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 مقدمه ویرایش صفر 

با همت جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه اکالهما به سرپرستی  2015نگارش این دفترچه راهنما در پاییز  
است که  دانشجویانیهدف از نگارش این دفترچه راهنما کمک به دوست عزیز میرحامد میرمظفری آغاز گردید. 

ین راهنما سعی شده است تا از تجربیات شوند. در امیبرای اولین بار وارد این دانشگاه و فضای کشور آمریکا 
تا بر غنای هر چه بیشتر این مجموعه افزوده شود. بدیهی است که ویرایش اول  شدهاستفاده  یان قدیمیدانشجو

زیادی از سواالت و ابهامات دوستان عزیز در آن لحاظ نشده باشد.  تعداداین مجموعه کامل نبوده و ممکن است 
و با دریافت سواالت و جوابهای مناسب تکمیل خواهد گردید. هرگونه سوال یا پیشنهادی این نقیصه به مرور زمان 

 ایمیل بزنید تا در ویرایش بعدی لحاظ گردد. isaou@ou.eduدارید لطفا به 

شود تا مین بخش سعی . در ایشودمیپرداخته دوم این دفترچه راهنما به شرایط زندگی در نورمن  بخشدر 
د و نتوجه بیشتر قرار گیر نیازهای ثانویه دانشجویان عزیز مانند خرید اتومبیل، لوازم خانه و سایر موارد مورد

 تجربیات سایر دوستان به اشتراک گذاشته شود.

و مشغول به کار و فعالیت های اقتصادی  که فارغ التحصیل شده اند یآخر قصد داریم از تجربیات دوستان بخشدر 
و تحقیقی هستند استفاده کنیم تا دوستان در شرف فارغ التحصیلی با کمترین انرژی و فشار روحی و جسمی به 

 بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنند.

که ما را  یشورمایا پ و خانم ، سعید حسینی پوری، مهراد امیرخسرویحسام یزداندر انتها از دوستان عزیز آقایان 
 در تدوین و ویرایش این مجموعه یاری نمودند کمال تشکر و سپاس را داریم.

 

 

 

 انجمن دانشجویان ایرانی اکالهما
  2015پاییز 

mailto:isaou@ou.edu
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 مقدمه ویرایش اول  

در ابتدای این مقدمه الزم است خاطرنشان سازیم که راهنمایی ها و راهکارهای ارایه شده در این دفترچه همگی 
تر هستند. این تجارب شخصی گاهی متناقض بودند که سعی شد تا میبرمبنای تجربه شخصی دوستان قدی

کنیم که اعتبارسنجی و تحقیق میحدامکان تمامی دیدگاه های موجود در نظر گرفته شود. با این حال تاکید 
باشد و انجمن دانشجویان ایرانی میدرباره صحت و سقم تک تک این نوشته ها برعهده شخص استفاده کننده 

اکالهما و هیچ یک از نویسندگان این دفترچه مسولیتی در قبال درستی و دقت مطالب که ممکن است ضرری 
تجاربیات  گذاریاشتراکبه . هدف از نگارش این دفترچه تنها کمک و گیرندمیبرعهده نرا سازد متوجه شخص 

شخصی است. بدیهی است که این تالش خالی از اشتباه نبوده و نویسندگان اصرار و ادعایی بر مطلق بودن و 
 تکرارپذیری تجربیات شخصی خود ندارند.

مناسبی برای دانشجویان جدیدالورود و به مرجع  شودامید داریم این دفترچه به همت دانشجویان آتی تکمیل 
دار باشد و عزیزانی که در آینده در این بسیار نیکو و امیدوارکننده خواهد بود اگر این حرکت ادامه .گرددتبدیل 

 قسمت از دنیا زندگی خواهند کرد این دفترچه را با توجه به تغییرات و نیازهای آن هنگام به روز گردانند.

های جدید این ویرایش و تصحیح های دوستان عزیزی که در نگارش بخشکمک و راهنماییدر انتها جا دارد از 
پور، حامد میرمظفری، محمد تهرانی، های ویرایش قبلی ما را یاری کردند تشکر نماییم. آقایان سعید حسینیبخش

رانک آقایی دوستانی بودند ها ندا بطحایی و فعلیرضا عبدی، علی زرافشانی، حسام یزدانی و ستار آتش بهار و خانم
 که در تهیه این ویرایش همکاری داشتند.

 

 

 

 انجمن دانشجویان ایرانی اکالهما
2016تابستان   
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 دوم شیرایو مقدمه 

ی راهنما، ویرایش دوم راهنمای دانشجویان دانشگاه اوکالهما، به لطف و  ی کتابچهنسخه آخرینسه سال پس از 
 شود.ی دنیا ارائه میهگوطنان و تازه واردهای ینهمت جمعی از دانشجویان و ریش سفیدان ساکن نورمن خدمت هم

ا تماما و به ی ورود به کشور و فرهنگ جدید، تجربه ای نو، ارزشمند و منحصر به فرد است، و افرادی آن رتجربه
پذیر داشته و مشتاق یادگیری باشند. بسیاری از ای کاوشگر، جوینده، و ریسکخوبی درک می کنند که روحیه

اشان ارزشمند و شیرین هستند. اما در عصر تکنولوژی و اینترنت، دیگر نیازی به اختراع تجربیات، با وجود هزینه
تر و کم ی تجربیات گذشته، گذار به دنیای جدید امریکا را راحتتوان با به اشتراک گذارچرخ از ابتدا نیست. می

تر کرد. برای یک دانشجو، ورود به امریکا مصادف است با شروع ترم تحصیلی، و اضافه شدن تکالیف و میان هزینه
مون ترم های پشت سر هم به غم دوری از وطن و دلتنگی برای خانواده. بنابراین، هرچه بتوان استرس و هزینه آز

توانیم گذار راحت تری را تجربه و خطای ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین را با کمک یکدیگر کمتر کنیم، می
 کنیم.

های فرهنگی بین ایران و ایاالت متحده، اصل احترام به حریم خصوصی افراد، بخصوص درمورد سبک یکی از تفاوت
راهنما صرفا مجموعه ای از اطالعات تجربی است )هرچند  زندگی، درآمدها و طرز فکر یا عقاید افراد است. این

ی مستندات و آخرین اطالعات باشد(، و ممکن است کاملن یا گاها با مورد سعی شده است تا حد ممکن بر پایه
شما سازگار نباشد. بنابراین، حین استفاده از این راهنما، توصیه می شود با جستجو در اینترنت و پرسش از آگاهان 

سئولین امور، از اینکه این راهنمایی ها برای شما صادق است، یا بهترین راه است، اطمینان حاصل کنید. و م
همانطوری که در مقدمه ی ویرایش اول هم گفته شد، نویسندگان این مجموعه و انجمن دانشجویان، مسئولیتی 

ستی اطالعات این راهنما، ممکن است های مادی و معنوی ای که در اثر برداشت اشتباه، یا نادردر قبال خسارت
 برای افراد به وجود آید، بر عهده نمی گیرند.

امیدواریم، دانشجویان جدید، و یا افرادی که تجربیات به روزتری از موضوعات این راهنما بدست می آورند، در به 
ی کمک و کار خیر ن زنجیرهی ایدهندهروزآوری، و اضافه کردن اطالعات جدید به این راهنما همت ورزند و ادامه

پور، رضا غیبی، و خانم ها نوشین نصر، فرانک همکاری آقایان جواد دوران، سعید حسینیباشید. در پایان از کمک و 
آوری و به روز رسانی این نسخه از آقایی، ندا بطحایی، طاهره همتی، گلیا شاهرخی، و ندا حیدری، که در جمع

 تشکر و سپاس را داریم. مالراهنما قبول زحمت کرده اند، ک

 

 انجمن دانشجویان ایرانی اکالهما
۲۰۱۹تابستان   
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 کلیات 

گیرد. اختالف منطقه زمانی را در بر می 4ایاالت متحده آمریکا کشوری است بسیار پهناور در آمریکای شمالی که 
باشد. مردم آن در زمانی آن با ایران بین هشت و نیم ساعت )در شرق( و یازده ساعت و نیم )در غرب( با ایران می

کنند. برای سنجش وزن از پاند و مسافت از اینچ، گیری استاندارد استفاده نمیای اندازهزندگی روزمره از واحده
 باشد.گیری دما در این کشور درجه فارنهایت میکنند. واحد اندازهفوت و مایل استفاده می

شد  هایی برای خود گرفتند. هر کسی که زودتر واردسفیدپوستان وارد اکالهما شدند و زمین ۱۸۸۹در سال 
نامید. شاید این داستان در دنیای امروز باعث افتخار نباشد ولی  Soonerهای بهتری نصیبش شد و خود را زمین

بینیم. از داستان رو میروایتی  اینجادر کنند. پس بااحترام و احتیاط برخورد کنید. ها به آن افتخار میییاکالهما
 !Boomer« )بومر، سونر»( نام دارد و شعار ورزشی ما Sooner(، سونر )OUتیم فوتبال امریکایی دانشگاه اوکالهما )

Sooner!های دانشگاهی و شهری زیاد در نامگذاریو نماد گاری از اصطالح سونر . ( است. همانطور که خواهید دید
د. جالب است به خاطر داشته باشید، اگر به کسی گفتید دانشجوی اویو هستید و او به شما گفت شواستفاده می

 «!سونر»بومر، میتوانید به جای تعجب کردن، در پاسخ به او بگویید 

 پیش از ورود به امریکا و نورمن 

 در ایران، از هم نشینی با خانواده لذت ببرید. روزهای آخر حضورتاندر اول از هر چیزی 

های بسته به عالقه و سبک زندگی خود، می توانید برای خود )یا دوستان جدیدتان در امریکا( المانها و سوغاتی
خوراکی یا تزیینی یادآور ایران بیاورید. لواشک زیاد دوست دارید؟ به مقدار کافی بیاورید. اگر اهل آشپزی غذاهای 

ها برایتان مهم است و جای کافی در چمدان خود دارید، با خود سبزیجات خشک مخصوص نی هستید و اصالتایرا
این غذاها و زرشک و زعفران بیاورید. البته در اکالهما امکان تهیه بعضی موارد وجود دارد. قبل از بستن بار جزییات 

 توانید با ساکنین نورمن چک کنید. را می

ماه های اول ورودتان )با توجه به محدودیت حجم بار( باید تنوع زیادی داشته باشد، چرا که پوشاک مناسب برای 
نورمن شهر چهارفصلی است با زمستان های سرد، روزهای بارانی، آفتاب سوزان، و بادهای همیشگی و گاها شدید. 

شوند. تنها مشکل حمل و میوسایل خوراکی و پوشاک، به وفور و با کیفیت و قیمت های متنوع در امریکا پیدا 
هاست. توصیه می شود پوشاک مناسب برای ماه های اول ورودتان داشته باشید نقل برای دسترسی و خرید آن

ی امریکا تهیه های گستردهتان، می توانید اجناس خوب و متنوعی در حراجیولی بعد از آن بسته به ذائقه و سلیقه
هایی مثل توان گفت در بیشتر موارد خرید در آمریکا از فروشگاهیت بار میطور کلی با توجه به محدودکنید. به

Ross ها رو به کنیم وسایل سنگین مانند لوازم آشپزخانه را اینجا بخرید. قیمتباشد. توصیه میتر میبه صرفه
 دارند چک کنید. های آمریکایی مثل والمارت و تارگت که در نورمن شعبههای فروشگاهتوانید از سایتسادگی می

پیش از ورود به امریکا، در مورد محل مورد نظر برای اجاره تحقیق و بررسی کنید. برای روزهای اول ورودتان به 
امریکا برنامه بریزید که به طور موقت کجا خواهید بود )هتل یا با هماهنگی با دوستان ساکن در نورمن( و چه 

تان می رسید. اجاره خانه در نورمن نسبت به سایر تمع محل سکونتزمانی برای امضای اجاره نامه به آفیس مج
باشد. اگر دیدگاه معقول در اجاره کردن خانه داشته باشید تر میتر و سرراستمناطق آمریکا و تهران بسیار ساده

 در نورمن بسیار سریع و ساده خواهد بود. فرآینداین 

https://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=SO010


 
5 

اه اوکالهماسیتی فرودگاه هاب نیست، در نتیجه ورودتان به امریکا پروازتان را برای اوکالهماسیتی بگیرید. فرودگ
تان را هایاز فرودگاه بزرگتری خواهد بود و عالوه بر دو پرواز خارجی یک پرواز داخلی هم خواهید داشت. چمدان

گیرید. در مورد اینکه چمدان هایتان چه زمانی به دهید و در اکالهماسیتی تحویل میایران تحویل می
رسند اطمینان حاصل کنید. ممکن است پروازهایی برای شهرهای اطراف مانند تالسا یا داالس اوکالهماسیتی می

تر پیدا کنید ولی این نکته بسیار مهم را در نظر داشته باشید که همراه داشتن چندین چمدان، با قیمت پایین
فرسا ران، سفر زمینی با قطار یا اتوبوس را طاقتخستگی ناشی از یک سفر طوالنی و اختالف ساعت بسیار زیاد با ای

 دالر( مدنظر قرار دهید.  ۳۰۰تا  ۱۰۰کند. به عالوه هزینه چنین سفری را )بین می

را در اکثر  تانیدالرپنج  ایده  یهااسناسک دیتوان ید. متان باشپول نقد خرد، در حد پنجاه دالر، در جیب
فون استفاده اگر از اسمارت .دیریبگ سکه یهمگان یهاتلفن یبرا ازین صورت در که دیکن( changeها خرد )فروشگاه

هایی برای ها محلولت برای شارژر تلفن را از ایران تهیه کنید. در پروازها و فرودگاه ۱۱۰کنید دوشاخه تبدیل می
ولی مدنظر داشته باشید  کنندولت کار می ۲۲۰تا  ۱۱۰شارژ تلفن موجود هستند. تقریبا تمامی شارژرها با منبع 

تان بسیار به تلفن ،متفاوتند. با توجه به در دسترس بودن وایفای مجانی در اکثر نقاط ۲۲۰و  ۱۱۰که دوشاخه 
 شما کمک خواهد کرد.

 

 . دو شاخه و پریز برق در آمریکا1شکل 

 جابجایی و اسکان موقت 

برای آن برنامه ریزی ورود به شهر نورمن جدید، باید قبل از دانشجویان  مسئله ای است کهاسکان موقت اولین 
قبل کند. پیش از ورود، فرایند اسکان شما را بسیار تسهیل می ،یا انجمن ی از دوستان دانشجوآشنایی با یک .کنند

و یا هر کدام از ( Iranian Student Associationشجویی ایرانیان )نتماس با انجمن دابرقراری از ورود به آمریکا، 
باشد و تالش بر این می isaou@ou.eduشود. ایمیل ارتباطی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه اکالهما توصیه می

Iranian توانید در فیس بوک صفحه قت پاسخگوی ایمیلهای دانشجویان باشد. همچنین میاست که در اسرع و

http://isa.oucreate.com/
mailto:isaou@ou.edu
https://www.facebook.com/ISA.OU.Norman/
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Student Association at University of Oklahoma .اخیرا در تلگرام گروه  را دنبال کنیدOU Students  برای
در صورتیکه تحت شرایط خاص و یا بدشانسی  و سواالت احتمالی تشکیل شده است.آشنایی دوستان با یکدیگر 

با یک جستجوی مختصر اسامی بسیاری از دانشجویان شما، انجمن در زمان مناسب پاسخگوی ایمیل شما نبود، 
میباشند، ایرانی دانشگاه قابل دسترسی است. از آنجایی که دانشجویان حتی در فصل تابستان مشغول تحقیق و کار 

 بنابراین به یک نفر بسنده نکنید.

به کمک دانشجویان  ترمیمعموال در جوامع دانشجویان خارجی در آمریکا فرهنگی وجود دارد که دانشجویان قدی
دهند تا طی یکی دو میجدید رفته و ایشان را از فرودگاه به شهر رسانده و در صورت نیاز اسکان موقت به ایشان 

شوند جهت میتر محسوب میروز آینده منزل مناسب خود را بیابند. دانشجویان جدید که سال بعد دانشجوی قدی
. این یابدمیکنند و این زنجیره ادامه میدانشجویان تازه رسیده کمک  سال بعد به در ادای دین خود به این جامعه

 روند. میبه کمک جدیدی ها حرکت داوطلبانه است و معموال تعدادی از دوستان هر سال طبق امکانات موجودشان 

ها و اکثر هکه گوشی های جدید همگی امکان دسترسی به اینترنت از طریق وایفای را دارند و در فرودگااز آنجایی
فای رایگان در دسترس است )در مورد امنیت شبکه مطمئن شوید!(، توصیه می شود برای های شهر وایکافه

( استفاده کنید. hangouts( و گوگل هنگ اوتس )Skypeهای داخل امریکا، از نرم افزارهایی مثل سکایپ )تماس
ی امریکا )به شماره های ثابت و همراه( برقرار کنید. از دهند تماس رایگان داخلاین نرم افزارها به شما اجازه می

های الزم را انجام این طریق می توانید با دوست عزیزی که داوطلب کمک به شماست تماس بگیرید و هماهنگی
 دهید.

  سرویس های فرودگاهی 1-3-2

برخالف  باشد.می )Will Rogers World Airport (مبدا ورود شما به ایالت اکالهما فرودگاه اکالهماسیتیمعموال 
تاخیر یا تعویض پرواز در مسافرتهای داخلی آمریکا امری متداول است. فاصله فرودگاه اکالهماسیتی تصور اولیه، 

در بسیاری موارد دانشجویان دقیقه طول خواهد کشید.  ۳۰مایل است که با ماشین تقریبا  ۲۰ نورمنتا شهر 
را شخصا یا از طریق هماهنگی با دوستان دیگر  نورمنانتقال دوستان از فرودگاه به  قدیمی لطف کرده و مسوولیت

البته این در صورتی است که پیشاپیش هماهنگی و تماس با دانشجویان برقرار شده باشد. در رند. یگبرعهده می
که در زیر ذکر فرودگاه  عمومی یهاهستید، سرویس نورمنآمدن به شهر  شرایطی که خودتان شخصا مجبور به

 فرودگاه دسترسی پیدا کنید.  سمت حمل و نقل عمومیقمیتوانید به  این لینک از طریق شود.پیشنهاد می شده

، و ون (Taxi/Limo)، تاکسی (Buses)ها به سه دسته اتوبوس بینید، سرویسطور که در صفحه فوق میهمان
(Van/Shuttles) ها هم بنا به ترافیک قیمت ندارند و تاکسی نورمنها که مسیری به شهر شوند. اتوبوستقسیم می

ریبا مشخصی دارند یمت تقهم ق .باشندمی (Van)ها ون همان دارند. بنابراین بهترین گزینه و نسبتا باالیی متغیر
فرمایید، ون ها نیز میهمان طور که در سایت مشاهده  تان موجود است.ها و وسایلکافی برای چمدان و هم جای

 Oklahoma Shuttle/Lightning) های ون موجود در سایت گزینه دوم گزینهاز بین انواع مختلفی دارند. 

