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با همت جمعي از دانشجويان ايراني دانشگاه اكالهما به سرپرستي  2015نگارش اين دفترچه راهنما در پاييز  
است  دانشجويانيه راهنما كمك به هدف از نگارش اين دفترچدوست عزيز ميرحامد ميرمظفري آغاز گرديد. 

كه براي اولين بار وارد اين دانشگاه و فضاي كشور آمريكا مي شوند. در اين راهنما سعي شده است تا از 
تا بر غناي هر چه بيشتر اين مجموعه افزوده شود. بديهي است كه  شدهاستفاده  يان قديميتجربيات دانشجو

زيادي از سواالت و ابهامات دوستان عزيز در آن  تعدادممكن است ويرايش اول اين مجموعه كامل نبوده و 
لحاظ نشده باشد. اين نقيصه به مرور زمان و با دريافت سواالت و جوابهاي مناسب تكميل خواهد گرديد. 

  ويرايش بعدي لحاظ گردد. ايميل بزنيد تا در isaou@ou.eduهرگونه سوال يا پيشنهادي داريد لطفا به 

. در اين بخش سعي مي شود پرداخته مي شوددوم اين دفترچه راهنما به شرايط زندگي در نورمن  بخشدر 
د نرتوجه بيشتر قرار گي تا نيازهاي ثانويه دانشجويان عزيز مانند خريد اتومبيل، لوازم خانه و ساير موارد مورد

  گذاشته شود.و تجربيات ساير دوستان به اشتراك 

كه فارغ التحصيل شده اند و مشغول به كار و فعاليت هاي  يآخر قصد داريم از تجربيات دوستان بخشدر 
اقتصادي و تحقيقي هستند استفاده كنيم تا دوستان در شرف فارغ التحصيلي با كمترين انرژي و فشار روحي 

  و جسمي به بهترين نتايج ممكن دست پيدا كنند.

ه ما ك مايا پيشور و خانم ، سعيد حسيني پوري، مهراد اميرخسرويحسام يزدانستان عزيز آقايان در انتها از دو
  را در تدوين و ويرايش اين مجموعه ياري نمودند كمال تشكر و سپاس را داريم.

  

  

  

  انجمن دانشجويان ايراني اكالهما

  2015پاييز 

  



 

	جابجايي و اسكان موقت 

ي ا يكآشنايي بو اسكان موقت ميباشد.  نورمناولين مشكلي كه دانشجويان با آن روبرو هستند ورود به شهر 
كا، قبل از ورود به آمريكند. رايند اسكان شما را بسيار تسهيل ميپيش از ورود، ف ،يا انجمن از دوستان دانشجو

و يا هر كدام از دانشجويان ) Iranian Student Associationشجويي ايرانيان (نتماس با انجمن دابرقراري 
ميباشد و تالش بر اين  isaou@ou.eduايراني دانشگاه اكالهما اكيدا توصيه ميشود. ايميل ارتباطي انجمن 

Iranian است كه در اسرع وقت پاسخگوي ايميلهاي دانشجويان باشد. همچنين ميتوانيد در فيس بوك صفحه 

Student Association at University of Oklahoma .اخيرا در تلگرام گروه  را دنبال كنيدOU Students 
ا در صورتيكه تحت شرايط خاص و ي ي تشكيل شده است.براي آشنايي دوستان با يكديگر و سواالت احتمال

با يك جستجوي مختصر اسامي بسياري بدشانسي شما، انجمن در زمان مناسب پاسخگوي ايميل شما نبود، 
از دانشجويان ايراني دانشگاه قابل دسترسي است. از آنجايي كه دانشجويان حتي در فصل تابستان مشغول 

  ين به يك نفر بسنده نكنيد.تحقيق و كار ميباشند، بنابرا

   سرويس هاي فرودگاهي 2-1-1

 ميباشد. )Will Rogers World Airport (مبدا ورود شما به ايالت اكالهما فرودگاه اكالهماسيتيمعموال 
تاخير يا تعويض پرواز در مسافرتهاي داخلي آمريكا امري متداول است. فاصله فرودگاه برخالف تصور اوليه، 
در بسياري موارد دقيقه طول خواهد كشيد.  30مايل است كه با ماشين تقريبا  20 نورمناكالهماسيتي تا شهر 

ي ز طريق هماهنگرا شخصا يا ا نورمنانتقال دوستان از فرودگاه به  قديمي لطف كرده و مسووليتدانشجويان 
البته اين در صورتي است كه پيشاپيش هماهنگي و تماس با دانشجويان رند. يگبا دوستان ديگر برعهده مي

 عمومي يهاسرويسهستيد،  نورمنبرقرار شده باشد. در شرايطي كه خودتان شخصا مجبور به آمدن به شهر 
 سمت حمل و نقل عموميقميتوانيد به  اين لينك از طريق شود.پيشنهاد مي ذكر شده زيركه در فرودگاه 

  فرودگاه دسترسي پيدا كنيد. 

، و ون (Taxi/Limo)، تاكسي (Buses)ها به سه دسته اتوبوس بينيد، سرويسطور كه در صفحه فوق ميهمان
(Van/Shuttles) ها هم بنا به ترافيكندارند و تاكسي نورمنها كه مسيري به شهر اتوبوسشوند. تقسيم مي 

يمت تقريبا هم ق .باشندمي (Van)ها ون همان دارند. بنابراين بهترين گزينه و نسبتا بااليي قيمت متغير
همان طور كه در سايت مشاهده  تان موجود است.ها و وسايلكافي براي چمدان مشخصي دارند و هم جاي

 Oklahoma) هاي ون موجود در سايت گزينه دوم گزينهاز بين فرماييد، ون ها نيز انواع مختلفي دارند.  مي

Shuttle/Lightning Express) دالر است،  35 اكالهما است. كرايه مسير فرودگاه تا دانشگاه انتخاب ترينارزان



قصدتان جايي متفاوت از دانشگاه باشد، به مقصد دانشگاه است. اگر متنها ولي دقت كنيد كه اين كرايه ون 
در  (Stand)اي باجه Oklahoma Shuttleدالر بايد بيشتر بپردازيد. نكته نهايي اينكه  10تا  5معموال بين 

ها تماس گرفته و درخواست ماشين كنيد. بعد از تماس توانيد با آنجا ميكه از همان تعبيه كردهفرودگاه 
   توانيد از آن استفاده كنيد.كند، كه ميچند دالري برايتان صادر مييك كوپن تخفيف  Standهمان 

 

  دستگاه خودكار كرايه ون در فرودگاه اكالهما- 1شكل 



  استفاده از سرويس هاي دانشگاه 2-1-2

 تحصيلي در شروع هر ترم )International Student Service( دانشگاه اكالهما دفتر ارتباطات بين الملل
ها باجه اي تعبيه در قسمت جمع آوري چمدان گيرد.جهت ورود آسان دانشجويان در نظر مي را تسهيالتي

ند ههما ضمن خوش آمدگويي به شما پاسخگوي سواالتتان خواگردد كه دانشجويان و پرسنل دانشگاه اكالمي
را از زمان  ISSخروج از ايران، خواهند كرد. بنابراين قبل از  تانياههمر نورمنشهر  بود و در انتقال شما به

  مطلع سازيد. لينك اين ورود خود به اكالهما از طريق

  سرويس اوبر 2-1-3

 ww.uber.comwروشي ديگري نيز براي حمل و نقل وجود دارد. براي استفاده از اين گزينه شما بايد در سايت 
عضو شويد. قيمت هاي اين سرويس به نسبت تاكسي بسيار به صرفه تر هستند. ولي مشكل بزرگي كه وجود 

كارت اعتباري يا نقدي به نام خودتان داشته باشيد.  بايد دارد اين است كه شما براي ثبت نام در اين سرويس
ده مي شويد غيرقابل استفاده است. در عوض پس بنابراين اين روش براي اولين باري كه وارد خاك اياالت متح

  از افتتاح حساب بانكي از گزينه هاي به صرفه و دانشجويي محسوب مي شود.

