
*رشایط پذیرش در مقطع کارشناسی:*
تافل با منره pbt( 525(، یا 61 )ibt( و یا آیلتس با منره 6.0 	 
دانشجویان باید رشایط زیر را نیز دارا باشند:	 

دانشجویان ورودی جدید:
B 12 سال تحصیالت ابتدایی و متوسطه با حداقل معدل 3 یا

)گواهی امتام تحصیالت متوسطه الزامی می باشد.(

دانشجویان انتقالی :
C حداقل معدل 2 یا

اگر شام بیش از 06 واحد قابل انتقال نیمسالی ویا 09 واحد قابل انتقال ترمی از یک مدرسه ی داخل 
ایاالت متحده دارید، باید دوره ی انشاء انگلیسی، گفتار، تفکر انتقادی و هندسه ی دانشگاهی را نیز 

از بخش آموزش عمومی کامل کرده باشید.

پذیرش مرشوط برای دانشجویانی که از لحاظ علمی واجد رشایط هستند، اما رشط زبان انگلیسی را 
ندارند، موجود می باشد. برای دانشجویان، نامه ی پذیرش مرشوط صادر می شود و آن ها باید در 

کالس های فرشده ی زبان انگلیسی رشکت کنند تا زمانی که رشط الزم زبان انگلیسی را پیدا کنند. 

رشایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد:*
تافل با منره ی pbt( 550( یا 80 )ibt( یا آیلتس با منره ی 6.5	 
مدرک معادل لیسانس 4 ساله ی ایاالت متحده از یک دانشگاه معترب با معدل  2.5/4.0 یا باالتر. 	 

)ممکن است مدارک سه ساله برای برخی از برنامه ها پذیرفته شود ؛ برای اطالعات بیشرت با ما 
متاس بگیرید(

دانشجویان هم چنین باید واجد معیار های تحصیل در کارشناسی ارشد که توسط  گروه آموزشی 	 
مقرر شده است، نیز باشند.

* رشایط پذیرش ممکن است تغییر کند.

دوره های بدون مدرک: 
رشایط پذیرش و فرم های درخواست برای دوره های بدون مدرک ذکر شده در ذیل، در سایت

www.csueastbay.edu/globalacademy قابل دسرتسی می باشد.  
دوره ی فرشده ی زبان انگلیسی                	  پذیرش مرشوط  	 
پیش دوره ی مدیریت بازرگانی  )Pre-MBA(                  	  دوره ی دانشجویان بازدید کننده  	 
 	 )OPT +(  گواهی تجارت بین امللل

برای اطالعات بیش تر به  globalacademy@csueastbay.edu ایمیل بزنید.   

 

تاسیس: سال  1957	 

جمعیت دانشجویی:  15,191 نفر	 
تعداد دانشجویان جدید ثبت نام کننده در سال: بیش از 1,059 نفر  	 
دانشجویان بین املللی از 68 کشور مختلف	 
دوره های با مدرک: 	 
در مقطع کارشناسی ارشد:  30	  در مقطع کارشناسی: 49  
نسبت دانشجویان به اساتید:    	 
در مقطع کارشناسی ارشد:  17:1	  در مقطع کارشناسی:  28:1    

پذیرش بین املللی 

اطالعات متاس بخش پذیرش:
California State University, East Bay

International Admissions Office
25800 Carlos Bee Blvd.

Hayward, CA 94542
تلفن: 885-7571 )510( 1+ 

    www.csueastbay.edu/IAO :وبسایت / iao@csueastbay.edu :ایمیل

به منطقه ی خلیج سانفرانسیسکو خوش آمدید. 
بدانشگاه ایالتی کالیفرنیا، رشق خلیج به خاطر برنده ی جایزه، آموزش 

ماهرانه، کالس های کم جمعیت و محیط یادگیری بسیار شخصی، 
شناخته شده است. این دانشگاه دارای محوطه ی زیبا مرشف به خلیج 

سانفرانسیسکو و خوابگاه های راحت و امن در محوطه ی دانشگاه 
می باشد. دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که در خلیج رشقی با فاصله ی 30 

تا 40 دقیقه ای از سیلیکون ولی و سانفرانسیسکو و در مرکز فرهنگی، 
تکنولوژیکی و آموزشی کالیفرنیا واقع شده است، محیطی الهام بخش برای 

پیرشفت  حرفه ای است.

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در خلیج رشقی در یک نگاه :
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Awards And Recognition
• Princeton Review 2022 Best Colleges in the West
• Princeton Review 2022 Best Business Schools
• U.S. News and World Report 2021 “Best Colleges” 

Rankings (Ranked #4 for ethnic diversity in regional 
universities of the West)

• Forbes 2021 America’s Best Value Colleges (#108)
• CNBC Top public colleges that pay off the most in 

2020 (Ranked #25) 
• CEO Magazine 2021 Tier 1 North American MBA 

programs and Global Executive MBA Rankings @csuebCIE  @csueb_international @+1 (510) 800-2342