Express) دالر است، ولی دقت کنید که این  ۳۵ اکالهما دگاه تا دانشگاهاست. کرایه مسیر فرو انتخاب ترینارزان
دالر باید  ۱۰تا  ۵به مقصد دانشگاه است. اگر مقصدتان جایی متفاوت از دانشگاه باشد، معموال بین تنها کرایه ون 

جا که از همان تعبیه کردهدر فرودگاه  (Stand)ای باجه Oklahoma Shuttleبیشتر بپردازید. نکته نهایی اینکه 
یک کوپن تخفیف چند دالری  Standها تماس گرفته و درخواست ماشین کنید. بعد از تماس همان توانید با آنمی

  توانید از آن استفاده کنید.کند، که میبرایتان صادر می

https://www.facebook.com/ISA.OU.Norman/
http://www.flyokc.com/
http://www.flyokc.com/othertransportation.aspx
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 دستگاه خودکار کرایه ون در فرودگاه اکالهما- 2شکل 

 سرویس های دانشگاهاستفاده از  2-3-2

شروع هر ترم تحصیلی در  )ISSInternational Student Service ,( دانشگاه اکالهما دفتر ارتباطات بین الملل
گیرد. معموال یک هفته پیش از آغاز هر ترم، در قسمت جمع هت ورود آسان دانشجویان در نظر میرا ج تسهیالتی

شد که دانشجویان و پرسنل دانشگاه اوکالهما ضمن خوش آمدگویی به شما ها باجه ای تعبیه میآوری چمدان
حاوی اطالعاتی برای ورودی  این وبسایتپاسخگوی سواالتتان باشند و به شما در انتقال به نورمن کمک کنند. 

از آخرین امکانات و  iss@ou.eduهای جدید است. با ارسال ایمیل مستقیما به امور بین الملل دانشگاه به آدرس 
 .راهنمایی ها برای ورود به اوکالهما مطلع شوید

 Uberسرویس  3-3-2

 www.uber.comروش دیگری نیز برای حمل و نقل وجود دارد. برای استفاده از این گزینه شما باید در سایت 
تر هستند. ولی مشکل بزرگی که وجود دارد های این سرویس به نسبت تاکسی بسیار به صرفهعضو شوید. قیمت

کارت اعتباری یا نقدی به نام خودتان داشته باشید. بنابراین  باید نام در این سرویساین است که شما برای ثبت 
شوید غیرقابل استفاده است. در عوض پس از افتتاح میاین روش برای اولین باری که وارد خاک ایاالت متحده 

http://www.ou.edu/cis/iss.html
http://www.ou.edu/cis/iss/international-community-and-programs
http://www.ou.edu/cis/iss/exchange/before-arrival/coming-to-ou
http://www.uber.com/
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در دسترس  اپلو  اندرویدافزار برای این نرم شود.میحساب بانکی از گزینه های به صرفه و دانشجویی محسوب 
 باشد.می

 Lyftسرویس  4-3-2

باشد. نرم افزار آن را نصب کنید گزینه مناسب دیگری برای جابجایی در سطح شهر می Lyftسرویس حمل و نقل 
دریافت خواهید نمود که  دالر هدیه ۲۵تان و برای این سرویس ثبت نام نمایید. در صورت معرفی از سوی دوست

باشد. به باشد میتر میدر چند مرحله قابل استفاده است. در مقایسه با حمل و نقل فرودگاه این گزینه بسیار ارزان
دالر خواهد بود. قابل ذکر است که هنگام  ۲۵عنوان مثال کرایه از شهر نورمن تا فرودگاه اکالهماسیتی حدود 

در دسترس  اپلو  اندرویدافزار آن برای ا نیاز به کردیت کارت دارید. این نرمافتتاح حساب در این سرویس شم
 باشد.می

 اسکان موقت 5-3-2

 فعال سیستم تنها از آنجایی که را در نظر بگیرید. زیر نکاتدارید،  نورمنچند روزه در  موقت اگر نیاز به اقامت
، بنابراین نزدیکی محل باشندمی CARTبا نام اختصاری  های دانشگاهسرویس نورمندر حمل و نقل عمومی 

 W Lindseyهای حوش خیابان مادامیکه حول و ست.ا پارامتر مهمی یا مسیرهای اتوبوس سکونت شما به دانشگاه

St., W Boyd St., W Main St.  هستید، در نزدیکی دانشگاه به سر برده و دسترسی به سرویس رایگان دانشگاه
 های زیر نزدیکی به دانشگاه مهمترین پارامتر بوده است.در انتخاب گزینه بسیار آسان است.

1. The cutting garden bed and breakfast Norman OK 

2. Holmberg house bed and breakfast Norman OK 

3. Sooner legends Inn & suites 

4. Montford Inn 

5. Days Inn 

6. Hampton Inn 

7. Kraettli Apartments 

برای  Debit Card( یا Credit Cardهای فوق به کارت اعتباری )ها و اقامتگاهقابل به ذکر است که اغلب هتل
کارت اعتباری شما جهت تضمین خسارت های احتمالی به اموال هتل مورد  ( شما نیاز دارند.Check inپذیرش )

باشد. در صورتی که کار اعتباری نداشته باشید مقداری پول نقد به عنوان ودیعه از شما دریافت مینیاز این مراکز 
هند داد. مواردی شود. در صورت دریافت ودیعه نقدی به شما رسید خوامیشود که در انتها به شما باز گردانده می

بنابراین باز هم از ایشان قبول ننمود.  امشاهده است که دوستان به هتل مراجعه کردند ولی هتل پول نقد ر
 شود.تان تاکید می هماهنگی با یکی از دوستان جهت تسهیل امور پذیرش

فضای کافی برای پذیرایی مهمانان و دوستان تازه از راه رسیده دارند که شما  ترمیدر برخی موارد دانشجویان قدی
توانید به صورت رایگان یا با پرداخت مبلغ نسبتا ناچیزی از میزبانی این دوستان استفاده نمایید. در این صورت می

https://7336.tlnk.io/serve?action=click&amp;publisher_id=200585&amp;site_id=26744&amp;my_keyword=app_control_android
https://7336.tlnk.io/serve?action=click&amp;publisher_id=200585&amp;site_id=17688&amp;my_keyword=app_control_ios
https://www.lyft.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.lyft.android&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/lyft-taxi-app-alternative/id529379082?mt=8
http://www.ou.edu/cart.html
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ه انجام امور مقدماتی استفاده نموده و سریعتر ب نیز توانید از راهنمایی ها و کمک های یک هم زبانمیشما 
 بپردازید. 

 کارهای اداری ضروری در بدو ورود به دانشگاه 

هنگام ورود به دانشگاه کلیه مدارک مربوطه از پس از اسکان موقت مهمترین کار شما انجام امور دانشگاهی است. 
خود را میتوانید از   I-94 ... را با خود همراه داشته باشید.  DS-2019و I-20 ،Offer letter ،I-94قبیل پاسپورت، 

 پرینت بگیرید.  سایتاین 

. انجام برخی از این مراجعه کنیددر بدو ورود شما باید به ساختمان های متعددی جهت انجام برخی از امور اداری 
م شوند. بنابراین شما نیاز دارید قبل از هر امور بسیار حیاتی است و باید در اولین ساعات حضور در آمریکا انجا

ها و امور دانشگاهی بپردازیم، ذکر که به توضیح ساختمانقبل از اینچیزی با ساختمان های دانشگاه آشنا شوید. 
شود که جهت سهولت و تسریع امورتان، از کمک دوستان باز هم توصیه می کهتواند مفید باشد. اول ایننکته میدو 

 OU WiFiو  Wi-Fi OU Guestدر محوطه دانشگاه اکالهما شما به دو اینترنت دوم اینکه  دانشجو بهره ببرید.
در زیر  4x4دارید. در مورد  4x4که برای اتصال به دومی نیاز به ثبت دستگاه خود با  ،دسترسی خواهید داشت

 Main campusاز اتصال به اینترنت،  بسنده کنید. پس OU Guestبه توانید میتوضیح داده شده است. فعال 

Map – University of Oklahoma  .ای از این نقشه در برای راحتی کار دوستان نمونهرا در گوگل سرچ کنید
آیفون و اندروید استفاده از اپلیکیشن موبایل دانشگاه که برای سیستم عامل های  آورده شده است. ضمیمه اول

های ها، پورتالدانشگاه و نام ساختمان یبا استفاده از این اپ می توانید نقشه گردد.میتوصیه بسیار موجود هستند 
دانشجویی برای انتخاب واحد، نمرات، و تکالیف، همینطور موقعیت اتوبوس های نورمن و اطالعات آب و هوایی و 

 هشدارها را بدست آورید.

 افتتاح آنالین حساب کاربری دانشجویی 1-4-2

اره دانشجویی خود دارید. در دانشگاه اکالهما برای فعال کردن حساب آنالین شما نیاز به دانستن تاریخ تولد و شم
شما شناسه کاربری  4x4کنید. میبرخورد  OUNetID)فور بای فور( یا  4x4شما به کرات با اصطالحی با عنوان 

گردد. میدر سایت دانشگاه بوده و کلیه خدمات آنالین با استفاده از این شناسه به شما ارایه منحصر به فرد شما 
تشکیل شده است. رمز عبور شما باید از حروف بزرگ، رقم شما و چهار نام خانوادگی آخر ز چهار حرف این شناسه ا

 کارکتر باشد. ۸کوچک، عدد و یک کارکتر خاص تشکیل شده باشد. طول رمز حداقل باید 

مراجعه کرده و حساب کابری خود را فعال سازند.  این لینکتوانند به میدانشجویان جدید پس از اخذ پذیرش 
 Aliباشد. اگر اسم کامل شما میاولین اثر این کار تعریف حساب کاربری دسترسی به ایمیل رسمی دانشگاهی 

Hosseinzadeh Chalangi  باشد ایمیل شماali.hosseinzadeh.chalangi-1@ou.edu  خواهد شد. در صورت
 a.chalangi@ou.eduتوانید جایگزینی کوتاه تر و مناسب تر مانند میتمایل و در دسترس بودن اسم دلخواه، شما 

و یا هر مورد دیگری که دوست دارید برای خود انتخاب نمایید. برای این کار پس از فعال سازی حساب کاربری 
خود را به دلخواه تعریف  email aliasمراجعه نمایید و در قسمت اطالعات ایمیل  این لینکتوانید به خود می

، تانتوجه کنید که آدرس ایمیل اولیه، غیرقابل تغییر و همیشگی است. یعنی در صورت تغییر نام آدرس نمایید.
را چند بار عوض  email aliasشوند. ولی اگر همچنان آدرس اصلی و اولیه فعال است و ایمیل ها به آن دریافت می

 کنید، همیشه آخرین آدرس فعال است.

https://i94.cbp.dhs.gov/
https://i94.cbp.dhs.gov/
https://i94.cbp.dhs.gov/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dub.app.ou&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/ou/id586241493?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ou/id586241493?mt=8
https://account.ou.edu/Account/NewAccountSetup
https://account.ou.edu/
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 ISSاعالم حضور در دفتر  2-4-2

 Farzaneh Hallدر ساختمان  ISSاتاق . شودآغاز می ISS (International Student Service)شروع کار شما از 
 گیرد.صورت می ISSدر  و ثبت اطالعات تماس شما دانشجوییحساب افتتاح و  I-20مربوط به  . کارهایقرار دارد
ساب دانشجویتان همیشه بروز نگه دارید. حدانشجویی، آدرس و شماره تماس خود را در حساب  افتتاحپس از 

مربوط رمزعبور و   شناسه کاربری ها ارسال خواهند شد.ضروری به این آدرس یاهمرسوالت دانشگاهی و پیامک
است که در خیلی موارد دیگر از جمله  (4x4)شما همان شناسه سازید. می ISSدانشجویی خود را در حساب به 

سایر کارهایی به شما فرمی داده خواهد شد که عالوه بر نقشه دانشگاه  ISSکتابخانه به آن نیاز خواهید داشت. در 
آدرس وب سایت  آورده شده است. ضمیمه دومها در  که باید انجام بدهید در آن لیست شده است. نمونه این فرم

 است. one.ou.eduسیستم دانشجویی  

پذیرد. به صورت آنالین انجام می Enrollو  Orientationsبینید از جمله قسمتی از کارهایی که در فرم فوق می
نگران با ترتیب کارهایی که در زیر توضح داده خواهد شد یکسان نیست.  ISSبنابراین ترتیب امور مندرج در فرم 

 نباشید، با انجام امور زیر کلیه موارد فرم پوشش داده خواهد شد.

توانید مینیازی به ورود به دانشگاه ندارید و بالفاصله پس از پذیرش الزاما برای افتتاح حساب دانشجویی شما البته 
با شماره ای که به عنوان شماره داوطلبی دریافت کرده اید که همان شماره دانشجویی امروز شماست، حساب خود 

توانید در بدو ورود در محل میرا انجام نداده باشید  در صورتی که قبال این کاررا به صورت آنالین فعال نمایید. 
ISS .این مرحله را تکمیل نمایید 

 دریافت کارت دانشجویی 3-4-2

ساختمان طبقه همکف واقع در  Sooner Cardدریافت کارت دانشجویی در دفتر  شما کار بعدیمهمترین 
Oklahoma Memorial Union   است. پس از گرفتن عکس درSooner Card توانید شماره و ضرب آنی کارت می

خود را روی کارت بیابید )قابل به ذکر است اگر به عکس خودتان روی کارت حساس  (Student ID)دانشجویی 
 .)خواهند گرفت فوری ه از چهره شما عکسشوید، چون در همان لحظ Sooner Cardهستید با ظاهر آراسته وارد 

در ضمن در اولین فرصت به منشی دانشکده خود مراجعه کنید تا کارت دانشجویی شما را برای دسترسی به 
دالر است که نقدا  ۲۰ی صدور کارت دانشجویی هزینه های مورد نیاز شما فعال نمایند.ها و آزمایشگاهساختمان

 در محل دریافت می شود.

توانند کارت در آمریکا حضور دارند می F2همسران ایشان که با ویزای عالوه بر کارت دانشجویی برای دانشجویان، 
باشد. برای عضویت مجتمع ورزشی را دریافت نمایند که از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به کارت دانشجویی می

 وتوانند از امکانات ورزشی دریافت این کارت مبلغ عضویت باشگاه باید پرداخت شود و در ازای آن ایشان می
 نمایند. استفاده (CART) دانشگاه سیستم حمل و نقل

 امور اداری 4-4-2

 Nuclearساختمان  طبقه دوم واقع در Human Resource مراجعه به در ادامه کارهای اداری شمامرحله سومین 

Engineering Laboratory .موقعیت  این بخش مربوط به آن دسته از دوستانی است که استGraduate 

Assistantship .طور که از اسم آن پیداست قسمتی از کارهای حقوقی شما در همان به آنها پیشنهاد شده است
ع این روند را تسری شخصیتانچندین فرم را پر کنید که داشتن رزومه  شما باید HRدر گیرد. این اطاق انجام می

http://one.ou.edu/
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تعداد این فرمها زیاد است. حداقل نیم ساعت و گاهی تا یک ساعت و نیم زمان برای گذر از این مرحله خواهد کرد. 
نیاز دارید. به خصوص در اول ترم به دلیل مراجعه دانشجویان جدید این قسمت یکی از سخت ترین و وقت گیر 

. شما برای دریافت حقوق در ازای کار دانشجویی حتما باید به این قسمت باشدمیترین مراحل اداری دانشگاه 
 توجه ویژه ای داشته باشید.

هل یا مجرد فارغ از این که شما متا ست.هل شما از دیدگاه مالیاتیوضعیت تا هاای مهم در پر کردن این فرمنکته
 (Dependants) زندان شما تنها جزو وابستگان گردید و همسر و فروب می، از دیدگاه مالیاتی شما مجرد محسباشید

سال  5شما هستند و طبق قانون مالیاتی آمریکا برای تبعه های برخی کشورهای خارجی مانند ایران سکونت زیر 
کنید مربوط به پر می HRهایی که در بخشی از فرم .محسوب نخواهد شدتخفیف مالیاتی متاهلی  مزیتدر آمریکا 

اینکه دانشگاه بتواند حقوق شما را مستقیم به حساب  باشد. برایشما می (Pay roll)ق اخت حقوکارهای پرد
ها را این قسمتتان از شما پرسیده خواهد شد. ها اطالعات حساب بانکیتان واریز کند، در قسمتی از فرمبانکی

ای خواهد داد که اطالعات رگهتوانید پس از افتتاح حساب بانکی پر کنید. پس از افتتاح حساب، بانک به شما بمی
 Socialباید  Pay Rollبرای اتمام کارهای  HRحساب شما در آن آورده شده است. عالوه بر تحویل این نامه به 

Security Number  خود را هم بهHR فرایند گرفتن تحویل دهید .Social Security Card توضیح  9-2 بخش در
 Goddard Health)کلینیک دانشگاه  تایید به به شما فرمی خواهد داد که باید آن را HRدر نهایت  ه است.داده شد

Service) همچنین نامه ای برای دریافت  .برسانیدSSN .به اداره مربوطه دریافت خواهید نمود  

 مراجعه اولیه درمانگاه 5-4-2

 Goddard Health)طور که در بخش قبل توضیح داده شده است، کلینیک دانشگاه مقصد بعدی شما همان

Service)  .و موارد مربوط به آن از جمله تزریق واکسنکلیه کارهای پزشکی است (Immunization)،  تآیید برگه
برای کلیه پرسنل دانشگاه  (Tuberculous)سل  تست پذیرد.وغیره در این ساختمان صورت می ونواکسیناسی

توانید اید، میه کردهمدر ایران پیشینه واکسیناسیون دارید و مدارک الزم را ترج که اگرنکته مهم اینضروری است. 
صورت در غیر این ثبت کنید. (Goddard) درمانگاه دانشگاه تان درسازی و در پرونده پزشکیاین مدارک را معادل

و برای دوستانی که تحت  تزریق خواهد شد درمانگاهو... در  MMRهای الزم از جمله هپاتیت، کلیه واکسن
Graduate Assistantship  بیمه(Insurance) قابل به ذکر است که با شروع فصل سرما  باشد.، رایگان میهستند

اگر وابستگان شما  شود.دانشجویان تزریق می بهبه صورت رایگان  (Flu Shot)اواخر ماه دسامبر واکسن آنفلوانزا 
توانند به صورت رایگان واکسن آنفلوانزا دریافت نمایند، در غیر این صورت نیز تحت پوشش بیمه شما هستند، می

 شود.شما شارژ می Bursarدالر به حساب  25 به ازای هر واکسن

6-4-2 Online Orientations 

 دانشجو است بهتر. GITA  یهاشنینتیاور و یعموم یهاشنینتیاور: شوند یم میتقس دسته دو به هاشنینتیاور
 یلیخ هاشنینتیاور نیا اما. باشد داشته حضور وارد تازه انیدانشجو ای هانترنشنالیا به مربوط یهاشنینتیاور در

 با ن،یانال یهاشنینتیاور گذراندن شرط به باشد نهایا از بعد اوکالهما به دانشجو ورود خیتار اگر و ستندین یضرور
 مهم ان به مربوط یهاشنینتیاور ،باشد شده اعطا TA تیموقع دانشجو به اگر اما. شد نخواهد روبرو یخاص مشکل
 دانشجو به TA به مربوط یهاشنینتیاور گذراندن بدون معموال واقع، در. است یضرور دانشجو حضور و هستند

 قبل است بهتر. شود مواجه خود فاند افتیدر در مشکل با است ممکن دانشجو و شد نخواهد داده سیتدر یاجازه
 .شود چک مربوطه دپارتمان با موارد نیا ورود، خیتار میتنظ از
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شود، شما دیده می ISSطور که در لیست همانباشد. می (Enroll)در نهایت آخرین کار مهم شما انتخاب واحد 
را انجام دهید. در غیر اینصورت شما مجاز به انتخاب  (Online Orientation)باید چند کارگاه آموزشی آنالین 

ای از ها در حقیقت مجموعهید شد. این کارگاهمواجه خواه Holdبا  واحد و در هنگام انتخاب واحد نخواهید بود
جنسی  آزارهایهای الکلی و ، مسایل مربوط به نوشیدنی(SEVIS)اسالیدها تحت سه تاپیک وضعیت ویزا و سویس

در بسیاری موارد در آینده این  توجه کنید،و به اطالعات اسالیدها  اندکی وقت بگذاریدشود میتوصیه باشد. می
ها . در انتهای هر موضوع از شما آزمونی گرفته خواهد شد، که باید به کلیه سوالاطالعات به درد شما خواهند خورد

