
 UWS تحقیقات در
www.uws.edu.au/research

مراکز تحقیقات دانشگاه نماد اصلی دانشگاه هستند 
که راه حل های پایداری را برای مشکالت دنیای 
واقعی قرن ۲۱ ارائه می دهند و نمایانگر توانائی 

باالی ما در امر تحقیق می باشند.

شرایط آکادمیک ورود به دانشگاه
www.uws.edu.au/international/admissions
پذیرش در UWS  بسیار رقابتی بوده و دانشجویان 

باید شرایط دانشگاه مبنی بر تسلط به زبان 
انگلیسی ومهارت آکادمیک را دارا باشند. شرایط 

پذیرش برحسب رشته تحصیلی متفاوت است، 
با اینحال، حداقل شرایط  پذیرش دانشگاه در 

وب سایت باال موجود می باشد. اگر شما شرایط 
پذیرش در UWS  را دارا نمی باشید، هنوز می 
توانید خود را برای تحصیل دانشگاهی در کالج 

UWS  آماده کنید.

*توجه داشته باشید که ورود به برخی از رشته 
ها ممکن است نیازمندیهای خاص خود را داشته 

باشند.

 UWS مسیر ورود به دانشگاه- کالج
www.uwscollege.edu.au

کالج UWS، نهاد مورد اطمینان دانشگاه برای 
آموزش زبان انگلیسی، رشته های پایه دانشگاهی 
و آموزش رشته های مختلف در سطح دیپلم برای 

آماده سازی دانشجویان است. دانشجویان کالج 
UWS جزئی از جامعه دانشگاهی UWS  بوده و 

به امکانات آموزشی، تفریحی و اجتماعی متنوع 
دانشگاه دسترسی دارند.         

جهت کسب اطالعات بیشتر 
internationalstudy@uws.edu.au :ایمیل

www.uws.edu.au/international :وب سایت
تلفن: 5499 9685 2 61 + 

آوردن دانش به زندگی
دانشگاه سیدنی غربی UWS دانشگاهی مدرن و 

مترقی است که متعهد به ارائه رشته های مناسب 
با دنیای در حال تغییر امروزی است. با بیش 

از 40000 دانشجو، از جمله 4500 دانشجوی بین 
المللی، UWS یکی از بزرگترین دانشگاه های 

استرالیا بشمار می آید.  

در UWS، ما از طریق ترکیب آموزش آکادمیک و 
کسب تجربه عملی، دانش را به زندگی می آوریم. 
رشته های تحصیلی ما بوسیله بیش از 1100 استاد 

متخصص در رشته کاری و حرفه خود، تدریس 
می شوند و این اساتید نهایت تالش خود را جهت 

تبادل معلومات و شور و عالقه خود با دانشجویان 
بکار می برند.  

پردیس های دانشگاه  
 www.uws.edu.au/campuses

UWS نهادی با ساختمان های فراوان 
است که هفت پردیس را در سراسر 

سیدنی غربی بزرگ در بر می گیرد.  
پردیس بنکس تاون     «
پردیس نیریمبا )بلک تاون( «
پردیس کمپبل تاون   «
پردیس هاکسبری   «
پردیس پاراماتا  «
پردیس پنریث «
پردیس وستمید «

هر پردیس فضای منحصر بفرد خود را دارد و 
محیطی سر سبز و دوستانه را برای کسب علم 

بوجود می آورد. کلیه پردیس های دانشگاهی از 
طریق وسایل حمل و نقل عمومی و جاده های 

اصلی قابل دسترسی هستند.   

برنامه های آکادمیک 
www.uws.edu.au/handbook

UWS برنامه های آموزشی متنوعی را در مقاطع 
لیسانس و فوق لیسانس در رشته هایی مانند علوم 

انسانی، زبان، علوم طبیعی، حقوق، بازرگانی 
و اقتصاد و علوم بهداشت ارائه می دهد.

رشته های تحصیلی در UWS  بین سه دانشکده 
دانشگاه تقسیم شده اند: دانشکده هنر، دانشکده 
اقتصاد و حقوق، و دانشکده بهداشت و علوم.

»  www.uws.edu.au/coa
» www.uws.edu.au/business
»  www.uws.edu.au/chs
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دانشگاه را باال ببرد. این کالج عضو نهاد انگلیسی 
در استرالیا English Australia و مرکز زبان 

انگلیسی دانشگاه های استرالیا UECA  است و کلیه 
برنامه های آموزشی زبان انگلیسی ما از طرف 
 National ELT Accreditation Scheme Limited 

)NEAS( استرالیا معتبر شناخته می شود. 

کالج UWS  دارای گواهینامه دولت استرالیا ) کد 
CRICOS 02851G( بوده و صاحب جواز برای 
آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان بین المللی 
است. بنابراین، به شما تضمین داده می شود که 

گواهی تحصیلی اخذ شده در سطح باالیی در 
استرالیا و در سطح  بین المللی شناخته شده و 

معتبر هستند.  

تسهیالت
کالج UWS از تسهیالت خدماتی متنوعی برای 
دانشجویان برخوردار است. ما خدمات حمایتی 
و مشاوره ای شخصی، کاری و آکادمیک ارائه 

می دهیم که توسط گروهی متشکل از کارمندان و 
دانشجویان چند-زبانه دلسوز ارائه می شود.

بعنوان دانشجوی کالج UWS شما می توانید از 
  UWS تسهیالت و خدمات دانشگاه سیدنی غربی

 که شامل استفاده از کتابخانه UWS  می شود،
بهره مند شوید.

UWS کالج
مسیر شما به موفقیت 

در کالج UWS به مشارکت دانشجویان بین المللی 
در زندگی آکادمیک، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

ارج نهاده می شود. دانشجویان از بیش از ۴۰ 
کشور ساالنه این کالج را برای تحصیالت زبان 

انگلیسی و آکادمیک خود انتخاب می کنند.

در کالج UWS  تحصیل کنید 
www.uwscollege.edu.au/

 courses/international
کالج UWS مسیر و فرصتی است جهت آماده 

سازی برای تحصیل در دانشگاه، مخصوصاً برای 
آندسته از دانشجویانی که شرایط ورود مستقیم به 

دانشگاه را دارا نمی باشند. 

برنامه تحصیلی پایه به دانشجویان بین المللی 
فرصت می دهد تا برای 2 و یا 3 ترم در کالج 
UWS مشغول تحصیل شوند. دانشجویان قادرند 
برنامه درسی را به سلیقه خود انتخاب کرده و 

امتیازات تحصیلی کامل آنها را در دانشگاه سیدنی 
غربی دریافت کنند.

دانشجویان همچنین می توانند برای اخذ دیپلم 
کالج UWS اقدام کنند که به آنان فرصت می دهد 
تا یک سال دوره فوق دیپلم را زودتر گذرانده و 

تحصیالت خود را زودتر بپایان برسانند. 

رشته های زبان انگلیسی 
www.uwscollege.edu.au/courses/

 international/english_programs
برنامه زبان انگلیسی کالج UWS  رشته های 

تحصیلی کامال معتبر را به شما ارائه می دهد که 
می توانند اعتماد به نفس و مهارت برقراری ارتباط 
شما برای فائق آمدن بر مشکالت ادامه تحصیل در 

 کالج
سیدنی، استرالیا

جهت کسب اطالعات بیشتر  
pathwaystouni@uwscollege.edu.au :ایمیل

www.uwscollege.edu.au :وب سایت
تلفن: 9785 9685 2 61 + 
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