  اسكان موقت 2-1-4

 فعال مسيست تنها از آنجايي كه را در نظر بگيريد. زير نكاتداريد،  نورمنچند روزه در  موقت اگر نياز به اقامت
، بنابراين نزديكي محل باشندمي CARTبا نام اختصاري  اي دانشگاههسرويس نورمندر حمل و نقل عمومي 

 Wهاي حوش خيابان ماداميكه حول و ست.ا پارامتر مهمي يا مسيرهاي اتوبوس سكونت شما به دانشگاه

Lindsey St., W Boyd St., W Main St.  هستيد، در نزديكي دانشگاه به سر برده و دسترسي به سرويس
  هاي زير نزديكي به دانشگاه مهمترين پارامتر بوده است.در انتخاب گزينه رايگان دانشگاه بسيار 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 



براي  Debit Card) يا Credit Cardهاي فوق به كارت اعتباري (ها و اقامتگاهقابل به ذكر است كه اغلب هتل
كه با مشكل روبرو شويد ال اينها احتم) شما نياز دارند كه در صورت نداشتن اين كارتCheck inپذيرش (

  شود.تان تاكيد مي زياد است. بنابراين باز هم هماهنگي با يكي از دوستان جهت تسهيل امور پذيرش

در برخي موارد دانشجويان قديمي تر فضاي كافي براي پذيرايي مهمانان و دوستان تازه از راه رسيده دارند كه 
پرداخت مبلغ نسبتا ناچيزي از ميزباني اين دوستان استفاده نماييد. در شما مي توانيد به صورت رايگان يا با 

استفاده نموده و سريعتر به انجام امور  نيز اين صورت شما مي توانيد از راهنمايي ها و كمك هاي يك هم زبان
 مقدماتي بپردازيد. 

	كارهاي اداري ضروري در بدو ورود به دانشگاه 

هنگام ورود به دانشگاه كليه مدارك مربوطه مهمترين كار شما انجام امور دانشگاهي است. پس از اسكان موقت 
خود را  I- 94... را با خود همراه داشته باشيد.  DS- 2019و I ،Offer letter ،94-I-20از قبيل پاسپورت، 

  بگيريد.  پرينت سايتاين ميتوانيد از 

. انجام برخي از مراجعه كنيددر بدو ورود شما بايد به ساختمان هاي متعددي جهت انجام برخي از امور اداري 
اين امور بسيار حياتي است و بايد در اولين ساعات حضور در آمريكا انجام شوند. بنابراين شما نياز داريد قبل 

ها و امور دانشگاهي كه به توضيح ساختمانقبل از ايناز هر چيزي با ساختمان هاي دانشگاه آشنا شويد. 
ان، شود كه جهت سهولت و تسريع امورتباز هم توصيه مي كهنكته ميتواند مفيد باشد. اول ايندو بپردازيم، ذكر 

 Wi-Fi OUدر محوطه دانشگاه اكالهما شما به دو اينترنت دوم اينكه  از كمك دوستان دانشجو بهره ببريد.

Guest  وOU WiFi 4كه براي اتصال به دومي نياز به ثبت دستگاه خود با  ،رسي خواهيد داشتدستx4  .داريد
بسنده كنيد. پس از اتصال به  OU Guestبه مي توانيد در زير توضيح داده شده است. فعال  4x4در مورد 
يك شماي  اين نقشهرا در گوگل سرچ كنيد.   University of Oklahoma –Main campus Mapاينترنت، 

براي راحتي كار كند. ميكلي از دانشگاه به شما خواهد داد و در پيدا كردن اولين مقصدتان به شما كمك 
  آورده شده است. ضميمه اولاي از اين نقشه در دوستان نمونه

2-2-1 Hester	Hall	

 Hester Hallدر ساختمان  ISS . اطاقآغاز ميشود ISS- International Student Serviceشروع كار شما از 
صورت  ISSدر  و ثبت اطالعات تماس شما دانشجوييحساب افتتاح و  I-20مربوط به  . كارهايقرار دارد

ساب دانشجويتان هميشه بروز حدانشجويي، آدرس و شماره تماس خود را در حساب  افتتاحپس از  گيرد.مي
و   شناسه كاربري ها ارسال خواهند شد.ي ضروري به اين آدرساهنگه داريد. مرسوالت دانشگاهي و پيامك

است كه در خيلي  (4x4)شما همان شناسه سازيد. مي ISSدانشجويي خود را در حساب مربوط به رمزعبور 



به شما فرمي داده عالوه بر نقشه دانشگاه  ISSديگر از جمله كتابخانه به آن نياز خواهيد داشت. در موارد 
 ضميمه دومها در  خواهد شد كه ساير كارهايي كه بايد انجام بدهيد در آن ليست شده است. نمونه اين فرم

  آورده شده است.

پذيرد. به صورت آنالين انجام مي Enrollو  Orientationsبينيد از جمله در فرم فوق ميقسمتي از كارهايي كه 
با ترتيب كارهايي كه در زير توضح داده خواهد شد يكسان نيست.  ISSبنابراين ترتيب امور مندرج در فرم 

  نگران نباشيد، با انجام امور زير كليه موارد فرم پوشش داده خواهد شد.

نيازي به ورود به دانشگاه نداريد و بالفاصله پس از پذيرش مي الزاما براي افتتاح حساب دانشجويي شما البته 
توانيد با شماره اي كه به عنوان شماره داوطلبي دريافت كرده ايد كه همان شماره دانشجويي امروز شماست، 

در صورتي كه  آورده شده است. 8-2-2 بخش حساب خود را به صورت آنالين فعال نماييد. جزييات بيشتر در
  اين مرحله را تكميل نماييد. ISSقبال اين كار را انجام نداده باشيد مي توانيد در بدو ورود در محل 

2-2-2 Oklahoma	Memorial	Union  

ساختمان طبقه همكف واقع در  Sooner Cardدريافت كارت دانشجويي در دفتر  شما ديكار بعمهمترين 
Oklahoma Memorial Union   است. پس از گرفتن عكس درSooner Card توانيد و ضرب آني كارت مي

خود را روي كارت بيابيد (قابل به ذكر است اگر به عكس خودتان روي كارت  (Student ID)شماره دانشجويي 
 فوري ه از چهره شما عكسشويد، چون در همان لحظ Sooner Cardساس هستيد با ظاهر آراسته وارد ح

  .)خواهند گرفت

در اين محل شما مي توانيد برچسب مربوط به اتوبوس هاي دانشگاه را نيز پشت كارت خود داشته باشيد. با 
به خاطر داشته باشيد كه در ابتداي  بود.براي شما رايگان خواهد ها اين برچسب ها استفاده از اين سرويس 

 هر ترم تحصيلي برچسب خود را تجديد كنيد تا با مشكل مواجه نشويد.

2-2-3 Nuclear	Engineering	Laboratory  

 ساختمان دومطبقه  واقع در Human Resource مراجعه به در ادامه كارهاي اداري شمامرحله سومين 
Nuclear Engineering Laboratory .موقعيت  ين بخش مربوط به آن دسته از دوستاني است كها است

Graduate Assistantship .طور كه از اسم آن پيداست قسمتي از كارهاي همان به آنها پيشنهاد شده است
 شخصيتانچندين فرم را پر كنيد كه داشتن رزومه  شما بايد HRدر گيرد. حقوقي شما در اين اطاق انجام مي

تعداد اين فرمها زياد است. حداقل نيم ساعت و گاهي تا يك ساعت و نيم زمان خواهد كرد. اين روند را تسريع 
براي گذر از اين مرحله نياز داريد. به خصوص در اول ترم به دليل مراجعه دانشجويان جديد اين قسمت يكي 



ي ازاي كار دانشجوي از سخت ترين و وقت گير ترين مراحل اداري دانشگاه مي باشد. شما براي دريافت حقوق در
  حتما بايد به اين قسمت توجه ويژه اي داشته باشيد.

