
 
 
 
 

ISU اطالعات مفيد برای دانشجويان جديد ايرانی دانشگاه 
 

 نوشته
 سروش محمدزاده

 
 

 تاريخ نگارش
05/30/2014 

 
 با تشکر از پيشنهادات و انتقادات

 زينب اميری
 ريحانه جمشيدی
 مهدی رمضانی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

mailto:sorooshmzy@gmail.com


 
 

 فهرست
 
 

 صفحهعنوان
 3قبل از آمدن به آمريکا1.
.2Ames 3بعد از آمدن به آمريکا و رسيدن به شهر 
 3توضيحات در مورد شهر و دانشگاه3.
.4Ames 4شهر 
 5محيط دانشگاه5.
 7هزينه های تحصيل6.
 7کالس های رايگان زبان انگليسی7.
 7اجاره خانه/آپارتمان/اتاق8.
 9تغذيه9.
 10سفر شهری و بين شهری10.
.11ISSA 10فعاليتهای تفريحی گروه 
.12ISSA 10فعاليتهای فرهنگی گروه 
 10نکات اضافی13.
 13شماره تلفن های ضروری14.
 13آدرسهای ايميل ضروری15.
 14پيوست16.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 
 
 

 قبل از آمدن به آمريکا1.
 

پذيرش1. گرفتن مراحل به مربوط اطالعات دريافت برای هواپيما: بليط و ويزا دريافت و پذيرش                 گرفتن
 و دريافت ويزا به سايت applyabroad.org مراجعه کنيد.

ارتقا2. امکان حد تا را خود ذهنی و جسمی سالمت و کرده مراجعه دندانپزشک) (مخصوصا پزشک                  به
دندان بيمه برای بايد و نمیدهد پوشش را دنداپزشکی هزينههای آمريکا، در شما متداول بيمه                 دهيد.

 اقدام کنيد.
آپلود3. برای واکسن کارت تهيه و ايران در الزم واکسيناسيون انجام و ISU IM سايت کردن                  چک

با شما ثبتنام اينصورت، غير در شود. رعايت دانشگاه درمانی الزامات تا مذکور سايت به                 مدارک
 مشکل مواجه خواهد شد يا بايد واکسيناسون با هزينه بيشتر در اياالت متحده انجام شود.

.4Link :برای دريافت اطالعات بيشتر در مورد  ويزا، به سايت زير مراجعه کنيد 

نظر5. در را Iowa ايالت در Des Moines شهر فرودگاه پرواز، نهائی مقصد بعنوان است                 بهتر
 بگيريد. مقصد نهائی شما شهر Ames است که فرودگاه تجاری ندارد.

شرکت6. نقل و حمل خدمات از بايد ،Ames شهر به Des Moines شهر از رفتن                 برای
 Executive Express برای اين سفر يک ساعته استفاده کنيد:

 به آدرس سايت زير برويد:●
Executive Express 

●Des Moines فرودگاه در زمانی چه که ببينيد و کرده بررسی را زمانبندی               جدول
و هستيد فرودگاه در صبح 4:45 از زودتر و شب نيمه 12:15 از ديرتر اگر بود.                  خواهيد
استراحت و بمانيد فرودگاه داخل که است بهتر آمد: نخواهد شما دنبال به کسی دوستان،                 از
و دارد وجو شارژر بخريد، نوشيدنی و Snack ميتوانيد و شد نخواهد شما مزاحم کسی                 کنيد،

 مبلمان راحت.
در● را ساعته يک سفر اين کردن رزرو نحوه به مربوط مفصل و مشروح توضيحات                 ميتوانيد

 سايت زير بخوانيد:
ISSA on Executive Express 

●Holiday Inn Express &) هتل يک ،Ames شهر در شما مقصد داريد: انتخاب            دو     
خواهيد انتخاب را يکی باال مراحل در که بود خواهد اتوبوس ترمينال/پارکينگ يا (Suites              

 کرد. فعال اطالعات خاصی از هتل در دسترس نيست.
 
