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 !دانشگاه ساوث همپتون مقدم دانشجویان خارجی را گرامی می دارد
 

 درثبرٍ هب
 

ثزتزیي ّ اهزّسٍ در سهزٍ ( در اثتذا ثب ًبم اًظتیتْ ُبرتلی شٌبختَ هی شذ)هیالدی تبطیض شذٍ اطت  1862داًشگبٍ طبّث ُوپتْى در طبل 
داًشگبٍ ثزتز جِبى شٌبختَ هی  100ّ جشّ ( داًشگبٍ ثزتز تحمیمبتی اًگلیض 20)داًشگبٍ ُبی اًگلیض، عضْ گزٍّ هشِْر ّ هعتجز راطل 

  (.ضویوَ تحظیالت عبلی ًشزیَ تبیوش، ردٍ ثٌذی داًشگبٍ ُبی جِبى)شْد 
 

اهکبًبت هذرى ّ پیشزفتَ ّ هحیط حوبیت گزاًَ داًشگبٍ هب  .یشسًذگی ّ تحظیل در طبّث ُوپتْى تجزثَ ایظت هٌحظز ثفزد ّ ُیجبى اًگ
  .کلیذ هْفمیت شخظی ّ خلك فزطت ُبی عبلی ثزای آیٌذٍ شوبطت

 
داًشجْ اس  1400داًشجْ، شبهل  22000طبّث ُوپتْى داًشگبُی اطت ثَ هعٌی اخض کلوَ ثیي الوللی ّ دارای تٌْع فزٌُگی کَ پذیزای 

 کشْر هختلف ثیزّى اس اتحبدیَ ارّپب  130داًشجْی خبرجی دیگز اس  3400ّ  کشْرُبی عضْ اتحبدیَ ارّپب
. هی ثبشذ

 
 هحل

 
فبطلَ آى اس هزکش لٌذى ّ فزّدگبٍ ُیثزّ حذّد یک طبعت اطت ّ اس آًجب هی تْاى  ّ داشتَ لزار اًگلیض جٌْثی طبحلی ًْار داًشگبٍ در

ُی در طبّث ُوپتْى ّ یک پزدیض در ّیٌچظتز دارین کَ داًشجْیبى ٌُز هب در هب پٌج پزدیض داًشگب .ثزاحتی ثَ ییالق ُب دطتزطی داشت
  .آًجب هظتمز ُظتٌذ

 
شِزُبی تْریظتی ّیٌچظتز، طلیظجزی ّ ثْرى هْث، ّ  .طبّث ُوپتْى یک ثٌذر ثظیبر هِن ثیي الوللی ّ شِزی ثظیبر طزسًذٍ ّ شبداة اطت

در طبّث ( لیٌک-یًْی)طزّیض اتْثْص داًشگبٍ  .ًج در ًشدیکی ایٌجب لزار دارًذًیش ًیْ فبرطت ّ اثز ثبطتبًی ثظیبر هشِْر اطتْى ٍ
  .ُوپتْى اهکبًبت رفت ّ آهذ هطوئي در هیبى کلیَ هزاکش داًشگبٍ، هزکش شِز ّ ایظتگبٍ ُبی اطلی فزاُن هی آّرد

 
ًفز جوعیت یکی اس ثِتزیي هکبى ُب  38000حذّد ایي شِز ثب  .داًشجْیبى ٌُز هب در هزکش ّیٌچظتز، پبیتخت ثبطتبًی اًگلیض هظتمز ُظتٌذ

 .ثزای سًذگی در اًگلیض شٌبختَ شذٍ اطت
 

 پشتیجبًی ّ حوبیت ثزای داًشجْیبى خبرجی

دفتز اهْر ثیي الولل ّ طبیز دپبرتوبى ُبی  .آهذى ثَ اًگلیض اس کشْرُبی دیگز ثزای تحظیل یب تحمیك، یک تعِذ ّ کبر ثظیبر هِن اطت
ی یکذیگز ثَ داًشجْیبى خبرجی کوک هی کٌٌذ تب ُز چَ طزیعتز ثَ هحیط جذیذ خْد خْ ثگیزًذ ّ ثیشتزیي ثِزٍ را اس داًشگبٍ ثب ُوکبر

. دّراًی کَ در داًشگبٍ طبّث ُوپتْى هی گذراًٌذ، ثجزًذ

طْل هذت تحظیل شبى  در توبم( اس کشْرُبیی کَ عضْ اتحبدیَ ارّپب ًیظتٌذ)اهکبًبت خْاثگبُی ثظْرت تضویٌی ثزای داًشجْیبى خبرجی 
دفتز اهْر ثیي الولل داًشگبٍ طپتبهجز ُز طبل یک طزّیض اطتمجبل رایگبى اس فزّدگبٍ ُیثزّ  (.ثب تْجَ ثَ شزایط ّ همزرات)ارائَ هی گزدد 

ُوچٌیي کلیَ داًشجْیبى خبرجی هی تْاًٌذ  .لٌذى ارائَ هی کٌذ ّ یک ُفتَ هخظْص خیزهمذم ثزای داًشجْیبى خبرجی جذیذ ثزگشار هی ًوبیذ
. اس خذهبت هشبّرٍ رایگبى ّ هحزهبًَ هب، شبهل حوبیت ّ پشتیجبًی گزٍّ ّیشای داًشگبٍ در سهیٌَ هظبئل ّیشا ّ هِبجزت اطتفبدٍ کٌٌذ

ًشجْیی هبًٌذ اًجوي ُبی ثبشگبٍ اًجوي ُبی ّرسشی ّ اًجوي ُبی دا)ثبشگبٍ ّ اًجوي  200ّجْد اهکبًبت عبلی ّرسشی ّ ٌُزی ّ ثیش اس 
ثَ داًشجْیبى کوک هی کٌذ تب ثتْاًٌذ اس دّرٍ تحظیل خْد ثیشتزیي ثِزٍ ّ لذت را ( داًشجْیبى هکشیکی، ژاپٌی، هبلشیبیی، ایزاًی ّ ارّپبیی

! ثجزًذ

  .اٍ توبص ثگیزیذثزای کظت اطالعبت ثیشتز اس ّة طبیت هب ثبسدیذ ًوبییذ ّ اگز طْالی داشتیذ ثب دفتز اهْر ثیي الولل داًشگ

 www.southampton.ac.uk/international : ّة طبیت

You Tube :http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter   :http://twitter.com/UniSotonIntl 

Facebook  :http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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