وارد اکانت خود شده و انتخاب  edu.ou.ozoneتوانید در سایت ها میپس از انجام آزمونپاسخ درست بدهید. 
 انجام دهید. (Enroll)واحد 

 (Speak test) محاوره آزمون 7-4-2

امتحان از موضوعات  نی. ادیآزمون باش نیدر ا یشما، ممکن است مجبور به قبول لتسیآ ای تافل ی نمره به بسته
از  یاست. برخ دالر ۵۰آزمون نیا ی نهیهز ...(.یمعرف ،یاحوال پرس دن،یمحاوره و روزمره )آب و هوا، آدرس پرس

 .دیباره صحبت کن نیدپارتمان خود در ا یمنش ایدهند. با استاد  یرا پوشش م نهیهز نیا هادانشکده

 (Teach test) سیتدر آزمون 8-4-2

 آزمون نیا گذراندن به موظف همچنان لتس،یا ای تافل مدرک داشتن با یحت است، TA یبرا شما شنیپوز اگر
 کالس تیریمد و سیتدر نحوه ،یسیانگل زبان به شما یکالم یها مهارت ازمودن شتریب تست نیا واقع در. دیهست

 pass to) باشد B شما سیتدر امتحان ی نمره حداقل دیبا س،یتدر ی اجازه افتیدر یبرا. شماست توسط
instruct) .چالش و دشوار یلیخ ازمون نیا. باشند داشته یمتفاوت یحداقلها است ممکن مختلف یها دانشکده 

 زمان در اگر پس. است محدود ازمون نیا یبرگزار زمان. بود دیخواه ان گذراندن به قادر معموال و ستین زیبرانگ
 و بعد ترم شروع تا بود دیخواه مجبور شما باشد، گذشته شما نظر مورد یآزمونها یبرگزار زمان از شما، دنیرس
 و است صادق  GTA انیدانشجو مورد در فقط موارد نیا که است ذکر به الزم. دیکن صبر آزمون یبعد یها خیتار

 .داشت نخواهند آزمون نیا یقبول به یازین GRA شنیپوز با انیدانشجو

 یعلم آزمون کی نیا. شود یم داده خودتان یرشته از یتخصص موضوع دو یحاو یابسته شما به آزمون، نیا از قبل روز
 از. است انیدانشجو سئواالت به پاسخ و معلومات، انتقال کالس، کنترل در شما تسلط زانیم نییتع یبرا صرفا و ستین

 کی حداقل دانشگاه، یسنج زبان مسئول از متشکل) یداور ئتیه یتوجه مورد نکات مورد در خود یقبل سال انیدانشجو
 .دیبپرس( خودتان یدانشکده از دانشجو چند و استاد

باره صحبت دهند. با استاد یا منشی دپارتمان خود در اینی این آزمون را پوشش میها هزینهبرخی از دانشکده
به برنامه ی زبان سنجی   GTAهای تسلط زبانی پوزیشن های ی حد نصابکنید. برای اطالعات بیشتر درباره

(Program Assesment Englishدانشگاه )مراجعه کنید. ، به این آدرس 

 یمرکز کتابخانه 9-4-2

 Bizzell Memorial)های مهمی که دانشجویان بسیار با آن در تماس هستند، کتابخانه دانشگاه یکی از مکان

Library) های مطالعه شخصی و اطاق های کنفرانساطاق ،یک سالن مطالعه باشکوه، طبقه هفتباشد. با داشتن می
عالوه بر کتاب،  باشد.ویی میهای دانشجبرای مطالعه، استراحت بین کالس و جلسه، این کتابخانه محل مناسبی 

حساب نیز به صورت موقت از کتابخانه به امانت بگیرید. قابل به ذکر است در  تاپ و ماشین پتوانید لشما می
در ضمن به  تعبیه شده است. ، نوشیدن قهوه و خوردن غذاکافی شاپی برای رفاه حال دانشجویانمنفی یک طبقه 

file:///C:/Users/Home/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ozone.ou.edu
https://gradweb.ou.edu/EAP/gtaDuties.htm
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 شوند.مییاد داشته باشید که در سیستم آمریکایی طبقه همکف نداریم. شماره طبقات در این کشور از یک شروع 
ی منفی دو، سالن مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی وجود دارد که ورود به آنها تنها با همین طور در طبقه

 .هستندمناسبی کارت دانشجویی مقدور است و برای استراحت و مطالعه بسیار مکان 

 سالن ورزشی و استخر 10-4-2

 (GYM)توانند از تسهیالت ورزشی دانشگاه از جمله باشگاه ورزشی آن دسته از دوستانی که اهل ورزش هستند می
و  Huston Huffman Fitness Centerدانشگاه همان  GYMاستفاده نمایند.  های سرباز و سرپوشیده آنو استخر

مادامیکه در هر کدام از سه ترم پاییز، بهار و تابستان  باشد.می Murray Case Sells Swim Complex استخر
در واقع شما  توانید از این تسهیالت ورزشی بصورت رایگان استفاده نمایید.می (Enroll)انتخاب واحد کرده باشید 

 پیشاپیش پرداخته اید، پس بهتر است که از این امکانات استفاده کنید. اهزینه ها ر

 کارهای روتین اداری 

 ثبت نام در کالس 1-5-2

مراجعه کنید ولی پیش از آن لیست دروس ارائه شده،  ONE در enrollبرای ثبت نام در کالس بایستی به بخش 
 credit)تعداد واحد حداقل دقت کنید که  اهده کنید.مشاینجا توانید در روز و ساعت و ظرفیت کالس را می

hours)  که در نامهAdmission در غیر اینصورت ویزای شما دچار مشکل خواهد شد. .ذکر شده را رعایت کنید 
  مشورت کنید. ISSدر صورت ابهام با 

مبلغی  Credit hour ای واحد هر یازا به دیبا ه،یشهر از بودن معاف و بودن فاند فول درصورت یحت اوکالهما دانشگاه در
 نیا نوشتن زمان در و حاضر حال در اما. است ریمتغ یورود سال و رشته هی بسته یف زانیم. دیکن پرداخت یفبه عنوان 

 از تحصیالت تکمیلی فیتعر اساس بر تا دیبردار واحد ۵ دیبا حداقل ترم هر. است واحد هر یازا به $۲۵۰ حدود مطلب،
 یبرا است ممکن که بود خواهد واحد 7 یبرا $۱۸۰۰ حدود شما یف یحدود زانیم ریتفاس نیا با. دیباش معاف هیشهر

 پرداخت یبرا. است افتنی کاهش حال در یات یهاترم یط در و زمان مرور به هایف زانیم. باشد شتریب ای کمتر شما یرشته
 ای Bursar Services به دیتوان یم معموال. دیندار ان یجا کی پرداخت به ازین شودیم شارژ شما حساب به که یف

Buchanan Hall در یخاص مالحظات یرانیا انیدانشجو یبرا گذشته یسالها در .دیکن مراجعه ان یبند قسط یبرا 
 سیآف برسر با التیتسه نیا اتییجز از اطالع یبرا. ردینگ تعلق یسود یرانیا انیدانشجو یبده به که شد یم گرفته نظر

 .دیریبگ تماس

 Ethic Training 

است. یا اخالق کاری  Ethicرا گذرانده باشید  که حتما بایستی قبل از شروع ترم سوم آن های آموزشیدورهیکی از 
شود. برای هر ترم چهار تا پنج بار در دو روز کامل برگزار می شود و در پایان به شما گواهینامه داده میاین دوره 
کنید چون زمان بیشتری دارید تحصیل می OUبهترین زمان برای آن اولین تابستانی است که در  و شودبرگزار می

 مراجعه کنید.سایت  این و با زمان کالسها تداخل ندارد. برای ثبت نام به

 اسکان دایم 

به طور  باشد.یکی از مهمترین کارها پس از اسکان موقت و انجام امور اولیه دانشگاهی، تهیه مسکن مناسب می
اید متفاوت است. چه در ایران دیدهها از جمله ایالت اکالهما با آنی از ایالتکلی روند پیدا کردن خانه در بعض

https://one.ou.edu/
https://one.ou.edu/
https://one.ou.edu/
https://classnav.ou.edu/
mailto:bursar@ou.edu
mailto:bursar@ou.edu
http://www.ou.edu/gradcollege/funding/graduate-assistantship/professional-ethics-training
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خود را دارد وکلیه امور از  (Office)دفتر مشاور امالک وجود ندارد و هر مجتمعی دفتر مرکزی  نورمناساسا در 
 در تمام فصول سال پذیرد. اصوالمجتمع انجام می (Office)قبیل اجاره واحدها و اداره مجتمع تحت نظر دفتر 

ای مهم در مورد قرارداد شود. بنابراین نگران تهیه مسکن نباشید. نکتهها پیدا میخالی در اکثریت مجتمعواحدهای 
باشد. بنابراین زمان ورود دانشجویان به شهر و فصل اوج تقاضا میباشد. ماه آگوست می آناجاره خانه، زمان شروع 
صورت باشد، در اینبندید و هر ساله ماه آگوست، ماه تجدید قرارداد شما میماهه می ۱۲اگر در این ماه قرارداد 

ماهه، و غیره برای بار اول نیز فکر کنید.  ۶ماهه،  ۱۰های دیگر زنی نخواهید داشت. بنابراین به گزینهقدرت چانه
، بیشتر صدق (Summer Pointe, Springfield)هایی که متقاضی بیشتری دارند این موضوع در مورد مجتمع

 کند. می

در زیر توضیحات مختصری درباره آپارتمان های موجود داده شده است. این اطالعات مربوط به زمان نگارش این 
ها و آفرها را و معموال بهترین نرخ اجاره سالیانه تغییراتی خواهند داشتمبلغ باشد. بعضی از موارد مانند می متن

 ود مجتمع ها بدست آورید.می توانید از وبسایت خ

( موکت )یا پارکت( شده هستند و به سیستم گرمایش unfurnishedای غیرمبله )های اجارهدر امریکا، معموال خانه
و سرمایش، اجاق گازی/برقی و یخچال مجهز هستند و شاید حتی مایکروویو، ماشین ظرفشویی و لباسشویی در 

 ها مراجعه کنید.طالع از جزییات لوازم هر خانه به وب سایت مجتمعداخل آپارتمان تعبیه شده باشد. برای ا

 آپارتمانفاکتورهای مهم در انتخاب  1-7-2

یک خانه مناسب از  ، مهمترین فاکتورهایداده شود نورمنهای قبل از اینکه توضیح مختصری در مورد مجتمع 
های دوستان بنا به شخصیت و موقعیت خود، اولویتشود. الزم به ذکر است که هر کدام از میلیست  گاندید نویسند

، بنابراین باشد شاملی این موارد را ای پیدا کرد که همهتوان گزینهبیشتر مواقع نمی متفاوتی خواهند داشت.
 وجود دارند نورمندر  متعددی هایدانید که مجتمعهمچنین می ها رضایت دهید.ای بین آنتوانید به مصالحهمی

 ی این راهنما، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته اند:ولی در تهیه، است بسیار زیبا هم باشندکه ممکن 

 میزان اجاره ماهیانه -

 هاها و تسهیالت آنکیفیت آپارتمان -

 نزدیکی به دانشگاه -

 (CART) های دانشگاهسرویس نزدیکی به مسیر -

 هادسترسی به مراکز خرید روزانه و رستوران -

 تر از سطح زمین است.سطح و حتی در مواردی پایینهای نورمن برخالف ایران دقیقا همساختمان همکف -

های احتمالی بنابراین در قیاس با طبقه دوم، طبقات اول از رطوبت وسرمای زمین در زمستان، سیالب
سایه باالییتان آدم بهاری و برگ و حشرات در تابستان در امان نخواهند بود. عالوه بر این دعا کنید که هم

 متمدن و ساکتی باشد. در غیر این صورت قید خواب شبانه را باید بزنید. 

دوم باید بسیار مراقب راه رفتن و  طبقه انتخاب صورت در نورمن، های ساختمان بودن چوبیتوجه به  با -
باشید تا مبادا برای همسایه پایینی خود ایجاد مزاحمت نکنید. در ضمن  کنیدمیسر و صدایی که ایجاد 

ممکن است سقف ساختمان خوب عایق نشده و اتالف انرژی در تابستان و زمستان اندکی به صورتحساب 
 برق شما بیافزاید.

 های اصلینو یا دوری از خیابا زاساالمکان دوری از مسیرقطار تگحتی -
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کا آمری هایاز ساختمان :شبانه حساسند سبکی دارند و یا به سر وصدای دوستانی که خواب قابل توجه آن دسته از
به  چوبی بوده و سر و صداها قابل انتقال نورمنها در مجتمع شته باشید. اکثریت در و دیوارهایانتظار زیادی ندا

ن از تقاطع ها، دیگر سوت چند سالی است که قطار عبوری از وسط شهر نورمن، موقع رد شداست.  داخل خانه 
« نزدیکی به ریل قطار»ی این قطار طی ساعات مختلف شبانه روز ممکن است کشد. با این حال عبور چندبارهنمی

 را به معیار مهمی برای انتخاب محل سکونت شما تبدیل کند.

 Off)رج از دانشگاه و هم خا (On campus)تان هم در داخل دانشگاه توانید بنا به موقعیت و سلیقهشما می

campus) .آپارتمان مطلوب خود را پیدا کنید 

رتبه و اخیر  (Review) شاید خواندن نظرات  باشند.مفید میهای زیر های مختلف، سایتبرای مقایسه مجتمع
ها بسنده ها به شما کمک کند. ولی به آنبتواند در دادن یک دید کلی در مورد مجتمع ها تاحدودیمجتمعبندی 

سایت های جهت بررسی بیشتر پیشنهاد  ا زمان هستند.مواقع این اعداد و نظرات متغیر ب که در بسیارینکنید، چون
 شوند:می

www.apartmentratings.com 

www.apartments.com 

خود مجتمع  یاصل تیوبسابه  ،یمسکون یمجتمع ها یآفرهانرخ ها و  نیاطالع از آخر یشود برا یم هیتوص مجددا
 .دیبه دست آور یروزترتا اطالعات کامل و به  دیها مراجعه کن

 (On campus)های داخل دانشگاه مجتمع 2-7-2

 :Traditions باشند که در داخل دانشگاه قرار دارند. هر واحد های دانشگاهی میها ازجمله خوابگاهاین مجتمع
و آشپزخانه به اشتراک گذاشته هال است، که یک  مشترک اطاق خواب و سرویس بهداشتی چهار دو یامتشکل از 

وسایل شامل تخت، تشک، میز، مبل مشترک، باشند. می (Furnished)سایل خانه ها مجهز به وشود. این مجتمعمی
  ۶۲۰-۵۳۰ این مجتمع باشد. اجاره ماهیانهتلویزیون مشترک، مبلمان مشترک و وسایل آشپزخانه مشترک می

خواهند تواند گزینه مناسبی برای آن دسته از دوستانی باشد که مدت تحصیلی کوتاهی در پیش می دالر است که
و  این سایتها به برای اطالعات بیشتر درباره ی این آپارتمان باشند.مند به خرید وسایل منزل نمیداشت و عالقه
 ایید.مراجعه نم این سایتبرای رزرو به 

Kraettli بر خالف :Traditions کلیه واحدها شامل دو  مستقلی اجاره نمایید. توانید واحدهایدر این مجتمع می
و   (Furnished)د را هم مبلهتوانید آپارتمان خوباشند. شما میخوابه مستقل و یک سرویس بهداشتی و حمام می

، نورمنهای اجاره نمایید. یکی از مزایای این مجتمع در مقایسه با اکثر مجتمع (Unfurnished)هم خالی 
دالری  ۱۲۰باشد. با در نظر گرفتن هزینه متوسط الکتریسیته مجانی و دسترسی به اینترنت رایگان دانشگاه می

این  .دالر برای مبله( 7۹۵دالر است ) 7۰۶ی این مجموعه های غیرمبلهماهیانه آپارتمان اجارهبرق و اینترنت، 
ماه  ۶تا  ۲از  پروسه انتظار برای اجاره واحد باید در نوبت قرار بگیرید و معموال مجتمع متقاضیان بسیاری دارد و

از  تر اقدام نمایید.سریع لینکاز این ، داریدره خانه در این مجتمع اجا اگر تمایل بهبنابراین طول خواهد کشید. 
 سال قدمت دارند. 7۰باشد. این ساختمان ها به روایتی میمعایب این ساختمان های این مجتمع بنای قدیمی آن 

http://www.apartmentratings.com/
http://www.apartments.com/
http://www.ou.edu/housingandfood/liveou/properties
https://housingportal.ou.edu/
http://www.ou.edu/housingandfood/liveou/properties/kraettli
https://housingportal.ou.edu/
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 (Off campus)های خارج دانشگاه مجتمع 3-7-2

Summer Pointe & Springfieldبا در نظر  باشند.ها میاز ایرانیان دانشگاه اکالهما این مجتمع : مقصد بسیاری
هر دو  روبروی ، دلیل این انتخاب را خواهید فهمید. ضمن نزدیکی به دانشگاهدر باالگرفتن فاکتورهای ذکر شده 

هایی با طرح و نقشه مناسب، اجاره معقولی خواهید ئه خانهایستگاه اتوبوس دانشگاه قرار دارد. در مقابل ارا ،مجتمع
متراژ بزرگتر و  Springfieldدر مقایسه با  Summer Pointe پرداخت و به مراکز خرید روزانه نیز نزدیک هستید.

ها متقاضیان م این مجتمعیطور که گفتهمان .و کمی دورتر از ریل قطار واقع شده است اندکی کیفیت بهتری دارد
الذکر را در مورد زمان شروع قرارداد زیادی دارند، بنابراین هرساله انتظار افزایش اجاره را داشته باشید و نکته فوق

های که، واحدهایی که دورتر از مسیر قطار و خیابانهای این مجتمع اینآخرین نکته در مورد آپارتمان از یاد نبرید.
  توانید بیابید.زیر می سایت این های خالی را درها و خانه، پلنهاقیمت اصلی هستند، سکوت بیشتری دارند.

Riverbendباشند. در : در مقابل مجتمع ایستگاه اتوبوس دانشگاه قرار دارد و مراکز خرید روزانه در دسترس می
مساحت کوچکتر و قیمت گرانتری دارد. در صورت داشتن موقعیت  Summer Pointe & Springfieldمقایسه با 

Graduate Assistantshipدالر تخفیف ماهیانه بهره ببرید. از دیگر مزایای این مجتمع،  ۲۰توانید از ، شما می
 سایتاین به برای اطالعات بیشتر  باشد.می در هنگام اجاره کلیه وسایل آشپزخانه و موکت (Renew)نوکردن 

 .مراجعه نمایید

Brookhollow :خرید در  هایروبروی خود داشته و فروشگاه همانند موارد فوق، این مجتمع هم ایستگاه اتوبوسی
ترند، ولی در عوض اجاره ارزانتری تر و تکیدهاند. در مقایسه با موارد فوق، واحدهای آن کهنهنزدیکی آن واقع شده

  برای اطالعات بیشتر آورده شده است. سایتاین دارد. 

