
 

 

  معرفی دانشگاه استنفورد

Stanford University 

همچنین  ،مهاجرت تحصیلی دانشگاه استنفورد ، معرفی این دانشگاه، هزینه های مربوط به تحصیل و

گرفت. دانشگاه استنفورد چه  محیط تحصیلی در این مقاله به صورت علمی مورد بررسی قرار خواهد

هایی دارد؟ آیا دانشجویان المللی هم می توانند  نوع دانشگاهی است؟ دانشگاه استنفورد چه رشته

انشگاه چقدر است؟ رشته ها و دوره های آموزشی تحصیل در این د در آن جا تحصیل کنند؟ هزینه

استنفورد  چیست؟ از این رو در این مقاله به تمامی سواالت شما در ارتباط با دانشگاه این دانشگاه

استنفورد و تحصیل در این  پاسخ خواهیم داد. در صورتی که هرگونه سوال در ارتباط با دانشگاه

تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت تلفنی  موسسه حقوقی ملک پور دانشگاه دارید، می توانید با

 .و رایگان، شما را راهنمایی و مشاوره دهند

 آنچه در این مقاله می خوانیم

 درباره دانشگاه استنفورد  

 دوره های آموزشی دانشگاه استفورد 

 رشته های دانشگاه استنفورد 

 هزینه رشته های مختلف تحصیلی استنفورد 

 هزینه های تحصیل دانشگاه استنفورد  

 خوابگاه دانشگاه استنفورد  

 مدارک مورد نیاز در شرایط پذیرش دانشگاه استنفورد 

 بورسیه تحصیلی دانشگاه استنفورد  

 سواالت متداول درباره دانشگاه استنفورد  

  درباره دانشگاه استنفورد

 30حدود  تاسیس شده است. این دانشگاه در کالیفرنیای شمالی 1885استنفورد ، در سال  دانشگاه

افتتاح شد. در این دانشگاه  1891مایلی سانفرانسیسکو واقع شده است. دانشگاه استنفورد از سال 
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اولین پیوند قلب، همچنین ساخت اولین ماوس  دانشجویان با تالش های بسیار موفق به انجام

رشته ای موسسه تحقیقاتی بین  18شدند. این دانشگاه دارای  کامپیوتر و توسعه موسیقی دیجیتال

 استنفورد. است …همچنین دارای دانشکده های حقوق، دانشکده مهندسی و  .مدرسه است 7و 

 فارغ التحصیل فوق دکتری است. دانشگاه 1890دانشکده و  2219دانشجو و  16444 دارای

دانش آموخته  جایزه نوبل شد است. سی و یکمین رئیس جمهور ایالت متحده 19استنفورد برنده 

را از این دانشگاه دریافت  مدرک زمین شناسی خود 1895این دانشگاه است که در سال کالس اول 

نتفلیکس وابسته و فارغ التحصیل دانشگاه  کرد. شرکت هایی چون گوگل، نایک، اینستاگرام،

 .قرار دارد 2021سال  QS   جهانی 2رتبه  استنفورد هستند. این دانشگاه در

 98.4 امتیاز کلی

 100 هیاعتبار دانشگا

 100 اعتبار کارفرما

 100 دانشجوی دانشکده

 98.1 استادها به ازای هر دانشکده

 99.7 دانشکده بین الملل

 63.6 دانشجوی بین الملل

توانید با مشاوران  شما عزیزان قصد ادامه تحصیل و پذیرش از دانشگاه استنفورد را دارید می اگر

ما در کوتاهترین زمان ممکن شما  موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نمایید تا مشاورین مجرب

 .را راهنمایی نمایند

 دوره های آموزشی دانشگاه استفورد



 

 

و  استنفورد هر ساله پذیرای بیش از هزار دانشجو در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه

تحصیل می  دانشجوی کارشناسی در دانشگاه استنفورد 7000حدود  تحصیالت تکمیلی است که

جهت پذیرش در  مهاجرت کنند. اما ورود برای مقاطع زیر لیسانس کار ساده ای نیست . میزان

نفر  100% است که نسبت به تمام دانشگاه های دنیا بسیار کم است) یعنی از هر 4دانشگاه تقریبا 

 .نفر پذیرش می شوند ( 4

 دروه کارشناسی 

 درصد است. دانشجویان برای گرفتن مدرک در این 94فارغ التحصیلی از این دوره  میزان

در استنفورد  رشته دانشگاهی 65ل حاضر بیش از سال زمان نیاز دارند. در حا 6مقطع تقریبا 