ا هل يفارغ از اين كه شما متا ست.هل شما از ديدگاه مالياتيوضعيت تا هااي مهم در پر كردن اين فرمنكته
 گرديد و همسر و فرزندان شما تنها جزو وابستگان وب مي، از ديدگاه مالياتي شما مجرد محسمجرد باشيد

(Dependants)  شما هستند و طبق قانون مالياتي آمريكا براي تبعه هاي برخي كشورهاي خارجي مانند ايران
هايي كه در بخشي از فرم .محسوب نخواهد شدتخفيف مالياتي متاهلي  مزيتسال در آمريكا  5سكونت زير 

HR اخت حقوق كارهاي پردكنيد مربوط به پر مي(Pay roll) اينكه دانشگاه بتواند حقوق  باشد. برايشما مي
يده تان از شما پرسها اطالعات حساب بانكيتان واريز كند، در قسمتي از فرمشما را مستقيم به حساب بانكي

ه شما اب، بانك بتوانيد پس از افتتاح حساب بانكي پر كنيد. پس از افتتاح حسها را مياين قسمتخواهد شد. 
براي  HRاي خواهد داد كه اطالعات حساب شما در آن آورده شده است. عالوه بر تحويل اين نامه به برگه

. فرايند گرفتن تحويل دهيد HRخود را هم به  Social Security Numberبايد  Pay Rollاتمام كارهاي 
Social Security Card نهايت در  ه است.شد توضيح داده 1-2 بخش درHR  به شما فرمي خواهد داد كه بايد

 SSNهمچنين نامه اي براي دريافت  .برسانيد (Goddard Health Service)كلينيك دانشگاه  تاييد به آن را
   ربوطه دريافت خواهيد نمود.به اداره م

2-2-4 Goddard	Health	Center  

 Goddard Health)، كلينيك دانشگاه طور كه در بخش قبل توضيح داده شده استمقصد بعدي شما همان

Service)  .و موارد مربوط به آن از جمله تزريق واكسنكليه كارهاي پزشكي است (Immunization)،  ييدĤت
براي كليه پرسنل  (Tuberculous)وبا  تست پذيرد.وغيره در اين ساختمان صورت مي برگه واكسيناسيون

ه مدر ايران پيشينه واكسيناسيون داريد و مدارك الزم را ترج كه اگرنكته مهم ايندانشگاه ضروري است. 
ثبت  (Goddard) درمانگاه دانشگاه تان درسازي و در پرونده پزشكيتوانيد اين مدارك را معادلايد، ميكرده
و  تزريق خواهد شد درمانگاهو... در  MMRهاي الزم از جمله هپاتيت، صورت كليه واكسندر غير اين كنيد.

قابل به ذكر  باشد.، رايگان ميهستند (Insurance)بيمه  Graduate Assistantshipبراي دوستاني كه تحت 
دانشجويان  بهبه صورت رايگان  (Flu Shot)وانزا است كه با شروع فصل سرما اواخر ماه دسامبر واكسن آنفل

اكسن وتوانند به صورت رايگان اگر وابستگان شما نيز تحت پوشش بيمه شما هستند، مي شود.تزريق مي
 شما شارژ ميشود. Bursarدالر به حساب  25آنفلوانزا دريافت نمايند، در غير اين صورت به ازاي هر واكسن 

2-2-5 Online	Orientations  

شود، ديده مي ISSطور كه در ليست همانباشد. مي (Enroll)نهايت آخرين كار مهم شما انتخاب واحد در 
را انجام دهيد. در غير اينصورت شما مجاز به  (Online Orientation)شما بايد چند كارگاه آموزشي آنالين 



ها در حقيقت خواهيد شد. اين كارگاه مواجه Holdبا  واحد و در هنگام انتخاب واحد نخواهيد بودانتخاب 
هاي الكلي ، مسايل مربوط به نوشيدني(SEVIS)اي از اساليدها تحت سه تاپيك وضعيت ويزا و سويسمجموعه

سياري در ب توجه كنيد،و به اطالعات اساليدها  اندكي وقت بگذاريدتوصيه مي شود باشد. جنسي مي آزارهايو 
درد شما خواهند خورد. در انتهاي هر موضوع از شما آزموني گرفته خواهد شد،  موارد در آينده اين اطالعات به

د وار ozone.ou.eduتوانيد در سايت ها ميپس از انجام آزمونها پاسخ درست بدهيد. كه بايد به كليه سوال
 انجام دهيد. (Enroll)اكانت خود شده و انتخاب واحد 

2-2-6 Bizzell	Memorial	Library  

 Bizzell Memorial)هاي مهمي كه دانشجويان بسيار با آن در تماس هستند، كتابخانه دانشگاه يكي از مكان

Library) هاي مطالعه و اطاق هاي كنفرانساطاق ،يك سالن مطالعه باشكوه، طبقه هفتباشد. با داشتن مي
 د.باشهاي دانشجويي ميبراي مطالعه، استراحت بين كالس و جلسه، اين كتابخانه محل مناسبي شخصي 

تاپ و ماشين حساب نيز به صورت موقت از كتابخانه به امانت بگيريد. قابل  پعالوه بر كتاب، شما ميتوانيد ل
 ت.تعبيه شده اس ، نوشيدن قهوه و خوردن غذاكافي شاپي براي رفاه حال دانشجويان اولبه ذكر است در طبقه 

در ضمن به ياد داشته باشيد كه در سيستم آمريكايي طبقه همكف نداريم. شماره طبقات در اين كشور از يك 
  شروع مي شوند.

  سالن ورزشي و استخر 2-2-7

ي رزشآن دسته از دوستاني كه اهل ورزش هستند ميتوانند از تسهيالت ورزشي دانشگاه از جمله باشگاه و
(GYM) استفاده نمايند.  هاي سرباز و سرپوشيده آنو استخرGYM  دانشگاه همانHuston Huffman 

Fitness Center و استخر Murray Case Sells Swim Complex .ماداميكه در هر كدام از سه ترم  ميباشد
الت ورزشي بصورت رايگان ميتوانيد از اين تسهي (Enroll)پاييز، بهار و تابستان انتخاب واحد كرده باشيد 

در واقع شما هزينه ها رو پيشاپيش پرداخته ايد، پس بهتر است كه از اين امكانات استفاده  استفاده نماييد.
  كنيد.

  افتتاح آنالين حساب كاربري دانشجويي 2-2-8

ه ابراي فعال كردن حساب آنالين شما نياز به دانستن تاريخ تولد و شماره دانشجويي خود داريد. در دانشگ
شما  4x4برخورد مي كنيد.  OUNetID(فور باي فور) يا  4x4اكالهما شما به كرات با اصطالحي با عنوان 

شناسه كاربري شما در سايت دانشگاه بوده و كليه خدمات آنالين با استفاده از اين شناسه به شما ارايه مي 
انشجويي شما تشكيل شده است. به گردد. اين شناسه از چهار حرف اول اسم شما و چهار عدد آخر شماره د

، آنگاه شناسه كابري شما 112852314باشد و شماره دانشجويي تان  Hosseinzadehعنوان مثال اگر اسم شما 



رمز عبور شما بايد از حروف بزرگ، كوچك، عدد و يك كاركتر  خواهد بود. HOSS2314در سيستم دانشگاه 
  كاركتر باشد. 8خاص تشكيل شده باشد. طول رمز حداقل بايد 

ند. فعال ساز مراجعه كرده و حساب كابري خود را اين لينكدانشجويان جديد پس از اخذ پذيرش مي توانند به 
اولين اثر اين كار تعريف حساب كاربري دسترسي به ايميل رسمي دانشگاهي مي باشد. اگر اسم كامل شما 