 

.2Ames بعد از آمدن به آمريکا و رسيدن به شهر 
 به شهر Ames خوش آمديد.1.
ساعتی2. چند ميتوايند برويد، خود سکونت محل به نميتوانيد فعال و است اتوبوس ترمينال شما مقصد                  اگر

 در سالن انتظار ترمينال استراحت کنيد که مبل و دستشوئی دارد.
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محل3. به (CyRide (شرکت اتوبوس يا (Ames Taxi)تاکسی با ميتوانيد سفر بعدی مرحله               برای
 سکونت خود برويد. برای استفاده از اين تاکسی بايد حتما پول نقد داشته باشيد.

 5152321343 شماره تلفن تاکسی شهر ايمز:●
انتخاب● را مناسب اتوبوس و برويد اتوبوس ايستگاه به و داشته $1.25 بايد اتوبوس، از استفاده                  برای

 کنيد. برای جدول زمانبندی، محل ايستگاه های اتوبوس و مسير اتوبوس ها به آدرس زير برويد:
CyRide 

 به محل سکونت خود، خوش آمديد.7.
 
 

 توضيحات در مورد شهر و دانشگاه3.
 

Ames شهر 
دانشگاه دانشجويان را آن نفر سیهزار که نفر شصتهزار حدود جمعيت با آيوا ايالت قلب در کوچک                   شهری
آمريکا در زندگی کيفيت لحاظ از شهر نهمين بعنوان CNN توسط شهر اين میدهد. تشکيل ISU                

 شناختهشدهاست.
 مزايای شهر:

 بدون ترافيک و آلودگی هوا/صوتی/تصويری.●
 امنيت باال●
 قيمت پائين اجاره و هزينه پائين زندگی●
 امکانات:●

○North Grand Mall مرکز خريد با امکانات تفريحی 
 NGMبرای اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:

 سی و شش پارک با امکانات مناسب○
 مراکز فرهنگی○
○Mary Greeley Medical Center بيمارستان بسيار مجهز 

 
 معايب شهر:

اواخر★ در و میشود زمستانی (October) آذر در هوا شهر اين در زمستان: در سرد                 هوای

آنکه مهمتر است. طوالنی زمستان بنابراين میکند. گرمشدن به شروع (March)             فروردين
فارنهايت) درجه ده (حدود سانتیگراد درجه دوازده منفی حدود زمستان در هوا دمای حداقل                ميانگين
wind همان يا میکنيد احساس زمستان در که هوائی دمای و میوزد زياد باد شهر اين در                   است.
اين بنابراين، است. فارنهايت) درجه ده منفی (حدود سانتیگراد درجه پنج و بيست منفی حدود chill                
داشته همراه بلند/گرم لباسزير و دستکش کاله، گرم، کاپشن حتما پس دارد. سردی هوای                شهر،

 باشيد.
 محيط دانشگاه

 
 نقشه دانشگاه:●
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 نقشه آماده شده توسط خود دانشگاه با ليست ساختمانها○
ISU Online Map 

○:Google Map نقشه دانشگاه در 
ISU on Google Map 

 
 امور آموزشی●

 دروس○
از انتظارات سطح نتيجه در و است متحده اياالت برتر های دانشگاه از ISU                دانشگاه
و کاربردی بهروز، عموما شده داده آموزش مطالب محتوای است. باالتر             دانشجويان
زيادی تنوع نيز اساتيد تدريس شيوه و نگرش در که است آن اصلی نکته است.                 چالشبرانگيز
استاد غيره و مرجع کتب و تدريس نحوه از دروس، انتخاب از پيش است بهتر و دارد                   وجود

 از ديگر دانشجويان بپرسيد.
بدهی و دانشجو پروفايل ريزنمرات، ديدن دانشجوئی، حساب اضافه، و حذف مثل              فعاليتهائی
انجام زير سايت در همه و همه اداری، دانشجوئی های فعاليت از بسياری و دانشگاه                 به

 میشود:
AccessPlus 

 تحقيقات○
اصلی نکته است. برخوردار باالئی علمی کيفيت از عموما دانشگاه اين در شده انجام                تحقيقات
بهتر و دارد وجود شگرفی های تفاوت اساتيد، رهبری و رفتار شيوه و نگرش در که است                   آن

 است پيش از انتخاب استاد، از دانشجويان او پرسوجو کنيد.