کارشناسی در نظر گرفته شده  برای مقطع کارشناسی وجود دارد. برنامه هایی نیز در دوره

 .است

o  هفته ای پویا، علمی و فشرده 4آکادمی مهندسی تابستانی: ارائه تجربه 

o ی به ویژه کمک هزینه های دوره های تابستان: بودجه ای برای دانشجویان کارشناس

 دانشجویان مهندسی است

 تحصیالت تکمیلی 

 دوره شامل قسمت ها و بخش های مختلفی است که هزینه های آن نیز با توجه به این

تقریبا  .سال است 5خصوصیات و ویژگی های هر دوره متفاوت است. طول مدت این دوره 

ترجمه مدرک  افل،دانشجو را پذیرش می کند. برای پذیرش در این دوره باید مدرک ت 35

مدارس زیر تحصیالت  فقط استنفورد در. دهید ارائه  …دانشگاهی، رزومه، انگیزه نامه و

 :تکمیلی را ارائه می دهند

o دانشکده علوم زمین، محیط زیست و انرژی 

o دانشکده مهندسی 

o دانشکده علوم انسانی 

 دوره های آنالین 
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 .سال دوره های آنالین ارائه داده است 5استنفورد به مدت 

o برای دانشجویان در محیط دانشگاه 

o برای دانشجویان خارج از محیط دانشگاه 

o برای دانشجویان در کالج ها و دانشگاه های دیگر 

o برای دانشجویان MOCC 

 30هر ساله به   Scholastic Engineering Frederick Emmons Terman جایزه

 .نشجوی برتر در دوره های کارشناسی ارشد مهندسی اعطا می گردددا

 رشته های دانشگاه استنفورد

 اقامت انگیز و میانبر به یک کشور بسیار خاص همچون آمریکا برسید و یا برای این که از راه شگفت

بپردازید، توصیه  بگیرید و به یادگیری دروس جهانی و به عبارتی دروس مهم و قابل قبول جهانی

رشته تحصیلی لیست رشته های  کنیم قبل از مهاجرت تحصیلی به آمریکا و قبل از انتخاب می

تا زمانی که ندانید دانشگاه استنفورد، چه رشته  مادانشگاه استنفورد را مورد بررسی قرار دهید. ش

آوری مدارک شوید. انتخاب رشته الزمه تحصیل در آرامش مشغول به جمع توانید با هایی دارد، نمی

رشته ها  استنفورد و دیگر دانشگاه ها می باشد. رشته های دانشگاه استنفورد خاص ترین دانشگاه

برخی از دانشجویان برای  .هزار دانشجو در حال مطالعه آنان هستند ۷هستند که در حال حاضر 

برخی رشته های مربوط به تاریخ و  مطالعه رشته های مهندسی، برخی رشته های زیست شناسی و

ه مهندسی معمواًل تعداد دانشجویانی که برای مطالعه رشت .اقتصاد را برای مطالعه انتخاب کرده اند

باالتر از دیگر دانشجویان است. شخصی که تحصیل کرده دانشگاه استنفورد  را انتخاب نموده اند،

کشور آشنا  می تواند با مدرک خود وارد محیط کار آمریکا شده و با فرهنگ های جالب این باشد،

بل از خواندن تهیه کردیم. ق شود. برای سهولت در انتخاب شما دانش آموختگان لیستی از رشته ها

خوابگاه دانشگاه استنفورد در روزهایی که دانشگاه  رشته های دانشگاه استنفورد بهتر است بدانید که،

دروس به محصلین می باشند و حتی در روزهایی که دانشگاه تعطیل می  و مسئولین در حال ارائه

 مقطع فوق لیسانس و پذیرایی از دانشجویان سال اول می باشند. البته دانشجویان باشد، مشغول

  استفاده کنند. ایمزا نیتوانند از ا یم زیدکترا ن
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 :رشته های دانشگاه استنفورد عبارتند از

 مهندسی شیمی 

 ارتباطات 

 ریاضیات 

 تاریخ 

 علوم کامپیوتر 

 مهندسی زیستی 

 طراحی معماری 

 مردم شناسی 

 باستان شناسی 

 فیزیک کاربردی و مهندسی 

 مهندسی منابع انرژی 

 مطالعات تئاتر و اجرا 

 مطالعات اروپا و جهانی 

 
 برای تهیه راهنمای گام به گام اخذ اقامت کلیک کنید

  هزینه های تحصیلی دانشگاه استنفورد

استنفورد بپردازیم.  که دانستیم دانشگاه استنفورد چه رشته هایی دارد باید به بررسی شهریه حال

