي سراسر دنيا در استنفورد پذيرفته مي به ياد داشته باشيد كه هر سال بهترين دانشجويان دانشگاه •

 .بنابراين انتظار نداشته باشيد كه نمرات شما همواره در صدر كالس باشد
 هفته پس از شروع كالسها، امتحانات ميان 5توجه كنيد كه كمتر از . دهرگز درس خواندن را به تاخير نيندازي •

 .شوندترم شروع مي
ه كنيد توج. مي داشته باشيد و رژيم غذايي خود را مرتب كنترل كنيدي منظّي خواب و غذاةتالش كنيد برنام •

با توجه به سرعت . كند ميها بسيار آسيب پذير  غذايي ناسالم شما را در برابر بيماريي هخوابي و برنامكه كم
 .ي استراحت چند روزه براي درمان يك بيماري به سختي قابل جبران خواهد بودها در استنفورد، حتّ زياد ترم

8 



  مخارج زندگي

  
  كهباشد امريكا بيشتر ميههاي اياالت متحد  زندگي در استنفورد نسبت به ساير دانشگاهه دانشگاه و هزينهشهري

 مخارج را در جدول زير ه عمد.ي جغرافيايي آن استِو بخشي مربوط به منطقهبودن دانشگاه صوصي  خ علتي بهبخش
  :توانيد ببينيدمي

   
  مدت زمان  ميزان تقريبي  نوع هزينه

 هر فصل   دالر7000   دانشگاههشهري
 هر فصل   دالر600   پزشكيةبيم

  هر فصل   دالرOn-Campus(  2500(اجاره خانه 
  هر ماه   دالر300  بار و خوار

  هر فصل  دالرOn-Campus(  50(اشتراك تلفن و اينترنت 
  هر ماه   دالر50  اشتراك تلفن همراه

  †  †  لوازم التحرير

  †  †  كتاب

  †  †  لباس

  †  †  خرجهاي متفرقه

  †  †  *غذا

  
  . بستگي به فرد دارد:†
-جويي قابلگر خودتان آشپزي كنيد صرفه است، ا دالر7 با توجه به اينكه قيمت يك وعده غذا در دانشگاه حدود: *

ايد هي انجام دادهتوج.   
. است(Dining Hall)هاي متعددي كه در دانشگاه وجود دارد، دانشگاه داراي تعدادي غذاخوري رستورانعالوه بر 

 Stern Dining مانندها در تعدادي از اين غذاخوري. ها را امتحان كنيدبا توجه به تنوع غذايي و قيمت مناسب حتما آن
   . شود سرو مي نيزغذاي حالل 

 Vadenخدمات پزشكي به در صورت نياز به هرگونه  .دهددرماني شما را پوشش ميهاي بيمه دانشگاه بيشتر هزينه
Health Centerعموما پس از انجام كارهاي مقدماتي شما به بيمارستان دانشگاه ارجاع داده مي.  مراجعه كنيد-

 ياTylenolداروي توانيد ميبراي مثال  .نسخه نداردياري از داروهاي معمول در آمريكا نيازي به در ضمن بس.شويد
Advil )مسكن( اسپري  وAfrin )عضالنيض انقبا كنندهرفع (و Sabadil   )از  بدون تجويز پزشك  را)ضد آلرژي
  .  مواد غذايي تهيه كنيدهايفروشگاه

  .شودانجام ميبا هزينه ناچيز  جزء بيمه محسوب شده و ان دانشگاهدر بيمارسته ساالنه چشم نمعايدر ضمن 
 :گيرد  يكي از طرق زير انجام ميبههاي مالي دانشگاه معموالً  كمك
• Fellowship 
• Research Assistantship (RA) 
• Teaching Assistantship (TA) 
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Fellowshipشود پذيرش به دانشجو اطالع داده ميزمان با معموالً هم.ا اكثر دانشجويان تحصيالت تكميلي  ام
 اين. آيند به استنفورد مي) TA وRA(   و به اميد يافتن كمك مالي از دوطريق ديگرFellowshipبدون داشتن 

