
ثبت نام چگونگی

پذیرش. شرایط ١

عادل کارشناسی ارشد):مطالعات اجتماعی (م دوره آموزشی برایپیش نیازھای پذیرش 

 آن معادلیا  BA, BSc از جملھ کارشناسی درجھدارا بودن  •
یا  IELTS 6   ،TOEFL iBT 13-18در سطح تست خواندن ،خواندن انگلیسیمتوسط مھارت  •

ارت خواندن انگلیسی در سطح متوسط از یک موسسھ آموزش زبان.، مانند گواھی مھمعادل آن

اند  و بھ زبان  از منابع  ترجمھ نشده برخیتوضیح: زبان تدریس فارسی است. اما از آنجایی کھ 
 محسوب می شود.نیاز  انگلیسی یک پیشتوان مطالعھ متون  اند انگلیسی

ثبت نام . درخواست٢

درخواست خود را در سایت ثبت نام در لینک زیر وارد کنید. مشخصات در فرم ثبت نام بدالیل اداری بھ 
زبان انگلیسی پُر می شوند، اما مدارک و نامھ ھا می توانند بھ زبان فارسی ارائھ شوند و لزومی بھ ترجمھ 

آنھا بھ انگلیسی نیست.  
https://iranacademia.com/academia/apply

مدارک مورد نیاز
I. ،رت معتبرشناسنامھ یا پاسپو تصویر کارت شناسایی ملی

II. یک قطعھ عکس

III. تصویر مدرک کارشناسی و جدول ریز نمرات
کلیھ مدارک و ریزنمرات خود را بھ زبان اصلی ضمیمھ کنید. ممکن است در صورت نیاز ترجمھ 
رسمی مدارک از شما درخواست شود. چنانچھ ھنوز مدرک کارشناسی خود را دریافت نکرده اید 

قید کنید و ریز نمراتی را کھ تا زمان تکمیل پرسشنامھ ا دارید لطفا تاریخی کھ انتظار دریافت آن ر
کسب کرده اید ضمیمھ نمایید.

IV.  خواندن انگلیسی تست تصویر گواھی
در صورتی کھ منتظر دریافت گواھی مورد نظر ھستید تاریخ دریافت را قید کنید. 

V. رزومھ
 دوتھای فردی شما حداکثردر خالصھ ای از شرح حال علمی، سوابق تحصیلی، تجارب کاری و مھار

صفحھ.



VI.  اظھار نامھ
عات اجتماعی و ھمچنین فرصتی این نامھ شرح انگیزه شما برای تحصیل در دوره آموزشی مطال

 یکرود اظھارنامھ حداقل  انتظار می شما است. در مورد توانائیھای علمیاقناع ھیئت علمی  برای
صفحھ باشد. سھصفحھ و حداکثر 

VII. مدارک تکمیلی
ر صورت تمایل می توانید لینک یا نسخھ ای از دیگر مدارک خود (مانند خالصھ پایان نامھ، د

پژوھشھا و مقاالت) را نیز ارسال کنید. 

چنانچھ طی روند بررسی درخواست شما لزومی بھ ارسال پستی برخی از مدارک یا ترجمھ رسمی  •
 برخی از مدارک بود، توسط دفتر پذیرش مطلع می شوید.

توصیھ نامھ
حداقل یک معرف را وارد کنید. آنگاه یک پیام ایمیل آدرس شود  در سایت ثبت نام از شما خواستھ می

در سایت ثبت نام وارد کند. توصیھ نامھ خودش را او شود تا  درخواست اتوماتیک بھ معرف شما ارسال می

دریافت درخواست ثبت نام
پس از ثبت درخواست خود، تاییدیھ آن را توسط ایمیل دریافت می 

کنید.

.  پذیرش٣

پروسھ پذیرش
می، ھدف از پروسھ پذیرش بررسی مدارک شما است. در صورتی کھ پذیرفتھ شوید ضمن دریافت جواب رس

.را دریافت می کنیددانشجویی  حساب کاربریھمراه با  دستورالعملھای تکمیلی برای نھایی کردن ثبت نام

گیری  روند تصمیم
درخواست شما توسط دفتر پذیرش و با مشاوره ھیئت علمی بررسی می شود. •
د. در صورت نیاز دفتر پذیرش شما را برای انجام یک مصاحبھ مطلع می کن •
رسد. تصمیم می تواند شامل پذیرش، نتیجھ و تصمیم رسمی توسط دفتر پذیرش بھ اطالع شما می  •

.پذیرش مشروط و یا عدم پذیرش باشد



How to apply 

1. Admission requirements
The requirements for admission to Social Studies programme (equivalent to the 
Master's level) are: 

• BA or BSc degree (or equivalent) from a recognised University.
• Proficiency in reading English, to be demonstrated by an appropriate test:

Intermediate English reading certificate issued by a language institute, IELTS
reading test 6.0, TOEFL iBT reading test 13-18 or equivalent.

Note: The instruction will be in Persian Language, but a significant amount of course 
related resources are in English and obviously a good command of English reading 
will be considered a prerequisite to admission. 

2. Application
Iran Academia uses an online platform to manage student applications. Please 
register at: https://iranacademia.com/academia/apply 

Required documents 

1. Copy of valid ID card or passport

2. Personal photo

3. Copies of diplomas and transcripts
You are required to upload copies of all diplomas and official transcripts in the
original language (with official translations if these documents are not in English). If
you have not yet obtained your bachelor’s degree, please mention your (expected)
graduation date and include copies of all transcripts obtained to date.

4. Copy of the Certificate of Proficiency in Reading English
If you have not yet obtained your certificate, please mention your (expected)
certification date.

5. Up to date CV (resume)
A short resume highlighting your personal, academic, and work related abilities in
maximum two A4 pages.

6. Motivation letter
The motivation letter is a personal statement in which you explain why you wish to
study in Social Studies programme. It is also an opportunity for you to convince the



Academic board of your academic qualities. We are looking for a motivation letter of 
at least one but maximum three A4 pages (standard formatting). 

7. Additional Documents
You are also welcome to add other documents in support of your academic
performance (e.g. publications, thesis abstract).

• Please note that documents only need to be sent by post if requested by the
Admissions Office during the application process.

Recommendation 
You will be asked to enter contact details (email) of your Recommender(s) in 
the online application platform. We will contact these Recommenders directly to 
request their letters of recommendation, which they can submit through the 
application platform. You are requested to submit the contact details of 
at least one Recommender. Recommenders can be Academic, Professional 
or Personal references. 

Receipt of the Application 
You will receive an acknowledgment of the receipt of the application. 

3. Admission
Admission process 
The purpose of the application is to determine whether your diploma(s) grant(s) you 
access to the programme. If this is the case you will receive a formal decision on 
admission and further instructions on how to finalise your student registration. 

Decision on Admission 

• Your application is reviewed by the Admissions Office in consultation with the
Academic board.

• The admission process may include an interview by the Admissions office.
• A formal decision will be sent to you by the Admissions Office. The decision will

specify whether you are admitted, conditionally admitted, or not admitted.