بسیار باال است . تقریبا شهریه و هزینه  شهریه دانشگاه استنفورد به دلیل خصوصی بودن این دانشگاه

دالر در سال است. متوسط هزینه کالج های چهار ساله خصوصی  53529های این دانشگاه در حدود 

الر نسبت به دانشگاه های د 20000است. این یعنی استنفورد به طور متوسط  دالر 32410تقریبا 

دانشجو را در  بیشتر هزینه می کند. با این وجود استنفورد قبل از هر گونه پذیرش وضعیت دیگر

دانشجویان می دهد. برای هر دانشجو  نظر می گیرد و در برخی موارد کمک های مالی بسیاری نیز به
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مد فعالیت های تابستانه دالر از درا 1500شامل  دالر کمک در نظر می گیرد که 5000حدود 

وقت دانشجو را شامل می شود. البته استنفورد با توجه به شرایط  دالر از کار پاره 3500شخص و 

می  ها هزینه ها را در نظر می گیرد. جدول زیر هزینه حضور در استنفورد را نشان مالی خانواده

 :دهد

 هزینه استنفورد هزینه خانواده ها

0 – 30,000 1,226 

30,000 – 48,000 113 

48,000 – 75,000 451 

75,000 – 110,000 10,928 

 43,779 به باال  110,000

 هزینه رشته های مختلف تحصیلی استنفورد

مقاطع مختلف است که ممکن است در برخی موارد  جدول زیر نشان دهنده هزینه های تحصیل در

 .فوق برنامه و ثبت نام اولیه به آن ها اضافه می شود هزینه های خوابگاه، فعالیت های

 هزینه به دالر عنوان

 18,491 لیسانس

 19,287 مهندسی

 24,902 (سال اول* MBA برنامه) تحصیالت تکمیلی دانشکده تجارت

 24,354 (سال دوم* MBA برنامه) تحصیالت تکمیلی دانشکده تجارت



 

 

 20,731 ( MD برنامه ) دانشکده پزشکی

 21,450 دانشکده حقوق

 22,444 و قانون GSB برنامه مشترک

  

  خوابگاه دانشگاه استنفورد

برای سال دوم نیز در دانشگاه می مانند که این موضوع  درصد آن ها99از بین همه دانشجویان اغلب 

 از دانشگاه راضی هستند. اما برای سال اول تمامی دانش آموزان باید در نشان دهنده این است که

سال برای  4به مدت  خوابگاه دانشگاه استنفورد سکونت داشته باشند که خوابگاه دانشگاه استنفورد

دانشجویان در همین خوابگاه ها سکونت  درصد از 93هر دانشجو در نظر گرفته شده است. بنابراین 

 .می کنند

  

 مدارک مورد نیاز در شرایط پذیرش دانشگاه استنفورد

 تکمیل فرم درخواست 

 هزار دال ( 90هزینه دوره) تقریبا 

 توصیه نامه مشاور مدرسه 

 نمرات آزمون ها 

 معدل سال قبل 

 توصیه نامه از دو معلم مدرسه 

 نامه معرفی و گزارش تحصیلی از مدرسه 

 مدرک معتبر ترجمه شده 

 امتحان ACT 



 

 

  بورسیه تحصیلی دانشگاه استنفورد

مقطع لیسانس و  توجه به هزینه های باالی دانشگاه، بورسیه ها کمک قابل توجهی به دانشجویان با

دانشجو به او اعطا می شود. که با  تحصیالت تکمیلی می کند. این کمک ها با توجه به شرایط مالی

کرده سپس اگر شخص واجد شرایط دریافت بورسیه  ک یک روش استاندار شرایط مالی را بررسیکم

دالر است. که این  58,494متوسط مبلغ این بورسیه ها در سال اول  .باشد، به او بورسیه می دهند

 .دالر از دانشگاه استنفورد و مابقی بودجه اعطایی از منابع فدرال است 52,030 مبلغ شامل

 ه های دانشگاهبورسی 

شوند.  درصد دانشجویان بورسیه می 85دریافت بورسیه برنامه ریزی الزم نیست. حدود  برای

 .دارند در نظر دارد این دانشگاه شرایط ویژه ای برای دانشجویانی که از نظر مالی مشکل

 کمک های دولتی 

 ضعیتکه بدون داشتن و FAFSA سه ماه به کمک برنامه کال گرانت) تکمیل فرم هر

دانشجو واریز  مهاجرتی قانونی قادر به تکمیل آن نیستند ( مبالغ کمک های دولتی به حساب