  .پردازندنخست را شخصاً ميفصل هزينه دو ميانگين به طور  دانشجويان
RA و TA واحد  ده تا سقف( شامل كل شهريه ٪50گردند؛ كمك مالي  ارائه مي٪25و  ٪50 به دو صورت كلي

در . باشد در ماه مي دالر900 شامل نصف شهريه و حقوق ٪25كمك مالي  .باشد در ماه مي دالر1900 و حقوق) درسي
به  .هاي مختلف است  در دانشكدهFundingاين ميان يكي از مسائلي كه بايد در نظر داشته باشيد، تفاوت آشكار ميان 

نيز  TA يا  RAاند، همراه پذيرش خود   مكانيك پذيرش گرفتهةهاي اخير از دانشكد ياني كه در سالطور مثال دانشجو
 برق زياد بودن تعداد هدر دانشكد. كه اين موضوع براي گروه مهندسي برق كامالً متفاوت است  درحالي؛اند دريافت كرده

 و ها هكدتن كمك مالي را نسبت به ساير دانش شرايط يافQualsها در هر سال و رقابت موجود در امتحان  ورودي
يت و پشتكار در پي تأمين ايد بايد با جد تحصيلي  به استنفورد آمدههاگر بدون كمك هزين .دنكمي مشكل ها دانشگاه
  . طرق ديگر باشيدازها  هزينه

Teaching Assistantship:ست كه درس مربوطه هاي اول به سختي امكان پذير است چون معموالً الزم ا در ترم
با  (دهد شما را به دانشكده معرفي و توصيه كندرا دراستنفورد گذرانده باشيد و يا استادي كه درس مربوطه را ارائه مي

ت نيز وجود داردوجود اين، امكان موفقي(. 
 Research Assistantship: RA باشد ميترين راه تأمين مخارج در ميان دانشجويان تحصيالت تكميلي  متداول .

تحقيق و   ، شما به عنوان يك دانشجوي تحصيالت تكميلي خوب است كه هر چه زودترFundingعالوه برموضوع 
تان امكان پذير  گيري مداوم و صحبت كردن با اساتيد مورد عالقه با پي گرفتنRA  .كاركردن با اساتيد را شروع كنيد

ه داشته توج. شودكنيد احتمال يافتن استاد راهنما نيز بيشتر مي تر  خود را گستردهههر چقدر زمينه مورد عالق .است
هاي بسيار گسترده و جالبي براي تحقيق وجود دارند كه شايد با آنها در ايران آشنا نشده باشيد و بسيار  باشيد كه زمينه

 گرفتن الزم نيست RAبراي . تهاي متنوع تحقيق باز كنيدهاي آغازين ديد خود را نسبت به موقعي خوب است كه در ترم
هاي ديگر و حتي مراكز تحقيقاتي  توانيد با اساتيد دانشكدهكه حتماً با استادي از دانشكده خودتان كار كنيد، بلكه مي

   .متعلق به استنفورد نيز همكاري كنيد
 ه وام نياز به يكبراي تهي. دهندها ارائه مي بانكبعضي از هاي دانشجويي است كه  امكان ديگر استفاده از وام

-مقيم آمريكاست ضمانت كند كه شما وام را بر ميكه  شخصيداريد، اين بدان معناست كه بايد  )co-signer(ضامن
  .گردانيد
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  خريد -رفت و آمد 

احتياجي به داشتن ماشين  ، در آمريكا و به خصوص در جايي مانند استنفورد،ايد ليرغم آنچه كه شنيدهع
- بسته به نوع خريدي كه مي.كند، هرچند كه داشتن آن كار را بسيار راحت مي نداريدشخصي براي خريد كردن