Ali Hosseinzadeh Chalangi  باشد ايميل شماali.hosseinzadeh.chalangi-1@ou.edu  خواهد شد. در
مانند  و مناسب تر كوتاه ترشما مي توانيد جايگزيني  اسم دلخواه، صورت تمايل و در دسترس بودن

a.chalangi@ou.edu  و يا هر مورد ديگري كه دوست داريد براي خود انتخاب نماييد. براي اين كار پس از
 emailمراجعه نماييد و در قسمت اطالعات ايميل  اين لينكفعال سازي حساب كاربري خود ميتوانيد به 

alias .خود را به دلخواه تعريف نماييد  

	اسكان دايم 

ه طور ب باشد.مهمترين كارها پس از اسكان موقت و انجام امور اوليه دانشگاهي، تهيه مسكن مناسب مي يكي از
 ايد متفاوت است.چه در ايران ديدهها از جمله ايالت اكالهما با آنكلي روند پيدا كردن خانه در بعضي از ايالت

خود را دارد وكليه امور  (Office)دفتر مشاور امالك وجود ندارد و هر مجتمعي دفتر مركزي  نورمناساسا در 
پذيرد. اصوال در تمام فصول مجتمع انجام مي (Office)از قبيل اجاره واحدها و اداره مجتمع تحت نظر دفتر 

هم در اي ممسكن نباشيد. نكتهشود. بنابراين نگران تهيه ها پيدا ميخالي در اكثريت مجتمعسال واحدهاي 
زمان ورود دانشجويان به شهر و فصل اوج تقاضا باشد. ماه آگوست مي آنمورد قرارداد اجاره خانه، زمان شروع 

بنديد و هر ساله ماه آگوست، ماه تجديد قرارداد شما ماهه مي 12باشد. بنابراين اگر در اين ماه قرارداد مي
ماهه، و غيره  6ماهه،  10هاي ديگر زني نخواهيد داشت. بنابراين به گزينهچانهصورت قدرت باشد، در اينمي

 ,Summer Pointe)هايي كه متقاضي بيشتري دارند براي بار اول نيز فكر كنيد. اين موضوع در مورد مجتمع

Springfield)كند. ، بيشتر صدق مي  

ده است. اين اطالعات مربوط به زمان نگارش در زير توضيحات مختصري درباره آپارتمان هاي موجود داده ش
  اجاره ساليانه تغييراتي خواهند داشت.مبلغ مي باشد. بعضي از موارد مانند  2015اين متن يعني پاييز 

  فاكتورهاي مهم در انتخاب خانه 2-3-1

يك خانه مناسب  ، مهمترين فاكتورهايداده شود نورمنهاي قبل از اينكه توضيح مختصري در مورد مجتمع 
شود. الزم به ذكر است كه هر كدام از دوستان بنا به شخصيت و موقعيت خود، از ديد نويسنده ليست مي

وانيد تدر بسياري موارد حصول كليه موارد زير مقدور نيست، بنابراين مي هاي متفاوتي خواهند داشت.اولويت



كه  وجود دارند نورمندر  تعدديم هايدانيد كه مجتمعهمچنين مي ها رضايت دهيد.اي بين آنبه مصالحه
   . محدود گرديده استموارد زير  هاي نويسنده با توجههگزين، ولي ممكن است بسيار زيبا هم باشند

 ميزان اجاره ماهيانه -

 هاها و تسهيالت آنكيفيت آپارتمان -

 نزديكي به دانشگاه -

 (CART) هاي دانشگاهسرويس نزديكي به مسير -

 هاروزانه و رستوراندسترسي به مراكز خريد  -

تر از سطح زمين سطح و حتي در مواردي پايينهاي نورمن برخالف ايران دقيقا همهمكف ساختمان -
هاي بنابراين در قياس با طبقه دوم، طبقات اول از رطوبت وسرماي زمين در زمستان، سيالب است.

وه بر اين دعا كنيد كه همسايه احتمالي بهاري و برگ و حشرات در تابستان در امان نخواهند بود. عال
 باالييتان آدم متمدن و ساكتي باشد. در غير اين صورت قيد خواب شبانه را بايد بزنيد. 

بايد بسيار مراقب راه رفتن  دوم طبقه انتخاب صورت در نورمن، هاي ساختمان بودن چوبيتوجه به  با -
پاييني خود ايجاد مزاحمت نكنيد. در  و سر و صدايي كه ايجاد مي كنيد باشيد تا مبادا براي همسايه

ضمن ممكن است سقف ساختمان خوب عايق نشده و اتالف انرژي در تابستان و زمستان اندكي به 
 صورتحساب برق شما بيافزايد.

 هاي اصلينو يا دوري از خيابا زاساالمكان دوري از مسيرقطار تگحتي -

 ايهاز ساختمان :شبانه حساسند و يا به سر وصداي سبكي دارند قابل توجه آن دسته از دوستاني كه خواب
چوبي بوده و سر و صداها قابل  نورمنها در مجتمع شته باشيد. اكثريت در و ديوارهايكا انتظار زيادي نداآمري

زاس هر چند ساعت يكبار صوت كشان از وسط شهر است. در طول شبانه روز قطار تگ به داخل خانه  انتقال
 هاي اصلي فاصلهاز اين ريل قطار و خيابانالمكان حتيخواهد گذشت. بنابراين، اگر به سر و صدا حساسيد 

  بگيريد.

 Off)و هم خارج از دانشگاه  (On campus)تان هم در داخل دانشگاه  توانيد بنا به موقعيت و سليقهشما مي

campus) تمان مطلوب خود را پيدا كنيد.آپار  

رتبه و اخير  (Review) شايد خواندن نظرات  باشند.مفيد ميهاي زير هاي مختلف، سايتبراي مقايسه مجتمع
ها ها به شما كمك كند. ولي به آنها تاحدودي بتواند در دادن يك ديد كلي در مورد مجتمعمجتمعبندي 

سايت هاي جهت بررسي  ا زمان هستند.اين اعداد و نظرات متغير بمواقع  كه در بسياريبسنده نكنيد، چون
  بيشتر پيشنهاد مي شوند:



www.apartmentratings.com 

www.apartments.com 

  :(campus	On)هاي داخل دانشگاه مجتمع 2-3-2

 :Traditions باشند كه در داخل دانشگاه قرار دارند. هر هاي دانشگاهي ميها ازجمله خوابگاهاين مجتمع
و آشپزخانه به اشتراك هال است، كه يك  مشترك اطاق خواب و سرويس بهداشتي چهار دو ياواحد متشكل از 

وسايل شامل تخت، تشك، ميز،  باشند.مي (Furnished)ها مجهز به وسايل خانه شود. اين مجتمعگذاشته مي
ن اي باشد. اجاره ماهيانهميمبل مشترك، تلويزيون مشترك، مبلمان مشترك و وسايل آشپزخانه مشترك 

تواند گزينه مناسبي براي آن دسته از دوستاني باشد كه مدت تحصيلي مي دالر است كه  620-530 مجتمع
براي اطالعات بيشتر و رزرو اين  باشند.سايل منزل نميمند به خريد وكوتاهي در پيش خواهند داشت و عالقه

  .مراجعه نماييد سايتاين  به هاآپارتمان

Kraettli بر خالف :Traditions كليه واحدها شامل  مستقلي اجاره نماييد. در اين مجتمع ميتوانيد واحدهاي
توانيد آپارتمان خود را هم باشند. شما ميبهداشتي و حمام ميدو خوابه مستقل و يك سرويس 

اجاره نماييد. يكي از مزاياي اين مجتمع در مقايسه با اكثر  (Unfurnished)و هم خالي   (Furnished)مبله
ن هزينه باشد. با در نظر گرفتگان دانشگاه مي، الكتريسيته مجاني و دسترسي به اينترنت راينورمنهاي مجتمع

اين مجتمع  رسد.به نظر ميو ارزان منطقي دالر  665 ماهيانه اجارهرق و اينترنت، دالري ب 120متوسط 
ماه طول  6تا  2از  پروسه انتظار براي اجاره واحد بايد در نوبت قرار بگيريد و معموال متقاضيان بسياري دارد و

 يد.تر اقدام نمايفوق سريع لينك، از همان داريداجاره خانه در اين مجتمع  اگر تمايل بهراين بنابخواهد كشيد. 
سال قدمت  70از معايب اين ساختمان هاي اين مجتمع بناي قديمي آن مي باشد. اين ساختمان ها به روايتي 

  دارند.