 .می شود

 CAL GRANT A  

 .مبلغ کمک های دولتی مستقیما به حساب شخصی دانشجو واریز می شود

 CAL GRANT B 

بخشی از مبلغ جایزه به حساب شما واریز می شود و بخشی از آن را در حساب شما نگه 

 .می دارند

 کار دانشجویی 



 

 

دانشجویی  دیگر برای تامین بخشی از هزینه ها و کمک به دانشجو، انجام کار پاره وقت روش

یبی از بقیه با ترک است. حقوق اکثر دانشجویان توسط کارفرما به حسابشان واریز می شود و

 .بودجه فدرال و دانشگاه به دانشجو پرداخت می شود

 بورس های تحصیلی خارج 

از  .دیگر برای کمک مالی به دانشجویان، بورسیه های تحصیلی خارج از دانشگاه است روش

اما اگر  .این بورس برای برآورده کردن مسئولیت های دانشجویی می توان استفاده کرد

بورسیه کاهش پیدا می  فورد هم استفاده می کنید، مبلغ اینهمزمان از بورسیه های استن

 .کند

 وام 

اگر دانشجو بخواهد برای کمک هزینه های خود بجای کار کردن در تابستان وام بگیرد، 

 .دانشگاه به او کمک می کند

 .جدول زیر متوسط کل بورس و کمک هزینه های اعطایی به دانش آموزان را نشان می دهد

و کمک میانگین بورس 

 هزینه تحصیلی
 متوسط هزینه خالص

متقاضیان واجد شرایط 

دریافت بورس از 

 دانشگاه

متقاضیان واجد شرایط 

دارای فرزند دریافت 

 بورس از دانشگاه

 %99 4007 78309  دالر 65000کمتر از 

95000-65000 68323 8657 98% 

125000-95000 58998 17390 97% 

155000-125000 49903 26559 97% 

185000-155000 43328 32876 95% 



 

 

215000-185000 32800 43644 95% 

245000-215000 30201 46171 89% 

  سواالت متداول درباره دانشگاه استنفورد

 آیا تحصیل در دانشگاه استنفورد گران است؟

بله . چون این دانشگاه خصوصی بوده و جز برترین دانشگاه های جهان است پس هزینه تحصیل نیز 

 .در آن باالست

 آیا امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان فراهم است؟

 .سال برای دانشجویان خوابگاه در نظر گرفته است 4بله . استنفورد تا 

 عی است؟مقاطع تحصیلی دانشگاه استنفورد چه مقاط

 دکتری فوق – دکتری – ارشد –مقاطع کارشناسی 

 آیا این دانشگاه کمک هزینه مالی برای دانشجویان در نظر گرفته است؟

مالی شخص دسته بندی کرده اند و اگر خانواده ای نیاز  بله هزینه دانشگاه را با توجه به وضعیت

 .کمک های زیادی می شود مالی داشته باشد به او

 تنفورد چه رشته هایی دارد ؟دانشگاه اس

 .دانشگاه استنفورد در رشته های مادر زیر، رشته هایی را زیر شاخه های زیادی دارد

  علوم زمین، محیط زیست و انرژی 

  مهندسی 

  علوم انسانی 



 

 

 سخن پایانی

استنفورد چه  تحصیل در دانشگاه استنفورد ، مدارک و هزینه های تحصیل و اینکه دانشگاه شرایط

این مقاله اطالعات زیادی در  رشته هایی دارد در این مقاله مورد بررسی علمی قرار گرفت. در

شما عزیزان قرار دادیم تا بتوانید به درستی برای  استنفورد در اختیار رابطه با تحصیل در دانشگاه

تصمیم گیری نمایید.در نظر داشته باشید استنفورد رتبه بسیار باالیی  اخذ پذیرش در این دانشگاه

تحصیل  دارد و به همین علت مدرک معتبر دانشگاهی ارائه می دهد با این وجود هزینه در جهان

تصمیمات بسیاری اتخاذ  االست. اما سیاست دانشگاه برای کمک به دانشجویاندر این دانشگاه ب

در صورتی که هرگونه سوال و ابهام در  .کرده است. شرایط بورسیه و هزینه ها نیز بررسی کردیم

پذیرش و تحصیل در آن جا را دارید، می توانید با موسسه  ارتباط با دانشگاه استنفورد و شرایط

بگیرید و از مشاوره تلفنی رایگان مشاورین ما بهره مند گردید. همچنین  ماسحقوقی ملک پور ت

پاسخ دهیم. در  توانید از طریق دیدگاه سواالت خود را جویا شوید تا در اولین فرصت به آنان می

 .ستاره دهید 5صورت رضایت از مطالب بیان شده به ما امیاز 

 