  :هاي متفاوتي براي انجام خريد داريد خواهيد انجام دهيد راه
  Shopping Express -الف

 . استMarguerite هاي اتوبوس Shopping Express خط ترين راه براي انجام اكثر خريدها، استفاده از ساده
هاي  براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد اتوبوس. كنند حركت ميCenter Shopping Antonio Sanز خريد مرك

Marguerite به shtml.eMargueriteShuttl/marguerite/edu.stanford.transportation://http مراجعه 
  :هاي مختلفي است  است شامل مغازهStanfordاين مركز خريد كه يكي از بزرگترين مراكز خريد اطراف . كنيد
• Safeway:اولين روزي كه براي . غذاهاي آماده و يي سوپرماركت بزرگ براي خريد مواد اوليه غذا يك

 .ريدگي اشتراك  براي استفاده از تخفيف برويد، يادتان باشد كه يك كارت  رايگان ميSafewayخريد به 
• Trader Joe’s : از  بهتر  غذاهايبا كيفيت ، ارزانترتر  كوچكايزنجيرهفروشگاه يكSafeway . اگر بيشتر

  . شود به غذاهاي توليد اروپا عالقه داريد، اين مغازه توصيه مي ياكنيد وي آماده استفاده ميهااز غذا
• Wal-Mart : از . هاي ارزان آن طرفداران زيادي دارد دنيا كه به دليل قيمت ايهزنجيره فروشگابزرگترين

.  از غذا و لوازم منزل گرفته تا لوازم ورزشي و لباس.توانيد بخريداين فروشگاه تقريبا هر جنسي را مي
به ت بسيار بااليي برخوردار نيستند،  داراي قيمت پاييني هستند ولي از كيفي عموماWal-Martًاجناس 

 .خصوص مواد غذايي
• Mervyn’s, Sears, Target, Ross : چند مغازه ديگر كه مانندWalmartفروشند،  لوازم مختلفي مي

ها از  در اين مغازهبه طور متوسط ها  قيمت.)  هم داردمواد غذايي قسمت مربوط به Targetتنها (
Walmartبيشتر است ولي كيفيت اجناس هم همينطور . 

حراجي (  Ross:، مانندندهم در اين مركز خريد هستهاي ديگري   هايي كه نام برديم، مغازه عالوه بر مغازه •
  ) فروشگاه لوازم ورزشي( Sport Authority و) لباس

  University Ave –ب 
اين ايستگاه . ف دارند توقPalo Alto Transit Centerّ اتوبوس مارگريت، در A,Bدر روزهاي كاري، هر دو خط 

هاي  ها و رستوران دهد با چند دقيقه قدم زدن از مغازه قرار دارد به شما اجازه ميUniversityتداي خيابان كه در اب
سوپرماركتدر   اجناس.دي كه در اين خيابان قرار دارند استفاده كنيدمتعد  Longs Drugs با وجود  قرار داشتن 
لوازم عكاسي، انواع  متفرقه براي خريد فروشگاهداد زيادي عالوه بر اين مغازه تع. بااليي ندارند  قيمتPalo Altoدر 

 بزرگ كتابفروشي ه يكي از دو زنجيرBorders .هاي اطراف هستند  حرير هم در اين خيابان يا خيابانالتّ لوازميادارو 
ترين   كه نزديكPizza My Heart يك سري به ها حتماً عالوه بر مغازه. آمريكا هم در اين خيابان شعبه دارد

 و  Stanford Directory چند كوپن براي پيتزاي مجاني درپيتزافروشي به دانشگاه است و معموالً
Unofficial Guide to Stanfordدارد، بزنيد  .  