*لیسانس	 
 	B.A. مردم شناسی
 	 B.F..A, B.A. هرن
 	 B.S., B.A. بیوشیمی
 	 B.S., B.A. علوم زیستی
 	B.S. مدیریت بازرگانی
 	 B.S., B.A. شیمی
 	B.S. مهندسی عمران
 	 B.A. ارتباطات
 	 B.S. مهندسی کامپیوتر
 	 B.S. علوم کامپیوتر
 	 B.S. مدیریت ساخت
 	  B.S. مدیریت عدالت کیفری
 	 B.S. اقتصاد
 	 B.A. زبان انگلیسی
 	 B.S. علوم محیط زیست
 	 B.A. مطالعات محیط زیست
 	 B.A. مطالعات قومی
 	B.A. زبان فرانسه
 	 B.S., جغرافیا
 	B.S., B.A. .زمین شناسی
 	B.A. مطالعات جهانی
 	 B.S. علوم سالمت
 	  B.S. تاریخ
 	 B.S. مهندسی صنایع
 	B.S., B.A. مطالعات میان رشته ای
 	  B.S. حرکت شناسی
 	B.A. مطالعات لیربال
 	 B.S. ریاضیات
 	B.A. موسیقی
 	B.S. پرستاری
 	 B.A. فلسفه
 	  B.S., B.A. فیزیک
 	 B.A. علوم سیاسی
 	  B.S., B.A. روانشناسی
 	B.S. سالمت عمومی
 	 B.A. جامعه شناسی
 	B.A. زبان اسپانیایی
 	B.S. آسیب شناسی گفتار و شنوایی شناسی
 	B.S. آمار
 	B.A. هرن تئاتر

برآورد هزینه های دوره 
) بر اساس یک سال تحصیلی- 2 ترم(

    
دوره ی کارشناسی: 

شهریه و هزینه ها) 12 واحد(                          $16,499
   $2,115 بیمه درمانی 
هزینه های زندگی                    $19,000

مجموع                     $37,614 

دوره ی کارشناسی ارشد: 
شهریه و هزینه ها) 9 واحد(          $15,557
$2,115 بیمه درمانی 
هزینه های زندگی                    $19,000

مجموع                     $36,672 

دوره ی کارشناسی ارشد بازرگانی حرفه ای:
شهری و هزینه ها) 9 واحد(            $20,417
$2,115 بیمه درمانی 
هزینه های زندگی              $19,000
مجموع         $41,532

شهریه و هزینه ها ممکن است تغییر کند.

www.calstate.edu/apply درخواست آنالین در
پرداخت 70$ هزینه ی غیر قابل اسرتداد بررسی درخواست	 

ارسال مدارک زیر:
مدارک رسمی تحصیلی) ریزمنرات و گواهی مدرک( به زبان 	 

اصلی و ترجمه انگلیسی در صورت لزوم
منرات رسمی آزمون ها در صورت لزوم                            	 

)4011 = CSUEB کد مرکز آزمون(
دیگرالزامات متقاضیان کارشناسی ارشد: متاس با گروه آموزشی 	 

رشته ای که برای آن اقدام کرده اند. ممکن است گروه 
آموزشی مدارک بیش تری برای در نظر گرفنت ورود به دوره ی 

کارشناسی ارشد نیاز داشته باشد.

در صورت پذیرش ، دانش آموزان F-1 باید تأمین مالی برای پوشش 
کل مبلغ ذکر شده در زیر برای برنامه تحصیلی خود را ارائه دهند.

روش درخواست پذیرش:

www.csueastbay.edu

برنامه های تحصیلی

 

*فوق لیسانس 
 	M.S. حسابداری
 	M.S. علوم زیستی
 	M.S. آمار زیستی
 	M.B.A. مدیریت بازرگانی
 	 M.S. بازرگانی تحلیلی
 	M.S. شیمی
 	M.A. ارتباطات
 	M.S. علوم کامپیوتر
 	M.S. مدیریت ساخت
 	M.S. مشاوره
 	M.S.  آموزش پیش دبستانی و مهد کودک
 	M.S. رهربی آموزشی
رهربي آموزش برای عدالت اجتامعي، دکرتی 	 

)Ed.D(.آموزش
 	M.S. فناوری آموزشی
 	M.S. مدیریت مهندسی
 	M.S. زمین شناسی زیست محیطی
 	M.A. تاریخ
 	M.A. طراحی تعامل و هرن تعاملی
 	M.S. حرکت شناسی
 	M.S. علوم دریایی
 	M.S. ریاضیات
 	M.S.W خدمات اجتامعی
 	M.S. آموزش های ویژه
 	M.S. آسیب شناسی گفتار و زبان
 	M.S. آمار

*متامی دوره ها در هر ترم ها ارائه منی شوند. ارائه 
ی دوره بستگی به خالی بودن ظرفیت دارد.

دوره های بدون مدرک / گواهی نامه 
تجارت بین املللی	 
پیش دوره ی تحصیلی  سالمت حرفه ای	 

INTERNATIONAL ADMISSIONS

تقویم آموزشی و مدت زمان تعیین شده برای 
درخواست پذیرش 

بهار پائیز  ترم ها          

اواسط ژانویه اواسط آگوست          رشوع  ترم

اواسط می اواسط دسامرب پایان    ترم 

 اوت 1 -

 اکترب 1

اکترب 1 -

مه 1

زمان ثبت نام

توجه: تاریخهای ذکر شده برای پذیرش عمومی دوره ها می باشد. تعدادی 
از برنامه های تحصیالت تکمیلی دوره های ثبت نام کوتاهرتی دارند یا دوره 

هایی را برای بهار ارائه منی دهند.