  :(campus	Off)خارج دانشگاه  هايمجتمع 2-3-3

Summer Pointe & Springfieldر با د باشند.ها مياز ايرانيان دانشگاه اكالهما اين مجتمع : مقصد بسياري
 وبروير ، دليل اين انتخاب را خواهيد فهميد. ضمن نزديكي به دانشگاهدر باالنظر گرفتن فاكتورهاي ذكر شده 

هايي با طرح و نقشه مناسب، اجاره ايستگاه اتوبوس دانشگاه قرار دارد. در مقابل ارائه خانه ،هر دو مجتمع
در مقايسه با  Summer Pointe معقولي خواهيد پرداخت و به مراكز خريد روزانه نيز نزديك هستيد.

Springfield ر طوهمان .ه استو كمي دورتر از ريل قطار واقع شد متراژ بزرگتر و اندكي كيفيت بهتري دارد
ها متقاضيان زيادي دارند، بنابراين هرساله انتظار افزايش اجاره را داشته باشيد و نكته م اين مجتمعيكه گفت

كه، هاي اين مجتمع اينآخرين نكته در مورد آپارتمان الذكر را در مورد زمان شروع قرارداد از ياد نبريد.فوق



- نهها و خاها، پلنقيمت هاي اصلي هستند، سكوت بيشتري دارند.ابانواحدهايي كه دورتر از مسير قطار و خي

   توانيد بيابيد.زير مي سايت اين هاي خالي را در

Riverbendد. باشن: در مقابل مجتمع ايستگاه اتوبوس دانشگاه قرار دارد و مراكز خريد روزانه در دسترس مي
مساحت كوچكتر و قيمت گرانتري دارد. در صورت داشتن  Summer Pointe & Springfieldدر مقايسه با 

دالر تخفيف ماهيانه بهره ببريد. از ديگر مزاياي اين  20توانيد از ، شما ميGraduate Assistantshipموقعيت 
ه ببراي اطالعات بيشتر  باشد.مي جارهدر هنگام ا كليه وسايل آشپزخانه و موكت (Renew)مجتمع، نوكردن 

  .مراجعه نماييد سايتاين 

Brookhollow :د خري هايروبروي خود داشته و فروشگاه همانند موارد فوق، اين مجتمع هم ايستگاه اتوبوسي
ترند، ولي در عوض اجاره تر و تكيدهق، واحدهاي آن كهنهاند. در مقايسه با موارد فودر نزديكي آن واقع شده

   براي اطالعات بيشتر آورده شده است. سايتاين ارزانتري دارد. 

Campus Lodge اين مجتمع شايد نمونه خارج از دانشگاه :Traditions كه همانند موارد قبلي در  باشدمي
هر واحد از چندين اطاق تشكيل شده كه هر كدام سرويس بهداشتي و حمام . مسير سرويس دانشگاه قرار دارد

 باشند. وسايل ها مجهز به اسباب و اثاثيه از قبيل تخت، تشك، ميز مطالعه و...ميمستقل خود را دارند. اطاق
ها شامل دالري اين اطاق 430ين نفرات مشترك است. اجاره ماهيانه آشپزخانه، مبل و تلويزيون اطاق نشيمن ب

  مراجعه كنيد. اين سايتبراي اطالعات بيشتر به  شود.برق و اينترنت نيز مي

	(CART)سرويس حمل و نقل دانشگاه  

ل دانشجويان سرويس اتوبوس رايگان در شهر همانطور كه پيشتر گفته شد دانشگاه اكالهما جهت رفاه حا
شهر نورمن از شرق تا غرب و از شما تا جنوب را  قسمت هاي مهمنورمن برقرار كرده است. اين سرويس ها 

پوشش مي دهند. دو ايستگاه اصلي در دانشگاه وجود دارد. يكي پشت استاديوم اصلي در خيابان اسپ كه به 
كه ترمينال اصلي اتوبوس هاي  (Transfer Station)ستگاه بروكس كمپس ديپو مشهور است و ديگري اي

  دانشگاه است در شمال شرق دانشگاه كنار آبگير داك پوند قرار دارد.

مي باشند. بنابراين شما مي توانيد محل دقيق اتوبوسها  wifiو  GPSاتوبوس هاي دانشگاه مجهز به سيستم 
  رديابي نماييد.  www.cartgps.comرو به صورت آنالين و زنده از طريق 

از زماني تقريبي رسيدن اتوبوس به ايستگاه  41411 شماره بهحاوي شماره ايستگاه در ضمن فرستادن پيامك 
راجعه م اين لينكمورد نظر اطالع يابيد. براي اطالعات بيشتر در مورد فرمت پيامك و شماره ايستگاه ها به 

  نماييد. 



2-4-1 Safe	Ride	

مي  Safe Rideدر نظر گرفته است سرويس حمل و نقل ايمن يا يكي از امكاناتي كه دانشگاه براي دانشجويان 
باشد. فلسفه وجودي اين سرويس مهيا كردن تسهيالتي براي عبور و مرور براي دانشجوياني است كه آخر هفته 
قصد تفريح و ميگساري دارند. از آنجايي كه قوانين آمريكا در مورد رانندگي در حالت مستي بسيار سخت 

مجازات هاي سنگيني مانند زندان دارد (ديپورت براي دانشجويان خارجي)، بنابراين چنين گيرانه است و 
امكاناتي را براي دانشجويان در نظر مي گيرند تا آخر هفته خوبي داشته باشند. الزم به ذكر است كه منظور از 

مي باشد. الزاما  درصد 4مستي در قوانين اكالهما وجود درصدي از الكل معادل نوشيدن دو بطري آبجوي 
  مستي به معناي مدهوش شدن و از خود بي خود شدن نيست.

نكته جالب در مورد اين سرويس اين است كه شما به عنوان دانشجو حق استفاده از اين سرويس را داريد.  چه 
 مست باشيد و چه هوشيار. شما مي توانيد از اين سرويس سه بار در هفته (فقط روزهاي پنجشنبه، جمعه و

شنبه) از ساعت ده شب تا سه صبح استفاده نماييد. اين سرويس فقط در طول ترم ارايه مي شود و زمان 
تعطيلي دانشگاه اين سرويس نيز تعطيل است. مبدا و مقصد مي تواند هر نقطه اي از شهر نورمن باشد. هر 

د نفرات كه باشيد يك بليت دانشجو مجاز به تهيه سه بليت در هفته مي باشد. براي هر رايد شامل هر تعدا
الزم داريد. يعني اگر پنج نفر باشيد با يك بليت مي توانيد از يك مبدا به يك مقصد برويد ولي اگر دوستان 
شما در چند نقطه مختلف قصد پياده شدن دارن بايد به تعداد مقصد بليت تهيه نماييد. براي تهيه بليت به 

  ييد. در ساختمان يونيون مراجعه نما SGAمحل 

  مراجعه نماييد. اين لينكيا  اين لينكبه  اين سرويس جهت اطالع بيشتر از جزييات

2-4-2 Safe	Walk	

هنگام و دير وقت در زمان بين هشت شب تا دو بعد از نيمه شب قصد تردد در داخل  شبدر صورتي كه 
 WALK (9255)-325-405كنيد مي توانيد با تماس با شماره تلفن مي احساس ناامني دانشگاه را داريد و 

ا اينكه ي تقاضاي كمك كنيد تا كسي براي همراهي تان در زمان كمتر از ده تا پانزده دقيقه به شما ملحق شود.
 OUPDمي توانيد از تلفن هاي آبي داخل دانشگاه استفاده كنيد. اين تلفن ها مستقيما به پليس دانشگاه 

 كاين لينمتصل مي شوند و بالفاصله فردي را جهت همراهي شما خواهند فرستاد. براي جزييات بيشتر به 
 مراجعه نماييد.