   Online Shopping -ج   
د تواني دريافت كرديد، ميStanford Federal Credit Union  بانكي مانندبعد از اينكه كارت اعتباري خود را از
هايي كه در آمريكاي شمالي هستند، داراي يك سايت   تمام مغازهتقريباً. شروع به خريد از روي اينترنت بكنيد

  :اينترنتي براي خريد هم هستند

11 



• Amazon :عالوه بر خود . بزرگترين فروشگاه كتاب اينترنتي دنياستAmazonهاي ديگر هم  ، فروشگاه
 را چك كنيد، Used & Newبفروشند، بنابراين حتما قسمت توانند كتابهايشان را روي اين سايت مي

  .ه كنيد با قيمت بسيار ارزانتري از اين سايت تهيرا )م يا دست دونو(هاي درسي  توانيد كتاب ميمعموالً

• Dell.com :وليهاي بسيار خوبي دارد يت قيمتااين س.  استبزرگترين فروشنده كامپيوتر دنيا  اقل حد
اي  هاي عمده  تخفيفيبه خصوص هر از چندگاه. يدن كامپيوتر خود بايد صبر كنيديك هفته براي رس

اين سايت، معموال   .دهدهاي مختلف مي براي سيستم)  دالر1000 براي خريدهاي بيشتر از ٪30 مثالً(
عه  زير مراجتوانيد به سايتمي ها براي اطالع از اين تخفيفبراي دانشجويان استنفورد تخفيف ويژه دارد

 :  كنيد
http://www.stanford.edu/services/computing/purchasing_a_computer.html  

• Deals2buy.com :بيابيد تازه بر روي اجناس الكتريكي هاي از تخفيفتوانيد ليستدر اين سايت مي.   
• Safeway.com : ت ممكن است عجيب باشد ولي بسيار راحاينترنت هرچند كه خريد خواربار از روي

هاي دو ساعت تعيين كنيد و احتياج نداريد كه تمام روز را  توانيد در بازهزمان آوردن اجناس را مي. است
 .منتظر بمانيد

• Walmart.com, Staples.com, Target.com : براي خريد لوازم خانه بدون ترك كردن خانه
 .هاي نامبرده هاي بيشماري وجود دارند مانند سايت سايت

• eBay :كه اجناس ييها البته فروشنده. توانيد از اين سايت استفاده كنيديد تقريباً هرچيزي ميبراي خر 
بنابراين براي . هاي كوچك و يا افراد عادي هستند  عموماً شركت،كنند سايت عرضه مي اينخود را روي

 .قيمت قابل اعتماد نبوده، حتما جانب احتياط را رعايت كنيدخريداجناس  گران
المللي وجود دارد، مانند الين كارت تلفن بينيادي براي خريد آنهاي ز سايت •

com.iraniphonecard.www://http   
 Rose Market -د

 همه نوع تقريباًدر اين مغازه .  استBay Area، Rose Market براي ايرانيان ساكن  شايد مهمترين مغازه
سين،گوشت ذبح اسالمي، انواع ادويه، تخمه و آجيل، لوازم مربوط به هفت. توانيد پيدا كنيد را ميييرانس ااجنا

عالوه براين انواع . توانيد از اين مغازه تهيه كنيد، دوغ آبعلي، كارت تلفن به ايران و شيريني را ميايرانيهاي  فيلم
فانه به سأمت. باشد بردن يا خوردن در محل نيز موجود ميهاي يكبار مصرف براي خورشت، كباب و برنج نيز در ظرف

شماره ( . استفاده كنيد22  براي رفتن به اين مغازه از اتوبوس خط، بايد زياد اين مغازه از استنفورددليل فاصله نسبتاً
   )650-690-1900: تلفن

  JJ & F -ه
 زندگي Escondido Villageاگر در شمال . ستفروشي به دانشگاه، اين مغازه ا بار و  خوارةترين مغاز نزديك

با وجود كوچك بودن . توانيد به اين مغازه برسيد و خريد خود را انجام دهيدروي ميدقيقه پياده 4-3كنيد، با مي
هاي  كمي از فروشگاههاي آن  قيمته البتّ.  هر گونه مواد غذايي را از اين مغازه تهيه كنيد تقريباًتوانيد ميمغازه،

توانيد انواع ساندويچ نيز از اين مغازه همچنين مي.  استخوبهاي آن بسيار  ت ميوهاي بيشتر است ولي كيفي جيرهزن
ه كنيدتهي.  
  Stanford -و