Campus Lodge این مجتمع شاید نمونه خارج از دانشگاه :Traditions که همانند موارد قبلی در مسیر  باشدمی
هر واحد از چندین اطاق تشکیل شده که هر کدام سرویس بهداشتی و حمام مستقل . سرویس دانشگاه قرار دارد

باشند. وسایل آشپزخانه، می و... ها مجهز به اسباب و اثاثیه از قبیل تخت، تشک، میز مطالعهخود را دارند. اطاق
ها شامل برق و اینترنت دالری این اطاق 4۳۰مبل و تلویزیون اطاق نشیمن بین نفرات مشترک است. اجاره ماهیانه 

 مراجعه کنید. این سایتبرای اطالعات بیشتر به  شود.نیز می

 (CART)دانشگاه  سرویس حمل و نقل 

همانطور که پیشتر گفته شد دانشگاه اکالهما جهت رفاه حال دانشجویان سرویس اتوبوس رایگان در شهر نورمن 
شهر نورمن از شرق تا غرب و از شما تا جنوب را پوشش  قسمت های مهمبرقرار کرده است. این سرویس ها 

که به  (.Asp Ave). دو ایستگاه اصلی در دانشگاه وجود دارد. یکی پشت استادیوم اصلی در خیابان اسپ دهندمی
که  (.Transfer Station at Brooks st)مشهور است و دیگری ایستگاه بروکس  (Campus Depot)کمپس دیپو 

.  قرار دارد. (Duck Pond)پوند  ترمینال اصلی اتوبوس های دانشگاه است در شمال شرق دانشگاه کنار آبگیر داک
ی کارت دانشجویی )فیزیکی یا ، استفاده از خدمات اتوبوسهای نورمن نیاز به استیکر ندارد و ارائه۲۰۱۹از سال 

 دی الکترونیک( کافی است.آی

به  اتوانید محل دقیق اتوبوسها رمیباشند. بنابراین شما می wifiو  GPSاتوبوس های دانشگاه مجهز به سیستم 
 بهحاوی شماره ایستگاه ردیابی نمایید. در ضمن فرستادن پیامک  طریق اپلیکیشن کارتاز صورت آنالین و زنده 

از زمانی تقریبی رسیدن اتوبوس به ایستگاه مورد نظر اطالع یابید. برای اطالعات بیشتر در مورد  41411 شماره
 مراجعه نمایید.  این لینکفرمت پیامک و شماره ایستگاه ها به 

https://www.normanapartments.com/
https://www.normanapartments.com/
https://www.normanapartments.com/
https://www.normanapartments.com/
http://www.brookhollowapt.com/
http://www.brookhollowapt.com/
http://www.brookhollowapt.com/
https://www.campuslodgenorman.com/
http://www.ou.edu/cart/cart-gps-app
http://www.cartgps.com/MobileInformation
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 دوچرخه 1-8-2

دانشگاه استفاده کنید و عالوه بر انجام تحرک بدنی و ورزش، می توانید از دوچرخه های مشترک دانشگاه در سطح 
به کاهش آلودگی هوا کمک کنید. برای استفاده از این سرویس باید اپلیکیشن آن را نصب کنید، دوچرخه را از 
روی نقشه ی آن پیدا کنید و سوار شوید. شما می توانید هر روز نیم ساعت به رایگان از این دوچرخه استفاده 

د. در صورتی دوچرخه را در یکی از ایستگاه های در نظر گرفته شده قفل و چک اوت کنید، چیزی شارژ نمی کنی
ی دانشگاه ها باید در محدودهشوید، در غیر این صورت، شما مبلغی در حد یک دالر باید بپردازید. این دوچرخه

 بروید. به این لینکاستفاده شوند. برای اطالعات بیشتر 

ی شخصی در سطح دانشگاه، شما باید دوچرخه ی خود را در پلیس دانشگاه رجیستر برای استفاده از دوچرخه
به کنید و برچسب ثبت را بر روی بدنه ی دوچرخه تان بچسبانید. این سرویس رایگان است. برای اطالعات بیشتر 

 مراجعه کنید. این لینک

 اسکوتر برقی 2-8-2

( هرکدام اپلیکیشن خاص خودشان را دارند و استفاده از آن ها otchag(، و گاچا )lime(، الیم )birdسیستم برد )
توانید این اسکوترها را از هرجا یافتید سنت برای هر دقیقه است. شما می ۱۵در قبال پرداخت یک دالر اولیه و 

در حین سوار شوید، و آن ها را هرکجا خواستید )طبق دستورالعمل و قوانین هر سرویس( در سطح شهر رها کنید. 
 سوار شدن به این وسایل، توصیه های ایمنی را جدی بگیرد و ترجیحا از کاله و تجهیزات ایمنی استفاده کنید.

3-8-2 Safe Ride 

باشد. می Safe Rideیکی از امکاناتی که دانشگاه برای دانشجویان در نظر گرفته است سرویس حمل و نقل ایمن یا 
این سرویس مهیا کردن تسهیالتی برای عبور و مرور برای دانشجویانی است که آخر هفته قصد  فلسفه وجودی

تفریح و میگساری دارند. از آنجایی که قوانین آمریکا در مورد رانندگی در حالت مستی بسیار سخت گیرانه است 
این چنین امکاناتی را برای و مجازات های سنگینی مانند زندان دارد )دیپورت برای دانشجویان خارجی(، بنابر

گیرند تا آخر هفته خوبی داشته باشند. الزم به ذکر است که منظور از مستی در قوانین میدانشجویان در نظر 
باشد. الزاما مستی به معنای مدهوش میدرصد  4اکالهما وجود درصدی از الکل معادل نوشیدن دو بطری آبجوی 

 شدن و از خود بی خود شدن نیست.

جالب در مورد این سرویس این است که شما به عنوان دانشجو حق استفاده از این سرویس را دارید.  چه  نکته
توانید از این سرویس سه بار در هفته )فقط روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه( میمست باشید و چه هوشیار. شما 

شود و زمان تعطیلی دانشگاه میارایه  از ساعت ده شب تا سه صبح استفاده نمایید. این سرویس فقط در طول ترم
برای دریافت این سرویت تواند هر نقطه ای از شهر نورمن باشد. میاین سرویس نیز تعطیل است. مبدا و مقصد 

را روی گوشی خود نصب کنید. جهت اطالع بیشتر از جزییات این سرویس  OU Innovate Appباید اپلیکیشن 
 مراجعه نمایید. این لینکیا  این لینکبه 

4-8-2 Safe Walk 

ل دانشگاه شب هنگام و دیر وقت در زمان بین هشت شب تا دو بعد از نیمه شب قصد تردد در داخدر صورتی که 
تقاضای کمک  WALK (9255)-325-405توانید با تماس با شماره تلفن میکنید میاحساس ناامنی را دارید و 

توانید از تلفن میکنید تا کسی برای همراهی تان در زمان کمتر از ده تا پانزده دقیقه به شما ملحق شود. یا اینکه 
شوند و بالفاصله میمتصل  OUPDها مستقیما به پلیس دانشگاه های آبی داخل دانشگاه استفاده کنید. این تلفن 

  مراجعه نمایید. این لینکفردی را جهت همراهی شما خواهند فرستاد. برای جزییات بیشتر به 

https://gotchabike.com/crimsoncruisers/
http://www.ou.edu/police/psafe/bike-security/bike-registration
http://www.ou.edu/police/psafe/bike-security/bike-registration
https://www.bird.co/
https://www.li.me/
https://ridegotcha.com/scoot/
http://www.ou.edu/studentaffairs/our_departments/saferide.html
http://www.ou.edu/content/police/crime/ou-saferide.html
http://www.ou.edu/housingandfood/residence_halls/safety/safewalk_.html
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 Social Security Card 

باشد. شاید می Social Security Cardهای اول باید انجام دهید، دریافت مهمترین کارهایی که در هفتهیکی از 
تان در نظر گرفت. برای تکمیل بسیاری از امور دانشگاهی و بانکی بتوان این کارت را معادل خارجی کارت ملی

برای گزارش کردن حقوق دریافتی و  (SSN)این شماره  به این کارت نیاز خواهید داشت. Pay rollخود از جمله 
گیرد. بنابراین هر فردی برای استخدام و کار محاسبه میزان مالیات شما به دولت مورد استفاده کارفرما قرار می

صادر خواهد  ecurity CardSocial Sبرای شما  Social Security Office قانونی در آمریکا نیاز به این شماره دارد.
شنبه و جمعه هر هفته دو سرویس در روزهای سه Cartهای واقع شده است و اتوبوس Mooreکرد. این اداره در 

و  HRبیابید. نامه  این لینک توانید ازها را میاند. ساعات حرکت اتوبوساز دانشگاه به مقصد این ادره تعبیه کرده
 Social صدور و ارسال غیره را به همراه داشته باشید. و I-94 ،I20 پاسپورت، مدارک متعارف دیگر از جمله

Security Card  تان ارسال آدرس پستیآن را در روز  ۱۰شما پس از ممکن است تا دو ماه طول بکشد اما معموال
در این مدت یک شماره موقت در اختیار واحد نیروی انسانی دانشگاه قرار خواهد گرفت که  .کردد یخواهدریافت 

االمکان آن را در جایی که احتمال سوء استفاده از این کارت وجود دارد، حتیاز آن سازد.نیاز آنها رو مرتفع می
چ وجه این شماره را با افراد غریبه به اشتراک جزو اسرار زندگی شماست و به هی SSN جایی امن حفظ کنید.

 و مراکز مجاز و مورداعتماد بانک ،HRبه فقط کپی کارت خود را نگذارید. در این مورد با کسی تعارف نداشته باشید. 
برای دوستانی که با  اند:شان به آمریکا آمدهتحویل دهید. قابل توجه آن دسته از دوستانی که به همراه همسران

چون همانطور که گفته شد شما باید نامه استخدامی  گرددصادر نمی این کارتاند، وارد آمریکا شده F-2ای ویز
   مجاز به کار نیستند. F2داشته باشید و دارندگان ویزای 

 هامحل های غذاخوری و رستوران 

روزهای اول با توجه به مشغله زیاد و اسکان موقت، ممکن است برای صرف غذا نیاز به مراجعه به رستوران داشته 
 هاد. غذای این رستوراننباشمیساختمان اصلی دانشگاه )یونیون( در دسترس کورت دباشید. تعدادی رستوران در فو

پایبند به اصول اسالمی هستید در این رستوران . اگر شوندعرضه میکیفیت خوب و قیمت متوسطی با به نسبت 
توانید از گزینه های میکنند و شما میها گوشت و مرغ سفارش ندهید. چون این رستوران ها غذای حالل سرو ن

 گیاهخواری آنها در صورت موجود بودن استفاده نمایید.

نیز از رستوران های تحت نظارت دانشگاه است. این رستوران به صورت بوفه بوده و شما با پرداخت  couchرستوران 
توانید هر مقدار از هر غذایی که دوست داشتید میل نمایید. تنوع غذایی در این رستوران بی میدالر  ۱۲تقریبا 
ای ملیت های متفاوت مانند غذاهای چینی، توانید از استیک و بریسکت گرفته تا انواع غذاهمیباشد. شما مینظیر 

راست بوفه غذاهای  هندی، ایتالیایی و مکزیکی بهره مند شوید. پس از ورود به رستوران در منتها الیه سمت
 باشند.میشود. غذاهای این قسمت حالل بینید. در این بوفه انواع غذاهای عربی سرو میمی مدیترانه ای را

باشد، میمعروف  (Campus Corner)که به کمپس کرنر  (.Boyd st)خیابان بوید آن طرف در شمال دانشگاه 
همانطور که قبال هم گفته شد انتخاب رستوران بسیار سلیقه ها و بارهای مختلف قرار دارند. مجموعه ای از رستوران

. به عنوان یک راهنمایی کلی و تجربه سایر دانشجویان رستوران های گرددمیذایقه و بودجه شما بر به ای بوده و 
 گردند:میزیر پیشنهاد 

1- Chipotle 

2- Café Saffron 

https://www.ssa.gov/
http://www.ou.edu/cart/schedules/socialsecurityroute.html
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3- Greek House 

4- Padthai 

5- O’Conell’s 

6- Fuzzy’s Taco Shop 

7- Pepe Delgado 

ی جذابیتی برای باشد. روزهای اول احتماال غذای ایرانمیکافه زعفران رستوران ایرانی است و غذای آن نیز حالل 
هایش را داشته اید. ولی پس از مدتی که دلتنگ غذای ایرانی آیید که بهترینمیشما نخواهد داشت. چون از جایی 

 شدید حتما به این رستوران سر خواهید زد.

 مراکز خرید خوار و بار 

وبار خود را از آنها تهیه نمایید. توانید مایحتاج روزانه و خوارمیفروشگاه های متفاوتی در نورمن وجود دارند که شما 
یا  convenience storeبه اینگونه فروشگاه ها توجه داشته باشید که چیزی شبیه بقالی در آمریکا نخواهید دید. 

corner store  .البته پمپ بنزین ها فروشگاهی دارند که بسیار شبیه بقالی و سوپرمارکت خودمان است. می گویند
مایحتاج است که عمدتا این فروشگاه ها در مناطق چندان مسکونی واقع نیستند و قیمت ولی فرق عمده آن این 

عمومی در آنها نسبتا باالست. از این فروشگاهها بیشتر در مواقعی که سرعت در خرید بیش از قیمت اهمیت دارد 
ساعته  ۲4. نگران نباشید یکی از محاسن بزرگ آمریکا وجود فروشگاههایی مثل والمارت است که شودمیاستفاده 

ها را در ساعت کاری این فروشگاه توانید آن را تهیه نمایید.میباز بوده و شما هر زمان که نیاز به چیزی داشتید 
  ایام تعطیالت مثل کریسمس یا عید شکرگزاری حتمن چک کنید.

 باشند:میروشگاه های موجود در نورمن به قرار ذیل مهم ترین ف

1- Walmart 

2- Crest 

3- ALDI 

4- Sam’s Club 

5- Target 

6- Sprout 

7- Smart Saver 

باشند. با توجه به امکانات میکنند متفاوت میاین فروشگاه ها با توجه به تنوع قیمت و نوع محصوالتی که ارایه 
تواند مشکل یا حتی غیرممکن باشد. توضیحات میاین مراکز  حمل و نقلی که در اختیار دارید، دسترسی به بعضی از

 آورده شده است. 6-3کامل تر در بخش 

شوند و هنوز گواهینامه نگرفته و ماشین نخریده اند، برای خریدهای میمعموال دوستانی که تازه وارد شهر نورمن 
 uberو  Lyftو یا از سرویس  روندمیتر هماهنگی کرده و به همراه آنها به خرید میهفتگی خود با دانشجویان قدی

 .کننداستفاده می
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 بانکیافتتاح حساب  

ها حساب توانید در آنها و موسسات مالی بسیاری وجود دارند، که میدر آمریکا و همچنین ایالت اکالهما بانک
باشند، که از جمله می Bank of Americaو  Chaseبانکی افتتاح کنید. اما مقصد اکثریت ایرانیان دو بانک 

باشند. از آنجایی که سیستم بانکی آمریکا با ایران میت متحده معروف با شعبات متعدد در ایاالملی و های بانک
توانید تان تنها میهای بانکیکه شما با کارتباشد. اول آنمتفاوت است، ذکر چند نکته در مورد امور بانکی الزم می

( برداشت کنید و برداشت پول نقد از عابر Cash( بانک خودتان بصورت رایگان پول نقد )ATMاز خودپرداز )
( موقت حساب دوستان Freezeباشد. مواردی از مسدود شدن )می Feeهای دیگر مشمول پرداخت چند دالر انکب

تان را در این بانک همیشه شنیده شده است. بنابراین آدرس و اطالعات تماس Patriotic actها به دالیل تحریم
 سریع پاسخ دهید تا با مشکل مواجه نشوید.  تانمدارک آپدیتهای بانک برای بروز نگه داشته و به درخواست

( maintainance feeهای نگهداری حساب   )( و هزینهannual feeهای ساالنه )قبل از افتتاح هر حسابی، به فی
تان توجه کنید توجه کافی کنید. در هنگام افتتاح حساب، به مدت زمان صدور کارت و ارسال آن به محل سکونت

ود را در حساب نگذارید. در روزهای اول ورود به امریکا، مجبور خواهید بود هزینه هایی را ی پول نقد خو همه
 برای امور ثبت نامی یا خریدهای اولیه بپردازید.

های اخیر در مورد افتتاح حساب بانکی و حتی کردیت برای دانشجوهای ایرانی مشکالتی مشاهده شده در سال
های این کتابچه بسیار محدود به مکان و زمان است. لطفا آن افزایش است. توصیهمتاسفانه این موارد رو به است و 

ملی بهتر از یک بانک محلی است. در صورت . به عنوان یه توصیه کلی افتتاح حساب در یک بانک را تعمیم ندهید
های فیزیکی بانک شود شما به شعبمهاجرت از اکالهما و نورمن که برای اکثر دانشجویان اتفاقی طبیعی تلقی می

  های آمریکا دسترسی خواهید داشت.ملی در اکثر ایالت

 به ،تردسترس قابل یرانیا انیدانشجو یبرا دانشگاه ونیونی الیممور ساختمان در واقع Credit Union بانک
 هستند کوچک و محلیبانک  دو نیا. کرنر کمپس در واقع Midfirst بانک طور نیهم .است دردسرتر کم و ترصرفه

 نهیهز مورد در. هستند یخوب یها نهیگز باشد، دانشگاه کنار یبانک در پولشان دهند یم حیترج که یافراد یبرا و
 نیا ریغ در. دیبپرس حتما بانک دو نیا از زایو ای مستر معتبر یکارها صدور و حساب، افتتاح کارت، صدور یها

 .باشند معتبر اوکالهما ای دانشگاه سطح در تنها است ممکن بانک دو نیا یها کارت صورت

یک بانک و چه بین بانکی( به مدت زمان فرآیند انتقال  به طور کلی برای انتقال وجه بین حساب ها )چه داخل
به طور کلی برای انتقال وجه بین حساب ها )چه داخل یک بانک وجه و هزینه ی کارمزد انتقال وجه توجه کنید. 

صاحب حساب مقصد شماره تلفن یا ایمیل خود را با حساب خود مرتبط کند شما نیازی به  و چه بین بانکی( اگر
ز و همان شماره تلفن یا ایمیل برای انتقال وجه کافی است. اداشت دانستن جزییات حساب بانکی وی نخواهید 

 باشدمی Square Cashگزینه دیگر استفاده از نرم افزار  .برد نام نیز ypalPaان از تومیروش های دیگر انتقال وجه 
که ظاهرا نرم افزار امنی جهت تبادالت مالی است. دو طرف حساب باید این نرم افزار را نصب کرده و به حساب 
بانکی خویش متصل سازند. لطفا قبل از استفاده خودتان در مورد امنیت و ضریب اطمینان این نرم افزار و یا هر 

و برای سیستم اپل از اینجا توانید آنرا از میاندروید نرم افزار مالی دیگر شخصا تحقیق نمایید. برای سیستم عامل 
 دانلود نمایید.اینجا 

https://www.paypal.com/home
https://www.paypal.com/home
https://www.paypal.com/home
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareup.cash&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/square-cash-send-money-for/id711923939?mt=8
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ه شما این امکان را می دهد که با استفاده از شماره تلفن یا تقریبا معادل سیستم شتاب در ایران ب Zelle سیستم
ایمیل مخاطبین شما، به حساب آنها )حتی در بانکی متفاوت داخل امریکا( و بدون هزینه نقل و انتقال پولی انجام 

ندارید و تنها باید شماره تلفن یا ایمیلی که به در این سیستم شما نیازی به دانستن شماره حساب مقصد دهید. 
هم هستند. هرکدام از این نرم افزارها مزیت  Venmoنرم افزارهای دیگری مثل آن حساب مرتبط هست رو بدانید. 

 ها و معایب خودشان را دارند.