 Social	Security	Card: 

باشد. مي Social Security Cardهاي اول بايد انجام دهيد، دريافت يكي از مهمترين كارهايي كه در هفته
تان در نظر گرفت. براي تكميل بسياري از امور دانشگاهي و شايد بتوان اين كارت را معادل خارجي كارت ملي



 Socialبراي شما  Social Security Officeبه اين كارت نياز خواهيد داشت.  Pay rollبانكي خود از جمله 

Security Card  صادر خواهد كرد. اين اداره درMoore هاي واقع شده است و اتوبوسCart  هر هفته دو
ا را هاند. ساعات حركت اتوبوسشنبه و جمعه از دانشگاه به مقصد اين ادره تعبيه كردهسه سرويس در روزهاي

 وغيره را به همراه داشته I ،I20-94و مدارك متعارف ديگر از جمله  HRبيابيد. نامه  اين لينك ميتوانيد از
جايي كه تان ارسال خواهد شد. از آنروز به آدرس پستي 10شما پس از  Social Security Cardباشيد. 

االمكان آن را در جايي امن حفظ كنيد.  كپي كارت ملي احتمال سوء استفاده از اين كارت وجود دارد، حتي
همراه همسرانشان به آمريكا و بانك تحويل دهيد. قابل توجه آن دسته از دوستاني كه به  HRخود را به 

  گردد.  صادر نمي F-2اند، ويزاي وارد آمريكا شده F-2اند. براي دوستاني كه با ويزاي آمده

  

 محل هاي غذاخوري و رستورانها 

روزهاي اول با توجه به مشغله زياد و عدم اسكان موقت، ممكن است براي صرف غذا نياز به مراجعه به رستوران 
ساختمان اصلي دانشگاه (يونيون) در دسترس مي باشد. غذاي كورت دادي رستوران در فورت داشته باشيد. تع

اين رستوران به نسبت كيفيت خوب داشته و قيمت متوسطي دارند. اگر پايبند به اصول اسالمي هستيد در 
ا مي اين رستوران ها گوشت و مرغ سفارش ندهيد. چون اين رستوران ها غذاي حالل سرو نمي كنند و شم

  توانيد از گزينه هاي گياهخواري آنها در صورت موجود بودن استفاده نماييد.

نيز از رستوران هاي تحت نظارت دانشگاه است. اين رستوران به صورت بوفه بوده و شما با  couchرستوران 
دالر مي توانيد هر مقدار از هر غذايي كه دوست داشتيد ميل نماييد. تنوع غذايي در اين  12پرداخت تقريبا 

اوت اي مليت هاي متفرستوران بي نظير مي باشد. شما مي توانيد از استيك و بريسكت گرفته تا انواع غذاه
مانند غذاهاي چيني، هندي، ايتاليايي و مكزيكي بهره مند شويد. پس از ورود به رستوران در منتها اليه سمت 
راست بوفه غذاهاي مديترانه اي رو مي بينيد. در اين بوفه انواع غذاهاي عربي سرو ميشود. غذاهاي اين قسمت 

  حالل مي باشند.

يابان بويد كه به كمپس كرنر معروف مي باشد، مجموعه اي از رستوران ها  و آن طرف خدر شمال دانشگاه 
ايقه و ذبه همانطور كه قبال هم گفته شد انتخاب رستوران بسيار سليقه اي بوده و بارهاي مختلف قرار دارند. 

هاد مي يشنبودجه شما بر مي گردد. به عنوان يك راهنمايي كلي و تجربه ساير دانشجويان رستوران هاي زير پ
  گردند:

1- Which Which 
2- Chipotle 



3- Café Saffron 
4- Padthai 
5- O’Conell’s 
6- Fuzzy’s Taco Shop 

كافه زعفران رستوران ايراني است و غذاي آن نيز حالل مي باشد. روزهاي اول احتماال غذاي ايراني جذابيتي 
ولي پس از مدتي كه دلتنگ  براي شما نخواهد داشت. چون از جايي مي آييد كه بهترين هايش را داشته ايد.

  غذاي ايراني شديد حتما به اين رستوران سر خواهيد زد.

 مراكز خريد خوار و بار 

فروشگاه هاي متفاوتي در نورمن وجود دارند كه شما مي توانيد مايحتاج روزانه و خواروبار خود را از آنها تهيه 
ند خواهيد ديد. البته پمپ بنزين ها فروشگاهي دارنماييد. توجه داشته باشيد كه چيزي شبيه بقالي در آمريكا ن

كه بسيار شبيه بقالي و سوپرماركت خودمان است. ولي فرق عمده آن اين است كه عمدتا اين فروشگاه ها در 
مايحتاج عمومي در آنها نسبتا باالست. از اين فروشگاهها بيشتر مناطق چندان مسكوني واقع نيستند و قيمت 

در خريد بيش از قيمت اهميت دارد استفاده مي شود. نگران نباشيد يكي از محاسن در مواقعي كه سرعت 
ساعته باز بوده و شما هر زمان كه نياز به چيزي  24بزرگ آمريكا وجود فروشگاههايي مثل والمارت است كه 

  داشتيد مي توانيد آن را تهيه نماييد. 

  باشند: مهم ترين فروشگاه هاي موجود در نورمن به قرار ذيل مي

1- Walmart 
2- Crest 
3- ALDI 
4- Sam’s Club 
5- Target 
6- Sprout 
7- Buy for less 

اين فروشگاه ها با توجه به تنوع قيمت و نوع محصوالتي كه ارايه مي كنند متفاوت مي باشند. با توجه به 
امكانات حمل و نقلي كه در اختيار داريد، دسترسي به بعضي از اين مراكز مي تواند مشكل يا حتي غيرممكن 

  با تفضيل بيشتري آورده شده است. 7-3باشد. توضيحات كامل تر در بخش 

معموال دوستاني كه تازه وارد شهر نورمن مي شوند و هنوز گواهينامه نگرفته و ماشين نخريده اند، براي 
  ا به خريد مي روند.خريدهاي هفتگي خود با دانشجويان قديمي تر هماهنگي كرده و به همراه آنه

   



 

	افتتاح حساب بانكي 

 ها حسابتوانيد در آنها و موسسات مالي بسياري وجود دارند، كه ميدر آمريكا و همچنين ايالت اكالهما بانك
باشند، كه از جمله مي Bank of Americaو  Chaseبانكي افتتاح كنيد. اما مقصد اكثريت ايرانيان دو بانك 

باشند. از آنجايي كه سيستم بانكي آمريكا با ايران هاي معروف با شعبات متعدد در ايالت متحده ميبانك
هاي بانكيتان تنها كه شما با كارتباشد. اول آنمتفاوت است، ذكر چند نكته در مورد امور بانكي الزم مي

برداشت كنيد و برداشت پول نقد  )Cash) بانك خودتان بصورت رايگان پول نقد (ATMميتوانيد از خودپرداز (
باشد. دوم اينكه سيستم يكپارچه بين بانكي شتاب مي Feeهايه ديگر مشمول پرداخت چند دالر از عابر بانك

در آمريكا موجود نيست وبراي انتقال وجه از يك بانك به بانك ديگر بنا به اينكه مبدا و مقصد انتقال پول كدام 
) موقت حساب دوستان در Freezeتي صورت پذيرد. مواردي از مسدود شدن (ها هستند، بايد تمهيدابانك

Bank of America ها شنيده شده است. بنابراين آدرس و اطالعات تماستان را در اين بانك به داليل تحريم
هاي بانك براي تحويل مجدد مداركتان سريع پاسخ دهيد تا با مشكل هميشه بروز نگه داشته و به درخواست

  توانيد در دو بانك مختلف نيز حساب باز كنيد.اجه نشويد. براي اطمينان از عدم رخداد مشكل بانكي، ميمو

نيازمند تاييد  Chaseبا مشكل مواجهند. بانك  Chaseمكرر ديده شده كه دوستان در دريافت وجه از بانك 
اكانتي تشكيل  Chase Quick Pay ا درحساب مقصد براي انتقال وجه ميباشد. بنابراين گيرنده وجه بايد ايتد

برداشت وجه به مبلغ  و واريزپس از چندين بار  chaseداده، اطالعات شخصي و حساب خود را ثبت كند. بانك 
 chaseتواند مقصدي براي انتقال وجه از بانك هويت حساب شما را تاييد و زين پس حساب شما مي چند سنت

  باشد.