 احتياجي هم به  را نداريد، براي اكثر خريدها وقعاStanfordًاگر آنقدر سرتان شلوغ است كه وقت ترك كردن 
  .خارج شدن از دانشگاه نداريد
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م كتابفروشي لوازم كامپيوتري  دوةدر طبق حرير،التّ عالوه بر كتاب، جزوه و لوازم: Stanfordتابفروشي ك •
 Mattressمانند چوب رختي يا( و در زيرزمين لوازم براي زندگي دانشجويي ..) .مانند سيم شبكه و(

Pad (به غير از لوازم توليد شركت . شودهم فروخته ميAppleشوند انشجويي مي كه شامل تخفيف د
 . ساير اجناس كمي گران هستند

• Tressider Express : يك سوپرماركت كوچك براي رفع نيازهاي فوري مانند قرص سرماخوردگي، پودر
 ! آدامس يارختشويي و

• : SU.Market يك online newsgroupاز طريق .  براي انجام خريد و فروش بين داشجويان دانشگاه
مي  هر جنس دست دو، كتاب و اصوالCDًزيون، يتلو نيد ماشين، لوازم خانگي،توا، ميnewsgroupاين 

 . ه كنيدكنند، به قيمت خوبي تهيكساني كه دانشگاه را ترك مي از به خصوص در پايان سال يا ترم را
  :Stanford Shopping Center -ز

هرچند كه اين مركز خريد . قرار دارد Stanford در شمال Bay Areaترين مراكز خريد  اغراق، يكي از شيك  بي
 :هاي آن قابل استفاده هستند شود، بعضي از مغازهبراي اكثر افراد كمي گران حساب مي

  
• Gap :فروشي نسبتاً شيك با قيمت متوسطلباس . 
• Macy’s :اگر از سليقه هديه گيرنده خيلي مطمئن نيستيد، . بهترين محل براي خريد هرگونه هديه

 . استGift Cardيد يك بهترين كار خر
   متفرقه-ح

توان به به عنوان مثال مي. هاي ديگري هم قرار دارند هاي نامبرده، در اطراف استنفورد فروشگاه عالوه بر مغازه
  :هاي زير اشاره كرد مغازه
• RadioShack :لوازم برقي و الكترونيكي در  خريدبرخورد و مطلع براييك مغازه با كاركنان بسيار خوش 

  .California و El Camino Realقاطع خيابانهاي ت
• Fry’s :براي رسيدن به اين مغازه بايد كمي در . يك فروشگاه بزرگ انواع لوازم برقي، الكترونيكي و خانگي

  .روي كنيدپياده به سمت جنوب Page Millبعد از تقاطع  El Caminoخيابان 
    بدون ماشين شخصي رفت و آمد-ت

خواهيد براي تفريح به يا اينترنت نيست يا مياستنفورد ه از يدن چيزي داريد كه قابل تهياگر احتياج به خر
ترين راه  ساده. كنيد  استفاده CalTrainو يا از VTA هاي  توانيد از اتوبوسجايي خارج از دانشگاه برويد، مي

توانيد با در اين سايت مي. ست اorg.transitinfo.www://http/ ريزي براي يك سفر استفاده از سايت  برنامه
يكي از خطوط . روي بهترين خطوط اتوبوس را پيدا كنيداكثر پيادهمشخص كردن مبدا و مقصد و زمان حركت و حد

 San دو شهر CalTrainهمچنين . كند حركت ميEl Camino Realاست كه در خيابان  22د خط فيم بسيار

Francisco  و San Joseدو ايستگاه نزديك به  وندك را به هم وصل مي Stanford دارد كه قابل دسترسي توسط 
 Margueriteهاي  اتوبوس  دربارةاطالعات بيشتر دريافت براي .هستند Marguerite هاي اتوبوس C  يا وA،Bخطوط 

  .  مراجعه كنيدedu.stanford.transportation://httpبه 
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