طور پیشنهاد خواهد شد. همان( به شما Savingانداز )( و پسCheckingها دو حساب جاری )در هر کدام از بانک
هایتان از آن کسر شده و حقوق شما از حساب کاری شماست که مبلغ چک Checkingکه از نامشان پیداست، 

ای که بانک به شما خواهد داد، حاوی تر ذکر شد، نامهطور که پیششود. همانطریق دانشگاه به آن واریز می
 Checkingموقت متصل به حساب  Debit Cardتحویل دهید.  HR شماست که باید به Checkingاطالعات حساب 

دائمی که اسمتان بر روی آن حک  Debti Cardتان موقع افتتاح حساب در بانک به شما تحویل داده خواهد شد و 
توانید دسته چک دالر می 10شود. همچنین با پرداخت مبلغی حدود تان ارسال میشده است به آدرس پستی

 monthlyدر هنگام افتتاح حساب به مبلغ هزینه های حفظ حساب )اب جاری خود را دریافت نمایید. مرتبط با حس

maintenance fee دالر ماهانه برای  ۵( و شرایط نپرداختن آن توجه کنید. مثال حساب بنک آو امریکا در حدود
را با این حساب تنظیم  حفظ حساب از موجودی شما کسر می کند که می توانید سیستم حقوق ماهانه ی خود

دالر طی  ۱۵۰۰دالر به این حساب واریز شود، و یا حداقل  ۲۵۰( تا هر ماه به مبلغ حداقل direct depositکنید )
  تان باشد.کل ماه در حساب

انداز شماست. برخالف ایران سود بانکی که به سپرده شما تعلق شما هم در حقیقت حساب پس Savingحساب 
)حدود یک  تان در این حساب نداشته باشیدر ناچیز است. بنابراین انتظار سود چندانی از سپردهگیرد، بسیامی

. در حقیقت ماهیت این حساب شبیه به قلکی است که سپرده جاریتان را از سنت به ازای هزار دالر در سال(
و  Checkingحسابهایتان )( Bridgeکند. در موقع افتتاح حساب از شما در مورد اتصال )اندازتان جدا میپس

Savingکه مبلغ چک شما از سپرده موجود ها در حالتی( سوال پرسیده خواهد شد. در صورت اتصال این حساب
شما  Saving(، باقی مانده مبلغ چک بطور خودکار از حساب Overdraftبیشتر باشد ) Checking  در حساب

شما به هر  Debitشود. چرا اینکه در موارد نادر اگر کارت میها پیشنهاد نبرداشت خواهد شد. اصوال اتصال حساب
ماجرای هزینه  شما در دسترس خواهد بود. Checkingدلیلی گم شده و مورد سوء استفاده قرار گیرد، تنها سپرده 

دالر در حساب  ۳۰۰های حفظ حساب در مورد سیوینگ هم صادق است؛ در مورد بنک آو امریکا، شما باید حداقل 
ینگ خود داشته باشید تا بتوانید از پرداخت نگهداری حساب معاف شوید. اصوال افتتاح حساب سیوینگ توصیه سیو

      نمی شود.

هم برای خریدهای روزمره استفاده کنید، که شامل مزایایی  Credit Cardتوانید، از شما می Debit Cardعالوه بر 
باشد. این درصد در موسسات تان به حسابتان مید ماهیانهنیز خواهد بود. ازجمله آن برگشت درصدی از خری

نوعی از امکانات بانکی است که در ایران  Credit Cardباشد. درصد می ۵تا  ۱مختلف متفاوت است ولی حدودا 
( Credit Lineماهیانه یک سقف مالی ) Credit Cardباشد. در حقیقت موسسات ارائه کننده قابل دسترسی نمی

دهند، که تا آن سقف شما مجاز به خرج کردن از آن بوده و در آخر بر اساس سابقه مالیتان به شما اختصاص می
ماه باید قسمتی یا کل آن را به آن موسسه باز گردانید. از آنجایی که قبل از افتتاح حسابتان هیچ سابقه مالی از 

پس از افتتاح اولین حساب تا حداقل دو ماه از اقدام برای شود شما در آمریکا موجود نیست، بنابراین پیشنهاد می
درخواست شما برای دریافت  Credit Cardخودداری نمایید. در صورت درخواست آنی  Credit Cardدرخواست 
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Unsecured Credit Card باشد احتماال رد شده و به شما که نوع متداول آن میSecured Credit Card  تعلق
ماه( خودتان در بانک سپرده  ۶این حالت شما موظفید سقف مالی مذکور را تا مدتی )معموال  خواهد گرفت. در

ِ(Depositبگذارید. پس از این مدت ضمن داشتن سابقه مناسب می ) توانید درخواستSecured Credit Card 
 نمایید. 

( قسط ماهیانه )در صورت APRسود ) ،Credit Lineاز آنجا که سابقه مالیتان تعیین کننده موارد بسیاری از جمله 
( Due Dateباشد، بنابراین حفظ و بهبود این سابقه بسیار مهم است. پرداخت به موقع )قبل از اخذ وام( و غیره می

های فعال، اخذ وام و پرداخت به موقع اقساط ماهیانه و بسیاری از عوامل دیگر  Credit Cardماهیانه، تعداد  تراز
ماه پس از افتتاح اولین حساب بانکیتان  ۶ه درارتقاء سابقه مالیتان هستند. قابل به ذکر است که کنندموارد تعیین

 Creditباشد. تان قابل مشاهده می Credit Scoreدر آمریکا، برای اولین بار سابقه مالی شما بررسی و از طریق 

Score اعتباری یا هایحساب از طریق چندین موسسه مالی بررسی شده و از طریق سایت CreditKarma.com  
 باشد.سی میبه صورت رایگان قابل دستر

کارت دارند. نمونه ای از موسساتی که نسبتا راحت به  موسسات مالی مختلف شرایط متفاوتی برای اعطای کردیت
هستند. بسته به شرایط و اوضاع ممکن است شرایط  Capital Oneو  Discoverشما اعتبار خواهند داد موسسات 

متفاوت باشد و در زمانی که شما قصد افتتاح حساب دارید موسسه دیگری رفتار بهتری با افراد مشابه شما داشته 
شود قبل از درخواست حساب اعتباری با دانشجویان قبلی کمی مشورت کنید و از تجارب میبراین توصیه باشد. بنا

آنها استفاده کنید. هر چه زودتر حساب باز کنید به نفع شماست. آینده شما در آمریکا برای خریدهای بزرگ مثل 
باری باالتری داشته باشید سود وام مالی شما وابسته است. هر چه نمره اعتخرید منزل بسیار به سابقه خوب 

 دریافتی شما کمتر خواهد بود. پس به فکر آینده باشید.

در ضمن اکثر موسسات در صورت معرفی شخص جدید برای افتتاح حساب جدید مبلغی را به عنوان پورسانت به 
به شما و معرف  در صورت تایید حساب شما Discoverکنند. مثال میمعرف و گاهی به دو طرف حساب پرداخت 

کند. پس بهتر است قبل از اقدام به درخواست حساب جدید با دوستان میدالر پورسانت پرداخت  ۵۰تان نفری 
 مشورت کنید.

 موبایلخط و گوشی خرید  

به آنها ها کریئر  دهندیرا ارائه م  (Cell Phone)تلفن همراه هاییسسرو یمختلف یهاشرکت یکادر کشور آمر
(carrierمی گویند ) .هزینه مایلید که مبلغی میزان به بسته و متفاوت است هاشرکت این خدمات کیفیت و قیمت 

، Mobile -Tاز عبارتند آمریکا در همراه تلفن خدمات اصلیِ دهندگانِ ارائه. دارد وجود مختلفی هایگزینه کنید،
AT&T،Verizon  و. Sprint.  Ultra mobile شده پرداختیشپ یهاکه عرضه کننده تلفن(Prepaid)  ،از  است

اگر بصورت موقت از  ینکهموضوع ا یک باشد.میتلفن همراه  یهته یمقرون به صرفه برا یاربس یها ینهگز یگرد
دو طرف  ینب یکه فرق یدتوجه داشته باش یدکنیاستفاده م AT&T یاو  Mobile-T یاعتبار یکارت ها یمس

 یحتچه شما تماس بگیرید چه با شما تماس بگیرند،  ید:شویشما شارژ م یهر تماس یوجود ندارد و برا تماس
 مگر اینکه سرویس نامحدود داشته باشید. این قانون در مورد پیامک نیز صادق است. بر است.ینههم هز یسکالم

از دوستان  یاریتوجه به تجربه بس باقابل استفاده هستند؟  یزن یکادر آمر یرانمورد استفاده در ا یها یگوش یاآ 
حتما قبل از این تصمیم است.  یکاآوردن آن به امر یم،تصم ینبهتر یران،تلفن همراه  در ا یدر صورت داشتن گوش

و یا از دفترچه راهنمای گوشی، مشخصات گوشی خود شامل  تکنولوژی و  www.gsmarena.comاز سایت 

file:///C:/Users/Home/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CreditKarma.com
http://www.gsmarena.com/
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هایی که توسط ولوژیها و تکنرفته و با فرکانسصفحه شود را بیابید. سپس به این میفرکانسی که پشتیبانی 
شود مقایسه نمایید. الزم به ذکر است بعضی از اپراتورها خدمات خود را بدون سیم میاپراتورهای آمریکایی ارایه 

  دهند.میکارت و فقط با گوشی های مخصوص خود ارایه 

اهید بود با مشخصات سیم کارت و اکانت خود را در جایی حفظ نمایید. در صورت تغییر اپراتور شما قادر خو
 شود.میگفته  port inاستفاده از این مشخصات شماره تلفن قبلی خود را حفظ نمایید. به این عمل 

 امریکا در همراه تلفن گوشی 

خود را تهیه کنید. به  هایمثل اپل یا سامسونگ گوشی مراهن هفتل یسازنده یشرکت ها یقطر زتوانید امیشما 
 یاندانشجو باشد ولی میقابل خریداری  Mobile-Tشرکت  یقطر ازو یا اپل از فروشگاه  یفونآ یگوشعنوان مثال 

 .کنندپرداخت  را  یکل گوش ینههز یکجابه صورت نقد و  یدبا credit historyنداشتن  یلتازه وارد به دل

 یکاتلفن همراه در امر هاییسسرو 

 یمناسب یزندگ ییخود را به حداقل برسانند تا بتوانند با حقوق دانشجو هایینهکه هز یلندما یاناغلب دانشجو
تلفن همراه خود از  یبا به همراه آوردن گوش توانیدیم یدافراد هست ینکه شما هم جزو ا یداشته باشند. در صورت

و اس ام اس نا  مکالمهکه شامل  یریدبگ یسیسرو Ultra mobileدالر از  ۲۰حدود  یانهتنها با پرداخت ماه یران،ا
هم سایت اگر قصد تهیه پلن پیش پرداختی را دارید این باشد. می 4G یفیتبا ک ینترنتا یتمگابا ۱۰۰محدود و 

 تواند برای شروع تحقیق و انتخاب اپراتور مناسب بسیار مفید باشد.می

گروه و بستن قرار  یک یلخط، تشک یدخراستفاده از سرویس تلفن همراه و در  ینهکاهش هز یبرا یگرد گزینه
تلفن  یسسرو یهروش به روش اول امکان ته ینا یت. تنها مزily plan)(Famاست  یدارد به صورت دست جمع

دانشگاه اکالهما  یانهستند که اکثر دانشجو یدو شرکت At&t و Mobile -Tباشد. می ینترنتهمراه با حجم باالتر ا
داشته باشید و حتما قبل از انتخاب جستجو و تحقیق کنید. در برخی  همیشه چشم به آفرها با آن ها قرارداد دارند.

توانید با انتخاب میسرویس هایی با شرایط و قیمت های مناسب قابل دسترس هستند. گاهی شما از مناسبت ها 
ت یک اپراتور خاص در زمان خاص گوشی تلفن را مجانی و یا با تخفیف مناسبی درسافت کنید. به عنوان مثال شرک

Straight Talk( و کریکت ،Cricket)  گزینه هایی برای شما دارد ولی حتما به شرایط قرارداد و نوع گوشی همیشه
 توجه کنید.

سته به زمان و شرایط بهمانطور که قبال گفته شد قبل از انتخاب پلن و بستن قرداد حتما جستجو و تحقیق کنید. 
و یا این سایت ، این سایتپیشنهادات متفاوت و متنوعی ممکن است وجود داشته باشند. به عنوان مثال از این 

 توانید کمک بگیرید.میسایت 

1-4-3 Mobile-T 

ر شرکت بدون قفل و عرضه شده د همراه  تلفن یگوش ی ینهشرکت، معادل با هز یندر ا همراه  تلفن یگوش هزینه
 یقتلفن همرا ه از طر یسسرو یهتلفن همراه، ته یدر صورت داشتن گوش. باشدمی همراه  تلفن یسازنده گوش یها

با  یگروه یدتوانمیباشد. به عنوان مثال میمقرون به صرفه  یارشرکت بس ینبا ا یانعقاد قرارداد به صورت گروه
که شامل  یریدبگ یسیدالر سرو ۳۰ احدود ینفر  یانهداده و با پرداخت ماه یلتشک Mobile One-Tبه نام نفر  ۱۲

اینترنت در ماه  گیگ ۲ از در صورت مصرف کمتر. است LTE یفیتنامحدود با ک ینترنتو اس ام اس و ا مکالمه
هم همراه این سرویس  Netflixشود. یک اکانت رایگان به شما برگردانده می Kick Backدالر با عنوان  ۱۰مبلغ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_the_Americas#United_States
http://www.apple.com/
https://ultramobile.com/
http://www.cellguru.net/prepaid_compare.htm
https://www.straighttalk.com/wps/portal/home
https://www.whistleout.com/CellPhones
https://www.wirefly.com/content/phone-plans
http://www.myrateplan.com/wireless_plans
https://www.t-mobile.com/cell-phone-plans
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 اینجاگیرد که از هست. در ضمن این شرکت برای کارمندان و دانشجویان دانشگاه اکالهما تخفیف هم در نظر می
 در دسترس است.

2-4-3 At&t  

 ازشان مراجعه کنید.برای جزییات بیشتر به وبسایتمتفاوت است.  یکم Mobile-Tشرکت با  ینقرارداد ا نوع
دوستان  یردر گروه سا یخال یکردن جا یداپ یاو  یدگروه جد یلدر بدو ورود مکن است امکان تشک ییکهآنجا

 ییابتدا یماه ها یبرا یتر یمنطق ینهگز Ultra mobileاستفاده از  ینهوجود نداشته باشد. گز یکامستقر در امر
  رسد.می نظر به یکاحضور شما در امر

 رانندگی اخذ گواهینامه 

ی نقلیه در اوکالهما، شما موظف به داشتن گواهینامه رانندگی معتبر هستید. گواهینامه یبرای رانندگی وسیله
ی کشور خودتان پشت فرمان بنشینید. بین المللی نیازی نیست و طبق قوانین اوکالهما شما می توانید با گواهینامه

ند. همین طور شرکت های بیمه گذرنامه ی ایران را قبول بکنانتظار نداشته باشید اگر گیر پلیس افتادید، گواهینامه
ی معتبر اوکالهما اقدام کنید. ی ایرانی را قبول ندارند. پس بهتر است امن باشید و هرچه سریعتر برای گواهینامه

 شود.ی اوکالهما بعنوان سند هویتی معتبر در سطح امریکا شناخته میبعالوه، گواهینامه

( در کل امریکا مطرح است و اینکه گواهینامه ی صادر شده Real ID )دی با امنیت باالچند سالی است بحث آی
ها معتبر نخواهد بود و مثال برای سوار شدن به هواپیما در سایر ایالت ۲۰۱۹توسط اوکالهما پس از دهم اکتبر 

)مثال گذرنامه( ارائه دهید. ایالت اوکالهما چندین سال است که برای تمدید دی دیگری شما مجبور هستید آی
 کند.این ددالین به دادگاه فدرال امریکا درخواست می

جهت اخذ گواهینامه شما دو مرحله در پیش دارید: اول امتحان کتبی )امتحان آیین نامه( و دوم امتحان رانندگی 
شود که گواهینامه را اخذ نمایید. میحتی اگر قصد خرید اتومبیل ندارید به شدت توصیه (. امتحان شهر)که 

)به جز موارد خاص( به جای پاسپورت مورد قبول  گواهینامه به عنوان یک مدرک بسیار معتبر تقریبا در همه موارد
باشد. در ضمن سابقه رانندگی یا همان اولین تاریخی که شما گواهینامه آمریکایی خود را دریافت کرده اید در می

 مبلغ بیمه اتومبیل شما تاثیرگذار خواهد بود.

 بدون مواقع شتریب در. دیکن ذکر قرارداد در مهیب گرفتن هنگام در زین را رانیا در یرانندگ سابقه دیتوانیم نیهمچن
 .شودیم رفتهیپذ رانیا در نامهیگواه داشتن یهاسال یبرا شما یادعا یمدرک گونه چیه به ازین

 امتحان کتبی 1-5-3

( به محل امتحان بروید و در صف طوالنی منتظر 7توانید صبح زود )قبل از ساعت میامتحان کتبی شما برای 
ی هزینهرزرو کنید. اینجا از  ابیاستید و اگر نوبت به شما رسید امتحان بدهید و اینکه قبال روز و ساعت امتحان ر

را انتخاب نمایید. پس از انتخاب شهر، روز و ساعت  Learner Permitاز ورد به سایت  پساست. 3.75$وقت آنالین 
 باشد.میدالر  37.5امتحان شما باید مشخصات شخصی خود را مطابق با پاسپورت تکمیل نمایید. هزینه امتحان 

نزدیک آن  ۱۰که اتوبوس های خط  باشدمی ,Norman, OK 73069 430 N Berry Rdآدرس محل امتحان 
 Driving Testتوانید از یک روز تا یک ماه بعد از آن در آزمون میدر صورت قبولی در این آزمون . ایستگاه دارند

توانید در آزمون رانندگی شرکت کنید هرچند میشرکت کنید، دقت کنید که تا در آزمون اول قبول نشوید ن
 گیرد.میتم وقت گیری این مسئله را در نظر نسیس

https://validate.t-mobile.com/employee-discount
https://www.ok.gov/dps/Real_ID_Enforcement.html
https://www.ok.gov/dps/Online_Services/Inline_Online.html
https://goo.gl/maps/1Ro2AGUFnUB2
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مدارک وقت شما این هر کدام از  همراه نداشتنهنگام مراجعه حتما مدارک زیر را همراه داشته باشید. در صورت 
 باطل شده و شما باید دوباره فرآیند نوبت گرفتن را تکرار نمایید.