) به شما پيشنهاد خواهد شد. Savingانداز () و پسCheckingحساب جاري (هاي فوق دو در هر كدام از بانك
هايتان از آن كسر شده و حساب كاري شماست كه مبلغ چك Checkingطور كه از نامشان پيداست، همان

اي كه بانك به شما خواهد تر ذكر شد، نامهطور كه پيششود. همانحقوق شما از طريق دانشگاه به آن واريز مي
موقت متصل به  Debit Cardتحويل دهيد.  HRشماست كه بايد به  Checkingداد، حاوي اطالعات حساب 

دائمي كه  Debti Cardتان موقع افتتاح حساب در بانك به شما تحويل داده خواهد شد و  Checkingحساب 
 10مبلغي حدود شود. همچنين با پرداخت تان ارسال مياسمتان بر روي آن حك شده است به آدرس پستي

  توانيد دسته چك مرتبط با حساب جاري خود را دريافت نماييد.  دالر مي



انداز شماست. برخالف ايران سود بانكي كه به سپرده شما شما هم در حقيقت حساب پس Savingحساب 
(حدود  اشيده بتان در اين حساب نداشتگيرد، بسيار ناچيز است. بنابراين انتظار سود چنداني از سپردهتعلق مي

. در حقيقت ماهيت اين حساب شبيه به قلكي است كه سپرده جاريتان يك سنت به ازاي هزار دالر در سال)
 Checking) حسابهايتان (Bridgeكند. در موقع افتتاح حساب از شما در مورد اتصال (اندازتان جدا ميرا از پس

كه مبلغ چك شما از سپرده ها در حالتيحساب ) سوال پرسيده خواهد شد. در صورت اتصال اينSavingو 
 Saving)، باقي مانده مبلغ چك بطور خودكار از حساب Overdraftبيشتر باشد ( Checking  موجود در حساب

 Debitشود. چرا اينكه در موارد نادر اگر كارت ها پيشنهاد نميشما برداشت خواهد شد. اصوال اتصال حساب
  شما در دسترس خواهد بود.      Checkingشما به هر دليلي گم شده و مورد سوء استفاده قرار گيرد، تنها سپرده 

هم براي خريدهاي روزمره استفاده كنيد، كه شامل  Credit Cardشما ميتوانيد، از  Debit Cardعالوه بر 
تان به حسابتان ميباشد. اين درصد در همزايايي نيز خواهد بود. ازجمله آن برگشت درصدي از خريد ماهيان

نوعي از امكانات بانكي  Credit Cardباشد. موسسات مختلف متفاوت است ولي حدودا يك تا دو درصد مي
ماهيانه يك سقف  Credit Cardباشد. در حقيقت موسسات ارائه كننده است كه در ايران قابل دسترسي نمي

دهند، كه تا آن سقف شما مجاز به خرج ليتان به شما اختصاص مي) بر اساس سابقه ماCredit Lineمالي (
كردن از آن بوده و در آخر ماه بايد قسمتي يا كل آن را به آن موسسه باز گردانيد. از آنجايي كه قبل از افتتاح 

ساب ححسابتان هيچ سابقه مالي از شما در آمريكا موجود نيست، بنابراين پيشنهاد ميشود پس از افتتاح اولين 
 Creditخودداري نماييد. در صورت درخواست آني  Credit Cardتا حداقل دو ماه از اقدام براي درخواست 

Card  درخواست شما براي دريافتUnsecured Credit Card باشد احتماال رد شده و كه نوع متداول آن مي
د سقف مالي مذكور را تا مدتي تعلق خواهد گرفت. در اين حالت شما موظفي Secured Credit Cardبه شما 

) بگذاريد. پس از اين مدت ضمن داشتن سابقه مناسب Depositماه) خودتان در بانك سپرده (ِ 6(معموال 
  نماييد.  Secured Credit Cardميتوانيد درخواست 

نه (در ) قسط ماهياAPR، سود (Credit Lineاز آنجا كه سابقه ماليتان تعيين كننده موارد بسياري از جمله 
باشد، بنابراين حفظ و بهبود اين سابقه بسيار مهم است. پرداخت به موقع (قبل از صورت اخذ وام) و غيره مي

Due Date (ماهيانه، تعداد  ترازCredit Card  هاي فعال، اخذ وام و پرداخت به موقع اقساط ماهيانه و بسياري
ماه پس از افتتاح  6يتان هستند. قابل به ذكر است كه كننده درارتقاء سابقه مالاز عوامل ديگر موارد تعيين

تان قابل  Credit Scoreاولين حساب بانكيتان در آمريكا، براي اولين بار سابقه مالي شما بررسي و از طريق 
  طريق چندين موسسه مالي بررسي شده و از طريق سايتاز  Credit Scoreباشد. مشاهده مي

CreditKarma.com سي ميباشد.گان قابل دستربه صورت راي  



	موبايل خريد 

 كيفيت و قيمت. دهنديرا ارائه م  (Cell Phone)تلفن همراه هاييسسرو يمختلف يهاشركت يكادر كشور آمر
 وجود لفيمخت هايگزينه كنيد، هزينه مايليد كه مبلغي ميزان به بسته و نيست يكسان هاشركت اين خدمات

  Sprint .و  Mobile -T ،AT&T،Verizonاز عبارتند آمريكا در همراه تلفن خدمات اصليِ دهندگانِ ارائه. دارد

(نه لزوما  ينبزرگتر  AT&Tخدمات و ينترمقرون به صرفه Mobile -Tبتوان گفت كه يبه طور كل يدشا
 يهاكه عرضه كننده تلفن Ultra mobile .هستند يكا) ارائه كننده خدمات تلفن همراه در امرينبهتر

  اشد. ب يتلفن همراه م يهته يمقرون به صرفه برا ياربس يها ينهگز يگراز د است،  (Prepaid)شده پرداختيشپ

از  ارييبس يتوجه به تجربه  باقابل استفاده هستند؟  يزن يكادر آمر يرانمورد استفاده در ا يها يگوش ياآ
  است.  يكاآوردن آن به امر يم،تصم ينبهتر يران،تلفن همراه  در ا يدوستان در صورت داشتن گوش

 :امريكا در همراه تلفن گوشي 

 :(Unlock)تلفن همراه  به صورت بدون قفل  يگوش خريد .1

از فروشگاه اپل  يفونآ يگوش يهتلقن همراه، به عنوان مثال ته يسازنده  يشركت ها يقطر از
http://www.apple.com 

به صورت نقد و  يدبا credit historyنداشتن  يلتازه وارد به دل يانكه دانشجو Mobile-Tشركت  يقطر از
 .كنندپرداخت  را  يكل گوش ينههز يكجا

تلفن همراه  ياز شركت ها يكيتلفن همراه  به صورت قفل شده و تحت قرارداد با  يگوش تهيه .2
AT&T،Verizon  وSprint پردازيم مي مورد اين به تفصيل به ادامه در كه. 

