
 برنامھ فشرده زبان انگلیسی

8 ھفتھ برنامھ زبان انگلیسی فشرده 
شھریھ و ھزینھ زندگی پایین 

مربیان و کادری مجرب در تدریس زبان انگلیسی 
5 دوره کالس آموزشی در سال بھاره 1و 2، تابستان، پاییز 1 و2  

سفرھای تفریحی و فرھنگی 
پذراھی برای دستیابی بھ برنامھ ھای پیشرفتھ آموزشی و علمی ) در این دانشگاه 80 رشتھ در مقطع 

لیسانس، 30 رشتھ در مقطع فوق لیسانس و 11 رشتھ در مقطع دکتری( 

 شروع کالس ھا در ماه ھای ژانویھ، مارس، ژوئن، آگوست و اکتبر!
!ھمین حاال ثبت نام کنید   

Intensive English Program 
Office of International Affairs 

413 Brook Avenue 
Lafayette, LA 70506 

(337) 482-9028
iep@louisiana.edu 

http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program 
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http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program


 مدارک الزم جھت ثبت نام در برنامھ فشرده زبان انگلیسی

 iep@louisiana.eduمدارک ثبت نام باید تا تاریخ ذکر شده در اپلیکیشن از طریق ایمیل بھ آدرس 

 فرستاده شود. 

 http://internationalaffairs.louisiana.eduثبت نام آنالین:  )1

 ری زیر:ثبت نام از طریق کارت ھای اعتبادالر بھ عنوان ھزینھ  $50پرداخت  )2

 (VISA, MASTER CARD, DISCOVER and AMERICAN EXPRESS) 

 ارسال ریز نمرات پایان دبیرستان: ارسال ترجمھ ریز نمرات پایان دبیرستان ضروری است.  )3

ارسال ریز نمرات دانشگاه: دارندگان مدارک دانشگاھی فقط ترجمھ ریز نمرات آخرین مدرک  )4

دانشگاھی خود را ارسال نمایند. 

5) ارسال فرم مالی و نامھ موجودی بانکی: این فرم برای ھمھ دارندگان ویزایF- 1 وJ- 1 و 
دانشجویان انتقالی از دیگر دانشگاھھای آمریکا ضروری می باشد. 

6( ارسال فرم واکسیناسیون: تاییدیھ فرم واکسیناسیون برای ھمھ ضروری می باشد. 

7( ارسال کپی صفحھ اول پاسپورت )برای ھمھ دارندگان ویزای F-1 و J-1(، ارسال کپی کارت 
اقامت دایم یا مدارک پناھندگی یا مدارک سیتزنی آمریکا ضروری می یاشد. 

 برای ھمھ دانشجویان انتقالی از موسسات آموزشی آمریکا ضروری است:

 International Student Transfer  فرم ،IEP بعد از پذیرفتھ شدن در برنامھ اموزش انگلیسی

Form باید از طریق دانشگاه فعلی مبدا بھ دانشگاه  UL Lafayette ارسال شود.  

الزم بھ یاداوری است افرادی کھ دارای بدھکاری مالی و یا دارای اجازه اقامت قانونی نمی باشند، 

مجاز بھ ثبت نام در این برنامھ را نخواھند داشت.
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https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/IEP_Financial%20Info%20Form_rev8.04.2022.pdf

	IEP Flyer - Farsi
	IEP Application Checklist - Farsi