• Passport 

• I-20 

• I-94 

• OU ID 

• Social security card  این مدرک را هنوز دریافت نکرده اید با اداره )اگرSSA  تماس بگیرید تا راهنمایی
 (شوید

از شما  ، پس اگر عینکی هستید عینک فراموش نشود.آیدمیبه عمل معاینه چشم از شما  قبل از شروع امتحان
امتحان  .شودمیعکس موقتی هست و عکس روی گواهینامه بعدا از شما گرفته این شود ولی عکس گرفته می

دو سری سوال که معمول ترین سواالت دهید. بجواب درست  سوال ۱۵که حداقل باید به است سوال  ۲۰ شامل
هم  Driver's Manualامتحان بوده جمع آوری شده و اکثر سواالت امتحان از بین این سواالت است. اما خواندن 

هم  Driver Testگذارد که در میا در اختیارتان نکات خوبی درباره قوانین و برخی اصطالحات رانندگی در آمریک
با این حال به شدت توصیه  با خواندن نمونه سواالت مشکلی در گذراندن امتحان نخواهید داشتآید. میبه کارتان 

شود تا آیین نامه را به طور کامل مطالعه نمایید. هر ایالت قوانین مختص به خود را دارد. آیین نامه رانندگی می
 . دانلود کنیداینجا توانید از میت اکالهما را به طور رایگان ایال

دو  شرکت کنید. در اینجا شما Driving Testدهد در میگیرید که اجازه بعد از قبولی در این آزمون یک کد می
دهد مدت یک میکه در واقع نامه ایست که به شما اجازه را دریافت کنید  learner permitانتخاب دارید: اینکه 

ماه در حضور شخص دیگری برای تمرین رانندگی کنید، اگر قبال رانندگی کرده اید و نیازی به تمرین ندارید 
 بدهید. امتحان رانندگی توانیدمیماه ن یکین حالت تا در ادالر است.  ۲۰گرفتن آن لزومی ندارد و هزینه آن حدود 

 توانیددر این حالت اجازه رانندگی ندارید ولی می را دریافت نکنید که learner permitحالت دوم این است که 
 را حتی فردای آن روز بدهید. امتحان رانندگی

 رانندگی امتحان 2-5-3

رزرو نمایید. منتها این بار آنالین  اتوانید زمان مناسب امتحان رمیبرای این مرحله نیز دوباره مانند امتحان کتبی 
خواهید زمانی که میرا انتخاب کنید و سایر مراحل را تکرار نمایید.  Drive Testگزینه  Learner Permitبه جای 

خواهید با آن امتحان بدهید مییا شماره پالک ماشینی که  plate numberوقت رزرو کنید  Driving Testبرای 
در اینجا برخالف ایران، شود، اما اجباری در اینکه حتما با همان اتومبیل امتحان بدهید وجود ندارد. میرا الزم 

د. اتومبیل مزبور باید از لحاظ فنی سالم و بیمه باشد. اتومبیل الزم برای امتحان رانندگی را باید خودتان تهیه نمایی
 مدارک زیر را حتما همراه داشته باشید:لطفا 

• Passport 

• I-20 

• I-94 

• OU ID 

• Social security card 

https://www.dps.state.ok.us/dls/pub/ODM.pdf
https://www.ok.gov/dps/Online_Services/Inline_Online.html
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 بیمه نامه ماشین •

 شماره ای که بعد از گذراندن تست قبلی دریافت کردید. •

دقیقه قبل از وقتی که رزرو کرده اید به محل آزمون مراجعه کنید و در صف بایستید.  ۱۵در روز آزمون حداقل 
هرچند اگر به متر و کیلوگرم هم بگویید خودشان  .بدانید بد نیست که قدتان را به فوت و اینچ و وزنتان را به پوند

باید دو مدرک شناسایی که  Oklahoma Department of Public Safetyکنند. برای هربار مراجعه به میتبدیل 
-Iو  I-20است را همراه داشته باشید و چون ویزای دانشجویی دارید بایستی نامه های  SSNمعموالً پاسپورت و 

 تان باشد.  هم حتماً همراه 94

بعد از چک کردن مدارک افسر ممتحن همراه شما به سمت اتومبیل خواهد آمد. وی  قبل از سوار شدن از شما 
از تست بوق، راهنماهای عقب و جلو و چراغ ترمز سوار ماشین روشن کنید و بعد  کند ماشین رامیدرخواست 

توضیحات افسر  .که اتومبیل مشکلی نداشته باشد یدوامتحان مطمئن شمحل بل از رفتن به بنابراین حتما ق .شودمی
شود به میمهم ترین مواردی که از شما خواسته  کنید.میحرکت دهد و سپس شما میبه شما اولیه مختصری 
 :قرار زیر هستند

 نشود.کردن نقطه کور فراموش  موقع خارج شدن از پارک، راهنما و چک: پارک دوبل •
 .سرباالیی و )شرایط مختلف سراشیبی:پارک معمولی •
 .کامل، بعد حرکت حتما توقف تابلوی ایست: •
 .ماشین کور نقطه کردن چک همهراهنما و مهم تر از : الین عوض کردن •
 مسیر مستقیم. :دنده عقب •

توجه داشته باشید عالوه بر عالیم راهنمایی رانندگی که تفاوت فاحشی با عالیم ایران دارد، برخی از جزییات 
 در اینجا بسیار مهم هستند که حتما در هنگام امتحان و حتی پس از آن و هنگام رانندگی باید رعایت کنید:

ماشین های پلیس، آمبوالنس و ... که آژیرکشان در حال حرکت هستند و یا اتوبوس  در صورت مشاهده •
مدرسه ای دیدید که ایستاده و فالشر آن روشن است، به منتها الیه سمت راست رفته وتوقف کنید حتی 

 اگر در آنسوی خیابان باشند.
 . احتیاط فراوان توقف کامل و بعد حرکت با است در چراغ قرمز مجاز است به شرطگردش به ر •

 در بعضی چهار راه ها گردش به راست چراغ مجزا دارد، پس حرکت نکنید و منتظر سبز شدنش باشید •
، به آنها توجه دهدرمز را نمیقدر بعضی چهار راه ها تابلویی هست که اجازه گردش به راست در چراغ  •

 کنید.

 هستند و پلیس نسبت به رعایت آن بسیار حساس. مهمتابلوهای ایست بسیار  •

بد نیست روز قبل در آن حوالی رانندگی کنید تا به محل و سرعت مجاز آنجا آشنا شوید. بعد از قبولی افسر یک 
روید. در آنجا از شما میایران   (۱۰)جایی شبیه پلیس + Tag Agencyدهد که با آن به برگه سفید به شما می

 Tagگیرید. نزدیکترین میپردازید و همان روز گواهینامه را تحویل میدالر  4۰هزینه ای حدود  گیرند ومیعکس 

Agency  بهOklahoma Department of Public Safety  پشت فروشگاهSprouts  443در آدرس W Gray St, 

Norman, OK 73069  قرار دارد. لیستTag Agency  توانید مشاهده کنید.میاینجا های شهر نورمن را در 

http://www.oktagagent.com/city/norman.htm
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 تمدید گواهینامه 3-5-3

شوند. شما محدود است. یعنی هرکدام زودتر منقضی می I-20تاریخ اعتبار گواهینامه به تاریخ اعتبار گذرنامه، یا فرم 
، باید درخواست صدور تمدید گواهینامه بدهید. برای تمدید گواهینامه، باید مدارک به روز بعد از تمدید هرکدام

ی مدارکی را که برای عینا مطابق روال اخذ گواهینامه، باید وقت بگیرید، کلیه  ارائه دهید. DPSشده ی زیر را به 
ید. دقت کنید که در صورت تمدید این ارائه ده ۹4همراه به روزترین فرم آی گرفتن گواهینامه ارائه کردید، به

مدارک، فرم های قدیمی و جدید را با خود همراه داشته باشید. بعد از بررسی مدارک و تأیید مسئول مربوطه شما 
به تگ ایجنسی ارجاع داده می شوید تا هزینه ی گواهینامه ی جدید را بپردازید و همانجا آن را دریافت کنید. 

گ ایجنسی باید به طور نقد یا با چک پرداخت شود. در صورت استفاده از کارت اعتباری هزینه های مربوطه در ت
 .درصدی کارمزد اضافه می شود

 مراکز خرید و فروشگاه های شهر 

همه ی فروشگاه های امریکا دارای پلن ممبرشیپ هستند که به اعضایشان تخفیف ها و خدمات خاصی ارائه دهند. 
در زمان های مختلف متفاوتند و همیشگی نیستند. می توانید پای صندوق از جزییات  آفرهای تشویقی فروشگاه ها

عضویت اطالعات الزم را بپرسید. توجه داشته باشید که برخی از ممبرشیپ های فروشگاهی به معنی اپالی کردن 
ر با گرفتن کردیت تأثیر بر کردیت اسکورتان است. همین طومعنی برای کارت اعتباری آن فروشگاه است و این به 

کارت یک فروشگاه ممکن است تخفیف هایی در آینده یا در همان زمان درخواست عضویت شامل حالتان بشود. 
دالر تخفیف  4۰مثال زمانی با درخواست کارت اعتباری فروشگاه والمات و خرید باالی صد دالر، می توانستید 

نام و شماره تماس و یا ایمیل، می توانید ممبر شوید و  بگیرید. بعضی وقت ها هم با دادن اطالعات اولیه مثل
تخفیف هایی پای صندوق بگیرید و از کوپن ها و تخفیف های فروشگاهی در آینده مطلع شوید. همانطوری که 

 بدیهی است، باید انتظار دریافت ایمیل و تماس های مارکتینگ را هم داشته باشید.

 توانید به مراکز خرید و فروشگاههاى زیر مراجه کنید: و لوازم منزل می کاجهت خرید پوش

1-6-3 Sooner Mall  

واقع  W Main St, Norman, OK 73072 3301در آدرس  باشد کهمیاین محل بزرگترین مرکز خرید نورمن 
 تهیه کنید.را از اینجا پوشاک  از توانید برند های متفاوتیمیشما شده است و 

2-6-3 Academy 

واقع  University Town Center, 2010 NW 24th Avenue, Norman, OK 73069روشگاه در آدرس این ف
به آن  یورزش یلو وسا یشاک ورزشپو متفاوت یبرند ها برای خرید یدتوانمیفروشگاه شما  ینر ااست که د

 .مراجعه نمایید

3-6-3 Ross Dress for Less 

 ,Ed Noble Parkway 640یکی از محبوب ترین فروشگاه های نورمن در بین دانشجویان ایرانی است که در آدرس 

Parkway Plaza Shopping Center, Norman, OK 73072  توان پوشاک و میواقع شده است. در این فروشگاه
شون عرضه  نسبت به قیمت اصلی یتر ینیپا یمتفروشگاه با ق یناجناس در ابا قیمتی نازل یافت.  لوازم منزل را

 .ولی متاسفانه حق انتخاب زیادی ندارید دنشومی
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4-6-3 DSW Designer Shoe Warehouse 

 ,University Town Center, 2020 24th Ave NWشد و آدرس آنبامیاین فروشگاه برای خرید کیف و کفش 

Norman, OK 73069 .است 

5-6-3 Penn Square Mall 

توانید برند های متفاوتی برای خرید پوشاک تهیه کنید. این مرکز خرید در شهر در این مرکز خرید شما می
 واقع شده است. Northwest Expy, Oklahoma City, OK 73118 1901به آدرس اکالهماسیتی 

6-6-3 Outlet Shoppes at Oklahoma City 

 W Reno 7624آدرس آن نیز تر هستند.  یینپا یها متیمختلف با ق یتلت شامل برند هاوبا نام ا یدمراکز خر

Ave #380, Oklahoma City, OK 73127 باشد.می 

 فروشگاه های ایرانی 7-6-3

مراجعه کنید. در مراکز زیر کاال های ایرانی موجود شهر اکالهماسیتی برای دسترسی به کاال های ایرانی باید به 
 است:

1. ole town gyros norman ok 

Address: 402 E Main St, Norman, OK 73071 

2. Travel by taste (Abadan) 

Address: 4818 N MacArthur Blvd, Warr Acres, OK 73122 
 

، آجیل، مواد لبنی، شیرینی از جمله زولبیا و بامیه، صاحبان این مغازه ایرانی هستند و انواع مرباجات، ادویه جات
 توانید خریداری کنید. میمنجمد شده ، زرشک، گالب و غیره را  جات مانند باقالصیفیسبزیجات خشک شده، 

3. Mediterranean Imports and Deli (Hatef) 

Address: 5620 N May Ave, Oklahoma City, OK 73112 
 

وانید انواع مرباجات، ادویه جات، آجیل، مواد لبنی، شیرینی و نان از جمله نان سنگگ را تهیه تمیدر این مغازه نیز 
در اینجا بعضی از سبزیجات تازه  و میوه جات فصلی از جمله لیمو شیرین، گوجه سبز، پسته تازه نیز ارائه  کنید.

 شوند.می

4. Halal mart 

Address: 718 NW 50th Street, Oklahoma City, OK 73112 
 

رسد. همچنین بعضی از ادویه جات نیز میگوشت حالل و تازه، کله، مغز و پاچه گوسفند در این مکان به فروش 
 موجود است.
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5. Super Cao Nguyen 

Address: 2668 N Military Ave, Oklahoma City, OK 73106 
 

د لبنی و غیره در این مکان به فروش ادویه جات، موا انواع سبزیجات تازه از جمله شنبلیله، سبزیجات خشک شده،
 رسد.می

 توانید از مغازه های زیر خریداری کنید.میمراجعه کردید تقریبا اکثر اقالم ایرانی را  شهر داالساگر به 

1. Shahrzad Mediterranean Market And Grill 

       Address: 970 N Coit Rd, Ste 3025, Richardson, TX 75080 

2. Sara's Market & Bakery 

 Address:750 Sherman St, Richardson, TX 75081 

 
 .استفاده کنید کاالماالو صدف  توانید از وبسایت هایمی، آنالین مواد غذایی ایرانیبرای خرید  

 لوازم منزل یدخر 

 تا داشت دیخواه truck به اجیاحت ،یحضور صورت به...  و مبل، دراور، تخت، مثل یبزرگ لیوسا دیخر یبرا یکل طور به
 قرض( تراک) یوانت نیچن تانیآشناها و دوستان از دیتوانینم اگر. دیکن منتقل تانسکونت محل به را تانلیوسا دیبتوان

 ازمندین و است خودتان با وهالی کردن مهیب و راندن تیمسئول .دیکن هیکرا UHAUL نام به یمرکز از دیتوان یم د،یریبگ
 .استو کردیت کارت  یرانندگ ینامهیگواه

 یلوسا یدلوازم دست دوم. جهت خر یدخر یاو  ؛نو وسایل خرید: یدداردر پیش رو  ینهگزدو  لوازم منزل یدجهت خر
baye ,مانند  ینآنال یها یتوبسا یاو  Walmart, Target, Kohlsمختلف مانند  یبه فروشگاه ها یدتوانمینو 

Ikea, Amazon ه گافروشتوان از میتخت و تشک و مبلمان  یدجهت خر .یدمراجعه کنMathis Brothers  و
Ashley  از  دیبا تانسکونتارسال به محل  یهستند و برا یتیاوکالهماسفروشگاه ها معموال در  نیا. بردنام

 هستند یبخش یدارا هافروشگاه نیا که است ذکر به الزمبودن آنها کسب اطالع کرد.  گانیرا ایانتقال  یهانهیهز
 اند دهید ییجز ای و یجد بیاس یاصل show room در که یاجناس است ممکن ها بخش نیا در که as is نام به
 سر مستمر طور به دیبا را هاقسمت نیا البته. فروشند یم ترارزان متیق با را باشند محصول از تکه نیاخر اگر ای و

 .دیکن دایپ یمناسب متیق با یدندان باب محصول تا دیبزن

 یشتریب یها ینهکردن لوازم دست دوم گز یداپ یبرا ن زمان برای خرید لوازم دست دوم آخر هر ترم هست.بهتری
از  توانیدیم یتوبسا ینا یقاز طرشود. مییک بار انجام می حراج وسایل دانشگاه که تر مانند هایی گزینه. یددار

. کنید پیدا قفسه و ناهارخوری میز صندلی، میز، مانند وسایلی توانیدمی حراجی این در. یدحراج دانشگاه با خبر شو
معموال می  .شته باشیدو برای پرداخت پول نقد همراه دا باشدمیبا خود شما  ییجابه جا یتکه مسئول یدتوجه کن

توانید با چند نفر از دیگر دوستان تازه ورودی در اجاره ی یوهال شریک شوید، و از دوستان قدیمی برای راندن 
 آن درخواست کمک کنید.

 Craigslist  .یدخر یشما از صاحب اصل یتوبسا یندر اگزینه دیگری است که ممکن است به کار شما بیاید 
 .باشدمیکه گاهی اوقات قابل مذاکره   باشدمی شما خود با جایی جابه مسئولیت معموال که کنید توجه. یدکنمی

دین منظور راه اندازی شده همچنین گروه هایی در فیسبوک وجود دارند که توسط دانشجویان یا ساکنین محلی ب

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjYvdX_u4TJAhUOxGMKHZDEATQ&url=http%3A%2F%2Fsarasmarketbakery.com%2F&usg=AFQjCNF7wR-WR8rmOkb7OM9kRX5Agw5Bdg&sig2=Y5yuA8JDs02f5TQk4h_qzw&bvm=bv.106923889,d.cGc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjACahUKEwjStMK3vYTJAhVB-2MKHWnxCCE&url=http%3A%2F%2Fwww.etudfrance.com%2F%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2587%2F%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A2%25D9%2586%25D9%2584%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25BA%25D8%25B0%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3-2109.html&usg=AFQjCNH7Y1ygn0FP79YDHGhnB5hhBiue0g&sig2=UrtZSxjuuitiHhbjrWZeNg&bvm=bv.106923889,d.cGc
http://www.sadaf.com/
http://www.kalamala.com/
https://www.uhaul.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ikea.com/us/en/
https://www.amazon.com/
http://www.mathisbrothers.com/
https://www.ashleyfurniture.com/
http://www.ou.edu/property_control/
https://oklahomacity.craigslist.org/search/fua
https://oklahomacity.craigslist.org/search/fua
https://oklahomacity.craigslist.org/search/fua
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 Garage Saleکه مخصوص دانشجویان است. گروه های دیگری نیز مانند  Free and for saleمثل گروه  اند.

, Norman area yard saleNorman area garage sale& trade,  Norman buy sale, OKC  و
re garage saleNorman/Moo  اکالهما  ینذکر شد توسط ساکن یها گروهموجود در  یلوساباشند. مینیز موجود

 . باشدبردارها کالههمیشه در خرید و فروش وسایل حواس تان به د. نرسمیبه فروش 

رسانند. میاجناس خود را به فروش  ینیو به زبان چ ینیچ یانانجمن دانشجو یمیلا یقاز طر ینیچ یاندانشجو
 .یریدبگ یشتریباره اطالعات ب یناز آن ها در ا یدتوانمی یدداشته باش ینیهمکار چ یااگر دوست و 

 خرید ماشین 

 بنگاهمسلما خرید از  .اقدام کنیدو یا شخص فروشنده مستقیما  (Dealer)بنگاه  توانید ازمیبرای خرید ماشین 
و یا  craigslistتوانید در سایت هایی مانند می اشین های دست دوم راقیمت باالتر ولی سختی کمتری دارد. م

truecar .وام گرفتن از  پیدا کنیدOU سود کمتر از بانک تمام یا قسمتی از پول  باشد که با هم گزینه مناسبی می
ماشین را  شویدماند و شما ملزم میدهد. در عوض سند ماشین تا زمان تسویه وام نزد آنها میماشین را وام می
 بیمه کامل کنید.

ماشین را چک کنید، این  تخمینیتوانید قیمت می سایتبا دانستن مشخصات اتومبیل موردنظر با استفاده از این 
  Auto Check یا Car Faxمثل  ییها سایت .شودمیقیمت برای یک ماشین نرمال بدون تصادف و غیره محاسبه 

 Car Fax ۵4روزه  ۶۰. اکانت یدکن یداریاکانت آنها را خر یستیدهند که البته بامیرا به شما  ینهم سوابق ماش
 دالر است.

توصیه می شود به جای پول نقد چک پرداخت کنید تا مدرکی برای پرداخت پول داشته باشید. در حضور شخصی 
کنند. در که در واقع شاهد رسمی است پول را پرداخت نمایید تا طرفین قرارداد و شاهد امضا  Notaryبه نام 

 Tag Agencyسند ماشین را تحویل گرفته به را بیابید. سپس شما  Notaryتوانید ها یا سایر دفاتر رسمی میبانک
اید مالیات را محاسبه می کنند، می روید و سایر کارها را انجام می دهید. بنا به قیمتی که برای ماشین پرداخته

 برای شما پست می شود. (Title)هایتان داشته باشید. سند ماشین حساب این مبلغ را هم در هزینه

ن تهیه بیمه است زیرا در واقع بدون بیمه شما اجازه رانندگی ندارید. در آمریکا بیمه اولین کار پس از خرید ماشی
به نام شخص صادر می شود و نه ماشین. بد نیست قبال در خصوص بیمه تحقیق کرده باشید که بعد از خرید با 

 یک تماس تلفنی بیمه را خریده و بتوانید با آن رانندگی کنید. 

شهر داالس ماشین خریداری می کنند چون هم تعداد و تنوع بیشتر و هم قیمت مناسب خیلی معمول است که از 
تری دارد. چون شما ساکن ایالت اکالهما هستید بایستی پالک این ایالت را داشته باشید، یعنی در صورت خرید 

ن مشکل را با دادن پالک ها ایماشین از ایالت دیگر بایستی مسیر بین دو ایالت را بدون پالک رانندگی کنید. بنگاه
 موقت حل کرده اند ولی در صورتیکه ماشین را از شخص می خرید در خصوص قوانین آن تحقیق کنید.