 :يكاتلفن همراه در امر هاييسسرو 

 يمناسب يزندگ ييخود را به حداقل برسانند تا بتوانند با حقوق دانشجو هايينهكه هز يلندما ياناغلب دانشجو
تلفن همراه  يبا به همراه آوردن گوش توانيديم يدافراد هست ينكه شما هم جزو ا يداشته باشند. در صورت

و  مكالمهكه شامل  يريدبگ يسيسرو Ultra mobileدالر از  20حدود  يانهتنها با پرداخت ماه ن،يراخود از ا
در مورد  ينهكاهش هز يبرا يگرد گزينهباشد.  يم 4G يفيتبا ك ينترنتا يتمگابا 100اس ام اس نا محدود و 

. تنها (Family plan)است  يگروه و بستن قرار دارد به صورت دست جمع يك يلخط تلفن همراه، تشك يدخر
 و Mobile -Tباشد.  يم ينترنتتلفن همراه با حجم باالتر ا يسسرو يهروش به روش اول امكان ته ينا يتمز

At&t دانشگاه اكالهما با آن ها قرارداد دارند. يانهستند كه اكثر دانشجو يدو شركت  



3-4-1 Mobile‐T  :	

بدون قفل و عرضه شده در  همراه  تلفن يگوش ي ينهشركت، معادل با هز يندر ا همراه  تلفن يگوش هزينه
 16با  iPhone 6s همراه  تلفن يگوش يمتباشد. به عنوان مثال ق يم همراه  تلفن يسازنده گوش يشركت ها

 يسسرو يهتلفن همراه، ته يباشد. در صورت داشتن گوش يدالر م 649متن  ينا يهرم، در زمان ته يگابايتگ
نوان باشد. (به ع يمقرون به صرفه م يارشركت بس ينبا ا يانعقاد قرارداد به صورت گروه يقتلفن همرا ه از طر

كه  يريدبگ يسيدالر سرو 20 احدود ينفر  يانهداده و با پرداخت ماه يلنفر تشك 6با  يگروه يدتوان يمثال م
 3G يفيتمحدود با كنا ينترنتو ا 4G يفيتبا ك ينترنتا يگابايتگ 1و اس ام اس نا محدود و  مكالمهشامل 
  است.)

3-4-2 At&t :	

 يتلفن همراه به صورت قفل شده و به ازا يمتفاوت است. گوش يكم Mobile-Tشركت با  ينقرارداد ا نوع
شود.  يداده م يلتلفن همراه  قفل نشده در صورت انعقاد قرارداد به شما تحو ينسبت به گوش يمبلغ كمتر

 يشما م ياررم را در اخت يگابايتگ 16با  iPhone 6s همراه  تلفن يدالر گوش 200 ي(به عنوان مثال به ازا
  .يدبپرداز يدتلفن همراه با يسانعقاد قراداد سرو ياست كه به ازا يباالتر ينههر يگرگذارد.) اما نكته د

وستان د يردر گروه سا يخال يكردن جا يداپ ياو  يدگروه جد يلدر بدو ورود مكن است امكان تشك ييكهآنجا از
 ييابتدا يماه ها يبرا يتر يمنطق ينهگز Ultra mobileاستفاده از  ينهوجود نداشته باشد. گز يكامستقر در امر

  رسد. يم نظر به يكاحضور شما در امر

	خريد لوازم منزل 

  هنوز تكميل نشده است.

 اخذ گواهينامه 

  هنوز تكميل نشده است.

	مراكز خريد و فروشگاه هاي شهر 

  نشده است.هنوز تكميل 

	فروشگاه هاي ايراني 3-7-1

مراجعه كنيد. در مراكز زير كاال هاي ايراني شهر اكالهما سيتي براي دسترسي به كاال هاي ايراني بايد به 
  موجود است:



1. Travel by taste (Abadan) 
Address: 4818 N MacArthur Blvd, Warr Acres, OK 73122 
 
صاحبان اين مغازه ايراني هستند و انواع مرباجات، ادويه جات، آجيل، مواد لبني، شيريني از جمله زولبيا و 

شده ، زرشك، گالب و غيره را مي توانيد خريداري  منجمد جات مانند باقالصيفيباميه، سبزيجات خشك شده، 
 كنيد. 

2. Mediterranean Imports and Deli (Hatef) 
Address: 5620 N May Ave, Oklahoma City, OK 73112 
 

در اين مغازه نيز مي توانيد انواع مرباجات، ادويه جات، آجيل، مواد لبني، شيريني و نان از جمله نان سنگگ 
در اينجا بعضي از سبزيجات تازه  و ميوه جات فصلي از جمله ليمو شيرين، گوجه سبز، پسته  را تهيه كنيد.

 تازه نيز ارائه مي شوند.

3. Halal mart 
Address: 718 NW 50th Street, Oklahoma City, OK 73112 
 
گوشت حالل و تازه، كله، مغز و پاچه گوسفند در اين مكان به فروش مي رسد. همچنين بعضي از ادويه جات 

 نيز موجود است.

4. Super Cao Nguyen 
Address: 2668 N Military Ave, Oklahoma City, OK 73106 
 

ادويه جات، مواد لبني و غيره در اين مكان به  ات تازه از جمله شنبليله، سبزيجات خشك شده،انواع سبزيج
  فروش مي رسد.

 مراجعه كرديد تقريبا اكثر اقالم ايراني را مي توانيد از مغازه هاي زير خريداري كنيد. 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 

  
 ، مي توانيد از وبسايت هاي زير استفاده كنيد:آنالين مواد غذايي ايرانيبراي خريد  

1. http://www.sadaf.com 
2. http://kalamala.com 



	ماشين خريد 

 هنوز تكميل نشده است.

 و درمان در نورمن بهداشت 

	بيمه دانشجويي 3-9-1

ي اتمامي دانشجويان خارجي به طور اجباري بايد بيمه درماني داشته باشند. اين بيمه مجاني نيست و هزينه 
دالر در هر ترم براي دانشجو در بردارد كه روي حساب بورسار دانشجو شارژ مي شود. دو نوع پلن  500حدود 

باشيد هزينه بيمه  Graduate Assistant (GA)اگر شما  بيسيك و پيشرفته براي دانشجويان در دسترس است.
ا همسر لن پيشرفته استفاده كنيد و يشما براي پلن بيسيك توسط دانشگاه پرداخت مي شود. اگر بخواهيد از پ

زييات بيشتر براي ج و فرزندان خود را به پلن بيمه بيسيك خود اضافه نماييد ما به تفاوت مبلغ را بياد بپردازيد.
  باشد. در دسترس مي اين لينكاطالعات بيشتر نيز در  مراجعه نماييد. اين لينكيا  لينكاين مي توانيد به 

  هزينه هاي درماني 3-9-2

 ميل نشده است.اين قسمت هنوز تك

  دندان پزشكي 3-9-3

رصورت د خدمات دندانپزشكي در آمريكا بسيار گران است. بيمه معمولي دانشجويي نيز آن را پوشش نمي دهد.
دالر در ماه قابل تهيه  30نياز مي توانيد بيمه الزم را تهيه نماييد. اين بيمه براي دانشجويان با مبلغي حدود 

 مي باشد. براي جزييات بيشتر مي توانيد با منابع انساني دانشگاه تماس بگيريد.

	مشاغل دانشجويي 

 نوز تكميل نشده است.ه

 امنيت در شهر   

	بالياي طبيعي 3-1-1

  هنوز تكميل نشده است.

   



 

  هنوز تكميل نشده است.

  

  

  



 

 : نقشه دانشگاهاول ضميمه 



 : چك ليست كارهاي الزم در بدو ورود به دانشگاهضميمه دوم 

 



 ضروريكم كاربرد ولي لغات برخي : ضميمه سوم 

     Oregano, Thyme  آويشن
     Spice  ادويه

      Spicy  تند (غذا)
     Parsley  جعفري

     Liver  جگر 
     Stew  خورشت
      Cinnamon  دارچين

     Rest Room  دستشويي
     lid  در قابلمه

      Buttermilk  دوغ
      Basil  ريحان

      Turmeric  زردچوبه
      Coriander  گشنيز

      Pork, Ham  گوشت خوك
     Beef گوشت گاو، گوساله

     Lamb  گوشت گوسفند
      Savory  مرزه

     Starch  نشاسته
      Mint  نعنا

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 : قسمت هاي مختلف گوشت گاوچهارمضميمه  

  