 بهداشت و درمان در نورمن 

 بیمه دانشجویی 1-9-3

تمامی دانشجویان خارجی به طور اجباری باید بیمه درمانی داشته باشند. این بیمه مجانی نیست و هزینه ای 
شود. دو نوع پلن ر در هر ترم برای دانشجو در بردارد که روی حساب بورسار دانشجو شارژ میدال ۵۰۰حدود 

https://www.facebook.com/groups/183423961778598/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/455104097899402/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/455104097899402/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/normanareagaragesale/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/146764028765423/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/NormanMooreGarageSaleAndBulletinBoard/?ref=group_browse_new
http://lifehacker.com/5719986/how-do-i-avoid-getting-scammed-when-buying-or-selling-on-online
http://lifehacker.com/5719986/how-do-i-avoid-getting-scammed-when-buying-or-selling-on-online
http://lifehacker.com/5719986/how-do-i-avoid-getting-scammed-when-buying-or-selling-on-online
https://oklahomacity.craigslist.org/search/cto
https://oklahomacity.craigslist.org/search/cto
https://oklahomacity.craigslist.org/search/cto
https://www.truecar.com/#/
https://www.truecar.com/#/
https://www.truecar.com/#/
http://www.kbb.com/used-cars/
http://www.carfax.com/
http://www.autocheck.com/vehiclehistory/?siteID=0
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باشید هزینه بیمه  Graduate Assistant (GA)بیسیک و پیشرفته برای دانشجویان در دسترس است. اگر شما 
اده کنید و یا همسر شود. اگر بخواهید از پلن پیشرفته استفشما برای پلن بیسیک توسط دانشگاه پرداخت می

و فرزندان خود را به پلن بیمه بیسیک خود اضافه نمایید ما به تفاوت مبلغ را باید بپردازید. برای جزییات بیشتر 
 .مراجعه نمایید این لینک، و یا این لینکو  این لینکتوانید به می

 هزینه های درمانی 2-9-3

( را Goddard Health centerمعاینات اولیه در مرکز درمانی دانشگاه ) هایی درمانی دانشجویان، هزینهبیمه
توانید دهد. میی آزمایشات قند و چربی اولیه را برای چک آپ های ساالنه میدهد. بیمه هرساله اجازهپوشش می

ه وبسایت مرکز درمانی مراجعه کنید. اگر وضعیت شما خطرناک برای گرفتن وقت و مشاوره رایگان با پزشک ب
پرهیز  ۹۱۱مورد با از تماس بی تماس بگیرید. ۹۱۱ی است و سریعا باید به پزشک مراجعه کنید، سریعا با شماره

 کنید. درمان اورژانسی ممکن است بسیار پرهزینه باشد.

از طریق این مرکز ارجاع  اشما به متخصص باشد، باید حتمای از درمان و تشخیص نیاز به ارجاع اگر در هر مرحله
 هایی شما پوشش دهد. معموال بیمههای درمانی و ویزیت شما توسط متخصص را بیمهتا هزینه (Refferalشوید )

دالر هزینه از جیب دارند که در صورت نیاز به ارجاع به پزشک بیرون از دانشگاه باید خودتان  ۳۰۰دانشجویی 
دالر مجبور نخواهید بود  ۶۰۰۰بپردازید. همین طور در موارد خاص نیاز به هزینه های درمانی، مجموعا بیشتر از 

دالر شود، شما  7۰۰های درمانی شما  اگر هزینه. مثالدهدپوشش میاز جیبتان بدهید و بیشتر از آن را بیمه 
دالر باقیمانده را  4۰۰هایش، هشتاد درصد از ، و بیمه طبق تعرفهآن را خودتان بدهید دالر ۳۰۰مجبور هستید 

دالر، بیمه تنها  7۰۰دالر را خودتان باید بپردازید. یعنی از کل  4۰۰دهد و بیست درصد باقیمانده از پوشش می
دالر از جیبتان  ۶۰۰۰اگر در شرایط خاصی مجبور باشید بیش از دالر.  ۳۸۰آن را می پردازد و شما دالر  ۳۲۰

در شرایط بسیار  امیدواریم کارتان به آنجا نکشد. دهد.بپردازید، مابقی هزینه ها را صددرصد بیمه پوشش می
های مرتبط کمک بگیرید. آنها و خیریهتوانید از مددکاری بیمارستان اضطراری که واقعا امکان پرداخت ندارید می

کنید مانند حساب بانکی و غیره ممکن است قسمتی از هزینه یا تمام آن را به چک کردن مدارکی که ارایه می
 تان تخفیف بگیرند.بپردازند یا برای

 دندان پزشکی 3-9-3

توصیه اولیه این است تا حدامکان قبل از رسیدن به آمریکا کلیه خدمات دندانپزشکی در آمریکا بسیار گران است. 
و  خدمات دندانپزشکیبیمه معمولی دانشجویی نیز هایتان را در ایران انجام دهید. های موردنیاز برای دنداندرمان
های دندان، با فعال کردن برخی بیمهالزم را تهیه نمایید. توانید بیمه میدرصورت نیاز  دهد.میرا پوشش ن عینک

 ی کلی رایگان، عکس دندان سرتاسری پنورامیک رایگان، وتوانید یک معاینه(، میDelta Dentalمثل دلتا دنتال )
شود بهره ببرید. برای برخی خدمات درمانی دندان مثل یهای طرف قرارداد ارائه مکلینینگ رایگان که در کلینیک

برای جزییات بیشتر  عصب کشی، روکش دندان، یا جراحی ها، باید حداقل شش ماه مشتری بیمه ی دندان باشید.
 توانید با منابع انسانی دانشگاه تماس بگیرید.می

 مسایل مالی 

 مشاغل دانشجویی 1-1-3

توجه داشته باشید که  .یددرطول آن ترم در دانشگاه ثبت نام کرده باش یدکردن کار در دانشگاه شما با یداجهت پ
 ۲۰ی ( مجاز به کار نیستید. ویزای دانشجویی به شما اجازه0.5دارید )با قرار  RAیا  TAو پوزیشن  F1اگر ویزای 

https://myahpcare.com/wp-content/uploads/2014/05/OU-HSC-Norman-Brochure_Booklet_15_163.pdf
https://myahpcare.com/wp-content/uploads/2014/05/OU_OF_Dom_15_162.pdf
https://ou.myahpcare.com/benefits
http://www.ou.edu/healthservices
https://www.deltadentalins.com/
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کنید. در مورد ساعت را پر می ۲۰شما آن وال معم RAیا  TAساعت کار در هفته را می دهد که با داشتن پوزیشن 
 اجازه ی کار با امور بین الملل دانشگاه هماهنگ کنید. 

شما  ینکل ینپس از ورود به امراجعه نمایید.  ینکلبه این برای پیدا کردن و ثبت نام در مشاغل داخل دانشگاه 
کرده و  یککل Create/View Application یکار بر رو ین. جهت انجام ایدبساز یلخود پروفا یابتدا برا یدبا

External Applicants طریق از سپس. ییدرا انتخاب نما New User یدثبت نام کن یتوبسا یندر ا. 

دقت  .یدمراجعه کن یرز ینکل این داخل دانشگاه وشروع زمان استخدام به ییوجنشدا یکارها یستاطالع از ل یبرا
نمونه کار در دانشگاه را مشاهده  یک یرز شکلدر  .کنید انتخاب جستجو برای را OU Normanکنید که گزینه 

در نظر  شود.میعنوان کار قرار داده  یرهر کار را به صورت مختصر در ز یطو شرا یاز. اطالعات مورد نیدکنمی
کند. برای معاف شدن از پرداخت شهریه شما میداشته باشید که کار دانشجویی شما را از پرداخت شهریه معاف ن

 داشته باشید. Graduate Assistantshipباید کار 

 

 دانشجویی. نمونه کار 3شکل 

مانند  یمراحلتکمیل د که شامل یشومیکار  ینا یشما وارد پروسه اقدام برا  Applyکلمه  یبر رو یکبا کل
 آخر که ینهکه تا گز یدباشد. دقت کنمیآن کار  یبرا یازموارد مورد ن یگرو د یالترزومه، تحص ی،مشخصات فرد

Review and Submit  کار تمام نشده است.  ینا یدرخواست برا پروسه یدرا رد نکرده باش یدباشمی 

2-1-3 CPT 

Curricular Practical Training  یاCPT   مجوز کار خارج از دانشگاه هست که توسط دفترISS  به دانشجویان
و یا اتمام پروژه  دهد تا یک دوره کار آموزی را برای واحد کارآموزیشود و این اجازه را میبین المللی اعطا می

و واجد شرایط میتوانند به محض ثبت نام در ترم تحصیلی  F-1د. دانشجویان با ویزا ییسانس و دکترا بگذرانلفوق 
 بهاقدام کنند. برای مثال اگر شما برای ترم بهار برنامه دارید که  CPTکه برای کارآموزی برنامه دارند، برای 

اقدام کنید. آخرین  CPTعنوان دانشجو تمام وقت در دانشگاه میتوانید برای  ید، به محض ثبت نام بهوکارآموزی بر
برای هر ترم است. برای پیدا کردن این تاریخ به تقویم  Add/ Dropبرابر با مهلت  CPTمهلت برای درخواست 

 تحصیلی دانشگاه مراجعه کنید.

ای دریافت این ورکشاپ مراحل زیر را طی دانشجو باید ورکشاپ اجباری را تکمیل کند. بر CPTقبل از درخواست 
 کنید:

 canvas.ou.eduورود به  -۱

 بر روی قسمت درس ها در سمت چپ صفحه کلیک کنید. -۲

http://jobs.ou.edu/
https://ou.taleo.net/careersection/stu/jobsearch.ftl?lang=en
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 روی تمام درس ها کلیک کنید. -۳

 روی مرور سایر دوره ها در باال سمت راست کلیک کنید. -4

 را جستجو کنید. CPTکلمه  -۵

 کلیک کنید. ISS CPTکارگاه بر روی پیوست به درس با نام  -۶

 برای این درس ثبت نام کنید. -7

 کلیک کرده و دوره را بگذرانید. Go to courseروی  -۸

 CPTمدارک مورد نیاز برای 

 نامه پیشنهاد کار -۱

 نامه پشتیبانی از طرف استاد بر روی سربرگ دانشگاه. -۲

 و یا پایان نامه. های ثبت نام شده برای ترم کارآموزیلیست درس -۳

 فرم توصیه استاد. -4

 :CPTشرایط برای درخواست 

تواند برای کارآموزی اقدام دانشجو بعد از گذراندن حداقل یک سال تحصیلی)ثبت نام در ترم پاییز و بهار( می -۱
 کند.

 اگر کارآموزی شما شامل یکی از موارد زیر میشود: -۲

 الزامی است.کارآموزی برای فارغ التحصیل شدن 

 واحد کارآموزی برای تمام کردن مدرک تحصیلی وجود دارد.

 کارآموزی برای اتمام پایان نامه الزامی است.

هستید. استاد دانشجو باید در فرم ساپورت استاد یکی از گزینه های باال  CPTشما واجد شرایط برای درخواست 
 را ارایه دهد.

 درخواست کنید. CPTبر روی این لینک کلیک کنید تا برای 

 به نکات زیر باید توجه کنید: CPTبرای دریافت 

 CPTجدید اقدام کنید. به این معنا که تمامی مدارک برای دریافت  CPTبرای هر ترم تحصیلی شما باید برای -۱
 با تاریخ جدید باید ارایه شود.



 
34 

 وقت ثبت نام کنید. در طول ترم بهار و پاییز و تابستان شما باید به عنوان دانشجو تمام  -۲

توانید ماه کامل شود، شما نمی ۱۲ساعت کاری در هفته( شما بیشتر از  4۰های تمام وقت ) CPTاگر مدت تمام  -۳
OPT .اقدام کنید 

 کند.ایجاد نمی OPTساعت کاری در هفته( مشکلی برای  ۲۰) نیمه وقت CPTاستفاده  -4

نیمه وقت در دانشگاه و کارآموزی کار کند. اگر دانشجو تمام واحدهای دانشجو نمیتواند در طول ترم بهار و پاییز  -۵
 تمام وقت اقدام کند. CPTتئوری را گذرانده باشد و فقط واحد پژوهش دارم میتواند برای 

۶- CPT .برای یک شرکت، یک مکان و تاریخ مشخصی داده میشود. شرکت باید به رشته شما مربوط باشد 

 صحبت کنید. ISSمشاور مربوطه در برای اطالعات بیشتر با 

 اسکالرشیپ 3-1-3

شوند امکان استفاده از وام های بانکی کم بهره میوارد خاک ایاالت متحده  F1دانشجویان خارجی که با ویزای 
مخصوص دانشجویان را ندارند. با این حال کمک هزینه هایی با عنوان اسکالرشیپ از طرف بنیادها و موسسات 

گیرد که در صورت واجد شرایط بودن احتمال برنده شدن در این رقابت را خواهید میتعلق مختلف به دانشجویان 
باشند. برای اکثر این میبه طور متمرکز در دسترس اینجا کلیه اسکالرشیپ های دانشگاه از  2016داشت. از سال 

ها شما باید شرح حالی از خود بنویسید و دلیل بیاورید که چرا شایسته دریافت این پول هستید. این  اسکالرشیپ
باشد. بنابراین در نظر داشته باشید یک متن مستدل با زبان مینوشته تنها راه ارتباطی شما با تصمیم گیرندگان 

 دهد.میانگلیسی شیوا شانس شما را به شدت افزایش 

گیرند که بسته به دانشکده و زمان گزینه میا نیز برای دانشجویان خود اسکالرشیپ هایی در نظر اکثر دانشکده ه
 دانشکده خود در این مورد بپرسید. میهای متفاوتی در دسترس است. از دانشجویان قدی

توانید با هزینه استاد، دانشکده یا دانشگاه برای ارایه میضمن اگر مقاله شما در کنفرانسی پذیرفته شود، شما در 
برای دانشجویان دکترا و  دالر ۱۰۰۰آن حضور پیدا کنید. اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه اسکالرشیپی به ارزش 

توانید از آن استفاده کنید. برای جزییات میکه شما در این زمینه دارد  دالر برای دانشجویان فوق لیسانس ۵۰۰
روبرسون و جی اس اس از مهمترین منابع کمک هزینه برای شرکت در کنفرانس ها مراجعه کنید. اینجا بیشتر به 

توانند برای آن اقدام کنند. برای پذیرش این فاندها ددالین هایشان را ها می ی رشتههستند و دانشجویان همه
ای برای دانشجویان های جداگانه( اسکالرشیپCISحتما درنظر بگیرید. کالج مهندسی، و کالج هنر و علوم )

لی برای شما ها معموال به لحاظ مالی، به نفع استادتان است، وهای وابسته دارند. دریافت این اسکالرشیپدپارتمان
 ی خود اضافه کنید.هم این مزیت را دارد که بتوانید دریافت آن را در رزومه

بنیاد خانواده ی فرزانه، اسکالرشیپی برای دانشجویان ایرانی فراهم کرده است که دانشجویان ایرانی در صورت نیاز 
مراجعه کنید و مدارک اثبات نیاز مالی،  به این سایتمبرم مالی می توانند برای آن اقدام کنند. برای پذیرش 

 توصیه نامه ی یک کارمند دانشگاهی )مثل استاد راهنما(، و همین طور نامه ی درخواست را بارگزاری کنید.

http://www.ou.edu/scholarships/
http://www.ou.edu/gradcollege/funding/travel-and-research
http://www.ou.edu/cis/scholarships/farzaneh-family-persian-language-scholarship1
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 دریافت ارز دانشجویی 4-1-3

با توجه به اینکه طبق آخرین اطالعات ما، ارز دانشجویی به نرخ ارز آزاد ارائه می شود، شاید درخواست این ارز 
 باشد:مراحل دریافت ارز دانشجویی بدین قرار میدیگر کار مقرون به صرفه ای نباشد. با این حال 

 Status Letter/Good Standing Letter & Expenseبروید و فرم درخواست نامه های  ISSسایت ابتدا به  •

Letter موارد زیر را در توضیحات بخواهید:. یدرا پر کن 
• Please write the letter to the Iranian Ministry of Science, Research and Technology. 

• Please include the University Account Information in the letter for International Money 

Transfer. 

• Please give me two separate letters, one for the summer and another one for the fall 

semester. 

 یزنمراتاهرو درخواست دو نسخه رر یو در طبقه دوم دست چپ انتها یدبرو Buchanan Hallساختمان  به •
 . یریدبگ یلرا داخل پاکت تحو یکی. یدبده

 مسیراز  را تحصیل به (Enrollment certification)اشتغال  یگواه ومراجعه کنید  ozone سایت •
Ozone/Academic Tab/Enrollment Verification/Obtain an enrollment certificate دریافت 

 . ییدنما
 . ییدنما یافتدر www.daftar.org یترا از سا ۵۵ و ۵4، ۵۱، ۱ شماره هایفرم یها فرم •
 ثبت نام نمایید. فقط یک بار نیاز به تشکیل پرونده دانشجویی دارید. تاک سامانه در •

 ارگذاری نمایید و کد رهگیری دریافت نمایید. مدارک خود را اسکن کنید و در سایت ب •
ارز  یافتبه بانک جهت در ینامه معرف ثبت نام کرده و مدارک را آپلود کنید. درخواست نشا سامانه در •

 نمایید. ییدانشجو

 آنالین پرداخت نمایید. صورت به تومان ۳4۰۰۰مبلغ  •
• money order  تهیه نمایید. عودت مدارک  ینههز یدالر برا ۳۰به ارزش 

: priority, flat rateمدارک برای دفتر حفاظت منافع ایران واقع در واشنگتن دی سی کنید. )هزینه پست  •
 دالر(  ۵.7۵

 توجه داشته باشید که بهتر است مدارک را یکجا دانلود کرده و یک کد رهگیری دریافت کنید. •

استفاده کنید، هزینه  USPS priority flat rateخود به ایران اگر از سرویس پست  برای پست مدارک •
 رسد.دالر خواهد بود و بعد از حدود سه هفته به مقصد می ۳۵پست مدارک شما به ایران حدود 

 تکمیل فرم های مالیاتی 5-1-3

هستید و به هر مدتی از سال در خاک امریکا بوده اید، صرفنظر از  وریتییی سوشال سکاگر شما دارای شماره
( برای income taxاینکه در این سال درآمد داشته یا نداشته اید، موظف به پر کردن فایل های مالیاتی درآمدی )

ی زمانی اول ژانویه تا نیمه ی( در بازهtax seasonایالت و فدرال هستید. این فرم ها معموال باید در فصل مالیاتی )
 ( فرستاده شوند.Internal Revenue Service; IRSآوریل هر سال، تکمیل و به اداره ی درآمدهای داخلی امریکا )

امور مربوط به درآمدها و مالیات پرداختی شما امور محرمانه ای هستند و طبق قانون کسی مجاز به سئوال و کسب 
مین طور مسئولیت همه ی امور مالی با شخص خود شماست. توصیه های این قسمت اطالع در این رابطه نیست. ه

http://www.ou.edu/content/cis/iss/immigration-visa/forms/letter-requests.html
http://www.ou.edu/content/cis/iss/immigration-visa/forms/letter-requests.html
http://www.ou.edu/content/cis/iss/immigration-visa/forms/letter-requests.html
http://www.daftar.org/
http://tak.mfa.ir/
http://tak.mfa.ir/
http://tak.mfa.ir/
http://nesha.msrt.gov.ir/
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تنها جنبه ی راهنمایی دارند و تجربی هستند. توصیه می شود با توجه به به روز شدن قوانین و تغییرات احتمالی، 
 حتمن آخرین تغییرات را از منابع معتبر بررسی کنید.

کمیسیون و همین طور  سایت آی آر اسانید همه ی فرم های مربوطه را از برای پر کردن فرم های مالیاتی، می تو
دریافت کنید و خودتان اطالعات را وارد کرده و مدارک درخواست شده را بفرستید.  امور مالیاتی ایالت اوکالهما

ها با وجود روتین بودنشان دارای پیچیدگی های اقتصادی و حقوقی هستند. اگر درآمد باال و چندین اینگونه فرم 
منبع درآمدی دارید، و فکر می کنید مالیات بیش از حدی پرداخت کرده اید که باید معاف می شدید، توصیه می 

 رد.استفاده ک H&R blockشود از راهنمایی کارشناسان و متخصصین این حوزه، مثل 

طبق تعریف های مالیاتی فدرال، اگر شما کمتر از پنج سال ساکن جایی باشید رزیدنت محسوب نمی شوید و باید 
 آدرسرا پر کنید. اما طبق قوانین مالیالی اوکالهما، اگر شما در اوکالهما ساکن هستید و  non-residentهای فرم

های رزیدنت را پر کنید. این تعریف از فرم و باید فرم شما در ایالت اوکالهماست، شما رزیدنت اوکالهما هستید
 آورده می شود: ۲۰۱۸مالیاتی ایالت اوکالهما در سال 

“An Oklahoma resident is a person domiciled in this state for the entire tax year. “Domicile” is the place established 
as a person’s true, fixed, and permanent home. It is the place you intend to return to whenever you are away (as on 
vacation abroad, busi- ness assignment, educational leave or military assignment). A domicile, once established, 
remains until a new one is adopted. A part-year resident is an individual whose domicile was in Okla- homa for a 
period of less than 12 months during the tax year.” 

هایی هستند های حضوری نیست و وبسایتبرای مورد دانشجویان و مالیات های مربوطه، خیلی نیازی به مشاوره 
برگشتی شما را حساب و فرم های مورد نیاز را  که با چند سئوال و اطالعات درآمدی و مالیاتی، میزان مالیات

ها برای دانشجویان بین المللی و غیر رزیدنت است. برای رزیدنت وبسایت اسپرینگ تکس. اتوماتیک پر می کنند
قابل استفاده هستند. امور بین الملل دانشگاه هر ساله پیش  کردیت کارماو  توربوتکسهای دیگری مثل وبسایت

از فصل مالیاتی، ایمیل راهنمایی ارسال می کند که می توانید با دنبال کردن دستورالعمل داده شده، کد تخفیفی 
دالر کاهش دهید. دانشگاه برای پر کردن  ۵دن فرم های مالیاتی فدرالی را به دالری پر کر ۳۵بگیرید و هزینه ی 

معموال پر کردن فرم مالیاتی ایالتی )یک فایل با فرمت پی دی فرم های مالیاتی ایالتی کد تخفیفی ای نمی دهد. 
 کار پر می شود.اف( چندان پیچیده نیست و با دریافت اطالعات درآمدی و مالیاتی، به شکل نرم افزاری و خود

شود هستید که معموال اواخر هر سال از طرف دانشگاه ارسال می W2های مالیاتی، نیازمند فرم برای پر کردن فایل
 دانشگاه قابل دسترسی است. وبسایت امور انسانیو همین طور از طریق 

های مالیاتی ایالت اوکالهما، شما باید اول فرم های مالیات فدرال را پر کرده باشید و یک برای پر کردن فایل 
 مراه مدارک مورد نیاز به کمیسیون مالیات ایالت اوکالهما بفرستید.هنسخه از آن را به

شمول مالیات ی درآمد ساالنه ی شما مدر پر کردن فرم های مربوط به مالیات ایالتی، در نظر داشته باشید که همه
هزار دالر آن قابل  ۶هزار دالر بوده است، به طور استاندارد  ۲۰شود. یعنی اگر مثال در آمد شما برای امسال نمی

 Standard tax deduction هزار دالر هستید. به این داستان،   ۱4کسر است و شما تنها موظف به پرداخت مالیات 
اید، هزینه های درمانی ان است. اگر فکر می کنید به خیره کمک کردهگفته می شود و معموال مورد اغلب دانشجوی

های مورد مالیاتی خود را یک به یک باالیی داشتید، یا میزان کسر مالیاتی شما بیشتر از این مبلغ است، باید هزینه
گفته  itemized tax deductionوارد کنید تا مشخص شود چقد مستحق معافیت مالیاتی هستید. به این وضعیت 

شود. توجه کنید که برای اثبات این ادعاها، باید برای هر دونیشن رسید دریافت کنید، و یا رسید کلیه ی هزینه می
 کنید.سال ار اهای درمانی خود را داشته باشید و آنها ر

https://www.irs.gov/
https://www.ok.gov/tax/
https://www.ok.gov/tax/
https://www.sprintax.com/
https://myturbotax.intuit.com/
https://www.creditkarma.com/
https://hrms.ou.edu/psp/hrprd/?cmd=login
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ار اس در را به آدرس آی  W2پس از پر کردن فرمهای مالیاتی، باید اصل فرم مالیاتی، بهمراه یک تکه از فرم 
را باید بهمراه یک کپی از فرم مالیاتی فدرال به کمیسیون مالیاتی  W2تگزاس فرستاد. تکه ی دیگری از فرم 

را باید برای رکورد شخصی خود نگه دارید.  W2اوکالهما )در اوکالهماسیتی( بفرستید. معموال دو تکه از فرم 
 آدرس های پستی در فرم های مالیاتی آورده شده اند.

 نیت در شهر ام 

های آکادمیک برخوردها به طور کلی شهر نورمن و ایالت اوکالهماسیتی بسیار امن هستند. همین طور در محیط
و مشکل آفرین  و رفتارها بسیار انسانی و متمدنانه است. در هر حال احتیاط شرط عقل است و افراد دردسرساز

( کمی دارد، با این حال در صورت برخورد با چنین homelessخانمان )همه جا هستند. نورمن و اوکالهماسیتی بی
افرادی، ترجیحا از مکالمه یا بگو مگو با آن ها برحذر باشید. از پیاده روی در مکان های خلوت، تاریک و دور افتاده 

تر تفاوت باشید، به جاهای عمومیخوردهای نژادپرستانه، سعی کنید بیخودداری کنید. در صورت مواجهه با بر
 بروید و در صورت بروز مشکل سریعا موضوع را با پلیس در میان بگذارید.

 بالیای طبیعی 1-1-3

( است. تورنیدو ممکن است در هر زمانی از سال رخ turnadoی طبیعی ایالت اوکالهما، گردباد )مهترین مخاطره
ظهر، آژیر هشدار تمرینی  ۱۲رخداد آن در ماه های مارچ تا آگوست است. هر شنبه، رأس ساعت بدهد، ولی اوج 

در سرتاسر ایالت کشیده می شود تا ساکنین را گوش به زنگ نگه دارد. توصیه می شود، همواره پناهگاه های 
د. معموال از زمان اعالم ای در ذهن داشته باشیعمومی را به یاد بسپارید و برای رسیدن به آن ها همیشه نقشه

دقیقه ای وقت دارید. بهتر است امیدوار باشید هیچوقت آژیر خطر تورنیدو را  ۲۰-۱۵تا وقوع آن حدود « خطر»
)بجز در مواقع تمرینی( نشنوید. حتما از اینکه ساختمان و پناهگاه برای تورنیدو طراحی شده است اطمینان حاصل 

 Sarkey’sعنوان مثال ساختمان سازد. بهن را مناسب شرایط خطر نمیکنید. صرف ظاهر محکم یک ساختمان آ
 های امن قرار ندارد.محل دانشکده نفت برای این مورد مناسب نیست و در لیست ساختمان

معموال در زمان احتمال خطر تورنیدو، سه مرحله اعالم خطر وجود دارد: در صورتی که احتمال وقوع تورنیدو در 
( اعالم می شود که باید turnado watch« )هشدار تورنیدو»نت شما وجود داشته باشد، ی محل سکومنطقه

احتیاط کنید و در مناطق امن بمانید و خود را برای شرایط فوریتی آماده کنید. در صورتی که احتمال شکل گرفتن 
 turnado« )ورنیدوخطر ت»تورنیدو باال برود و یا تورنیدو در مناطقی نزدیک محل سکونت شما دیده شود، 

warning اعالم می شود و باید به پناهگاه بروید. در صورتی که مرکز هواشناسی ملی امریکا میزان خطر و احتمال )
وقوع گردباد در منطقه را بسیار باال ببیند، آژیر خطر منطقه به صدا در می آید و این به آن معناست که گردباد 

مین )تاچ داون( و بروز خسارت و تلفات در نزدیکی شما بسیار باالست. در شکل گرفته و احتمال برخورد آن با ز
صورتی که در این وضعیت قرار گرفتید، از سوار شدن به وسایل نقلیه خودداری کنید، از شیشه ها و دیوارها فاصله 

ایل نرم حفاظت بگیرید. به مکانی امن )مثل طبقات زیرزمینی و یا داخل وان حمام( رفته و خود را با پتو و وس
کنید. در نظر داشته باشید که حرکت تورنیدو کامال غیرخطی و سرعت آن بسیار زیاد است. به همین دلیل 

 بینی دقیق زمان، محل و میزان تخریب آن غیرممکن است.پیش

ی عموم در زمان اعالم هشدار وقوع تورنیدو، ساختمان های امنی که پناهگاه تورنیدو هستند درب هایشان را به رو
ی بیزل، و ساختمان مرکز کنند و استفاده از آنها تا زمان رفع هشدار آزاد است. در سطح کمپس، کتابخانهباز می

 ملی هواشناسی، از مکان های در دسترس و راحت برای پناه گرفتن هستند.
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، تغییر را تمدید کرده در کشور آمریکاوضعیت مهاجرتی خود فرصت دارید تا  روز ۶۰پس از فارغ التحصیلی شما تا 
فرآیند اخذ اقامت  شود و برمی اقامت شما غیرقانونی محسوب ،ین مدتا پس از و یا کشور را ترک نمایید. داده

 خواهد داشت. در صورتی که تصمیم دارید پس از پایان تحصیل منفیتاثیر در آینده شما  دایم و یا ویزای کاری
از قبل برنامه ریزی و  آماده کنیدبعدی  خود را برای گام ،از سال آخر تحصیلبهتر است ؛ در آمریکا ماندگار شوید

رت گرین کا اخذیا  اقامت در آمریکا شما نیازمند به دریافت/تمدید ویزا تمدیدجهت های الزم را انجام دهید. 
 .هستید

  :عبارت است از ی اقامتراههای دریافت قانونی ویزا

 و ، السابقفی اکم ادامه تحصیل و دریافت/تمدید ویزای دانشجوییالف( 

  .OPT (Optional Practical Training)پیدا کردن کار و اقدام برای دریافت ویزای کارآموزی یا  ب(

 دانشجویی ادامه تحصیل و تمدید ویزای 

باید زمان الزم جهت بررسی  ، مانند آنچه قبال برای پذیرش انجام دادید،به دنبال ادامه تحصیل هستیداگر 
و اپالی برای دانشگاههای مختلف و دریافت پذیرش را در نظر ، مکاتبات الزمه با اساتید و دانشگاهها، هادانشگاه

تحصیلی از رشته تحصیلی فعلی خود بتوانید برای ادامه تحصیل به تا بعد از فارغ ال بگیرید و به موقع اقدام کنید
التحصیلی از دانشگاه آمریکایی به البته با توجه حضور در آمریکا و فارغ منتقل شوید.رشته دیگر یا مقطع دیگر 

 مراتب شانس بهتری برای پذیرش خواهید داشت.

 و جستجو برای کار  OPTدریافت  

باید در گام اول اقدام به آماده کردن رزومه خود کنید.  OPTکردن کار و اپالی برای در صورت تصمیم برای پیدا 
نمونه  ،. برای شروع کاردانشگاه کمک بگیرید career serviceو  writing centerتوانید از می کار برای این

کنید.  را آماده کنند که رزومه خودهای مختلف موجود هستند که به شما کمک میهای زیادی در سایترزومه
سایت مشاغلی که تمایل به اپالی کردن آنها دارید برای های الزم هت بررسی لیست مهارتجیکی از منابع خوب 

توانید ایده می در آن شاخهافراد شاغل عنوان شغلی مورد نظر خود و بررسی صفحه  ویجستج. با استلینکدین 
هایی را که دارید بیان کنید. سعی کنید توانید مهارتهایی الزم دارید و به چه صورت میکه چه مهارت بگیرید

در صورت مشاهده  های متفاوت مرتبط با رشته خود داشته باشید کهتمپلیت از رزومه خود برای شغل ینچند
 دام کنید. قلی مناسب با چند دقیقه ویرایش بتوانید جهت اپالی اغمورد ش

باشد. در آمریکا چیزی که به شما در پیدا کردن کار کمک بزرگی گام بزرگ و سخت بعدی جستجوی کار می
های . در پیدا کردن کار در کنار سایت networkingباشد یا به اصطالح ساختن شبکه آشنایان حرفه ای می ،کندمی

ارتباط با اساتید و در  ،هادر بازدید از کارخانه ،هادر کنفرانس کاریابی و ... از آشنایان حرفه ای خود غافل نشوید.
با  فزایید.این بیکدای خود در لینحرفه ای باشید و آنها را به شبکه حرفه رابطهصاحبان مشاغل به دنبال برقراری 

توانید به اعضای لینکدین پیغام شخصی داده و رزومه خود را سایت لینکدین شما می premiumد عضویت خری
صفحه شرکت در  ،بینید هم ضمیمه کنید. مثال اگر در سایت شرکتی شغلی متناسب با مهارتها و رشته خود می

رغ التحصیالن دانشگاه اوکالهما شناسید یا از فاین و کارمندان شرکت را چک کرده و ببینید کسی را میدلینک
کسی در آن شرکت مشغول است و پس از ارتباط گرفتن با شخص مربوطه تمایل خود را برای اپالی برای شغل 

http://www.ou.edu/writingcenter
http://www.ou.edu/career
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قسمت مربوط به شغل مورد نظر را  توانید مدیرمورد نظر اعالم کنید و رزومه خود را ارسال کنید. شما حتی می
و ارسال مستقیم رزومه خود به ایشان کنید. با اینکار شما چند قدم به اشخاص  پیدا کرده و سعی به برقراری ارتباط

به جای توانید امیدوار باشید که رزومه شما می .ایدحرفه ای و فنی مرتبط به شغل مورد نظر خود نزدیک شده
 ،پیدا کند اینکه ابتدا از طریق قسمت منابع انسانی بررسی شده و سپس در صورت گزینش به مرحله بعدی راه

 .مستقیما توسط مدیر دیده و بررسی شود

OPT  دوازده ماهه است و برای دانشجوهای رشته هایSTEM برای دریافت پس از پایان این دوازده ماه توان می
روز قبل از فارغ  ۹۰از  توانیداقدام کرد. شما می Month STEM OPT Extension-24ماهه معروف به  ۲4ویزای 

اقدام کنید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این است که آماده کردن مدارک  OPTهت دریافت جالتحصیلی 
قبل از فارغ التحصیلی روز  ۹۰زودتر از  بهتر استندین روز تا چند هفته وقت شما را بگیرد پس چتواند از الزم می

و اقدام به آماده کردن آنها کنید و در روز موعود برای  نمودهالزمه را دریافت  لیست مدارک ISS دفتر با مراجعه به
 OPTتاریخ شروع اعتبار ارسال کنید. نکته دوم  USCISاپالی و بدون از دست دادن هیچ وقتی مدارک رو به 

ن شدن از ئی مطمروز بعد از فارغ التحصیلی انتخاب کنید )برا ۶۰ توانید بین روز فارغ التحصیلی تاهست که می
تماس بگیرید و درخواست مشاوره کنید(.  ISSدرستی این قسمت و عدم تغییر آن بهتر است هر چه زودتر با دفتر 

شاید بتوان روز پس از فارغ التحصیلی  ۶۰ کار مورد نظر خود نشده اید گزینه  گرفتن پیشنهاداگر هنوز موفق به 
 د. روز فرصت بیشتر خواهد دا ۶۰گفت که به شما 

توانید کار داوطلبانه کنید وجود ندارد و شما میدارید الزامی به دریافت حقوق برای کاری که می OPTدر مدتی که 
ساعت  ۲۰کار هم باید مثل هر کار دیگری مرتبط با رشته تحصیلی شما در آمریکا و حداقل  انجام دهید ولی این

 OPTدانشجویانی که اقدام به دریافت نیست. صادق    Month STEM-24این قانون در مورد ویزای  باشد. در هفته
پروسه دنبال کار کار باشند. توانند بییک سال میطول  روز در ۹۰باید آگاهی داشته باشند که حداکثر  ،میکنند

آگاه نباشیم این است که حتی پس از مصاحبه و  از آن گشتن طوالنی است ولی چیزی که شاید به عنوان دانشجو
گاهی عنوان مثال به. بسیار دیرتر از فرصت باقیمانده ما باشدتواند شروع به کار میتاریخ  ،در آنو قبولی موفقیت 
ای برای یک شغل ممکن است بیشتر از نود روز طول بکشد. چه بسا شرکتی به شما های چند مرحلهمصاحبه

مصاحبه اعالم نتیجه شرایط شرکت چند ماه پس از  دلیلدهد ولی روز آغاز به کار شما به م میپیشنهاد شغلی ه
)در زمان  OPTبرای دریافت  ،به دنبال کار بگردید ،رزومه خود را تهیه کنید ،است. بنابراین زود دست به کار شوید

قبل از به پایان آمدن ددالینها  مختلف را در موقع مناسب و احلو مر ،مناسب برای شرایط خود( اقدام کنید
 اقدام کنید. مرحلهبگذرانید. به عبارت دیگر با آمادگی کامل و آگاهی از چالشهای سر راه برای این 

 NIW 

 Nationalکنند، روشی است موسوم به هایی که محققان برای اخذ گرین کارت آمریکا استفاده مییکی از راه

Interest Waiver (NIW)  اندشدهشان تخصصی ادی که باعث پیشرفت علم در حوزهآمریکا به افرکه دولت 
)سنجش بر اساس تعداد ارجاع مستقل  اند)سنجش بر اساس تعداد مقاالت(، نفوذ و تاثیرگذاری در علم داشته

، مقاالت از طرف محققان دیگر به جز همکاران نویسنده قبلی( و روی موضوعات مهم روز مثل امنیت ملی و سایبری
کند. پس از همین امروز به فکر نوشتن مقاله و ارجاعات آن اعطا می اندکردهایمنی زیرساخت ها، بیماریها و ... کار 

روی  (review paper)و یک مقاله باکیفیت مروری  کنیدبه طور خاص در بدو ورود با استاد خود همکاری  .باشید
. این قبیل مقاالت معموال ارجاعات بیشتری در ماییدنموضوع تخصصی ایشان یا خود در یک مجله معتبر چاپ 

ن شما نویسنده اول باشید ارزش بسیار بیشتری آمقاالتی که در  داشته باشیدند. توجه کنزمان کوتاهی کسب می
 دارند.
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 Preparing For a Lifeشود واحد درسی به دوستانی که قصد اشتغال به عنوان استاد دانشگاه را دارند توصیه می

in Academia که در دانشگاه اوکالهما توسط اساتید Dr. Mistree و Dr. Allen شود را در برنامه تحصیلی ارایه می
 Research and teaching statements ،Labو  Cover letter ،CVخود قرار دهند. در این درس اصول تهیه 

management شود.و اقدام برای جذب فاند تدریس می 

 توانید استفاده کنید.میقرار دارد نیز اینجا جهت تمرین رزومه نویسی از کورس آنالین رایگانی که در 
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 : نقشه دانشگاهضمیمه اول 
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 : چک لیست کارهای الزم در بدو ورود به دانشگاهضمیمه دوم 
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 : قسمت های مختلف گوشت گاوسومضمیمه  
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