 امور اداری●
بخش است. کارآمد و سريع چشمگيری حد تا اداری امور دانشگاه، اين در کلی، طور                 به
از ساعت يک از بيش نهايتا تحصيلی، سال طول در و است آنالين بصورت فرمها از                  زيادی

 وقت شما درگير امور اداری نخواهد بود.
 بيشتر امور اداری شما در ساختمان  Beardshear Hall رسيدگی میشود، مثل:

■(Human Resources اتاق) امور بيمه درمانی  
در○ میتوانيد را آن مزايای و میشود پرداخت فاند توسط شما دانشجوئی بيمه               هزينه

 سايت زير مطالعه کنيد:
ISU graduate student health insurance 

■، (Account receivable و Human Resources اتاقهای) امور مالی  
 تهيه کارت دانشجوئی■
■Enrollment ساختمان زمين (زير دروس حذفواضافه پرشده فرم دادن           تحويل

(services Center 
■Enrollment درخواست/دريافت اشتغال به تحصيل (طبقه دوم ساختمان  
■(services Center 
کار■ و سر اداره اين با شما :ISSO اداره يا بينالمللی دانشجويان به مربوط                امور

دانشگاه به انتقال به مربوط مشاوره ،I20 ويزا، مثل اموری برای داشت، خواهيد               زيادی
سايت .(Memorial Union ساختمان 3248 (اتاق غيره. ماليات، امور           ديگر،

 ISSO مطالب بسيار مفيدی دارد:
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ISSO 
علی آقای نام با خوشاخالق فارسیزبان هنرمند ايرانی يک ISSO اداره             در

  سلطانشاهی فعال است.
 
 

 امور درمانی يا پيشگيرنده از بيماری●
 بهداشت جسمی○

برای ميتوانيد شما است. دانشگاه بهداشت مرکز ،Thielen Student Health Center   ساختمان            
غيره)، (زخم،پارگی،شکستگی، فيزيکی آسيب ديگر، بيماریهای آنفوالنزا، آلرژی،          درمان
و است پائين معمولی خدمات هزينه کنيد. مراجعه مرکز اين به غيره و روانپزشکی                واکسيناسيون،

 پزشکان و پرستاران بسيار مهربان، حرفه ای و ماهر هستند.
 سالمت روانی○

طبقه به مشابه، خدمات ديگر و درمانی گروه روانکاوی، مشاوره، امکانات به رايگان دسترسی                برای
Student Counseling Services سوم ساختمان 

 
 

 امور ورزشی/تفريحی●
انواع○ آنها در که است State Gym و Lied ساختمانهای ورزشکاران، بين محبوب ساختمان                دو

Student اجباری مبلغ پرداخت و خورد دروس نام ثبت با شما دارد. وجود ورزشی                امکانات
زير، لينک در ميتوانيد کنيد. استفاده ورزشی امکانات از رايگان بطور ميتوانيد Activities Fee              

 در مورد آنها بيشتر بخوانيد
Recreation Scervies 

غيره○ و Arcade و بولينگ بيليارد، برای امکاناتی ،Memorial Union ساختمان زمين زير               در
Link :موجود است که در سايت زير ميتوانيد پيدا کنيد 

 
 در محيط دانشگاه، مصرف الکل و سيگار ممنوع است.

 
 
 
 
 
 

 هزينه های تحصيل
●Tuition fee هزينه دروس يا 

graduate) دکترا يا ارشد دانشجويان برای واحد) نه (مجموعا واحدی سه درس سه برای هزينه اين                  کل
 student) ساکن شهر Ames حدود 4500 دالر است.

●Activity, Services, Building & Recreation Fee هزينه فعايت/خدمات/تفريح/ساختمان يا 
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است. غيره و Cyride اتوبوس و ورزشی امکانات ساختمانها، از استفاده و کرايه نگهداری، تعمير، هزينه                  اين
 مبلغ اين هزينه حدود 317 دالر برای نه واحد درسی است.

 هزينه درمان و امکانات درمانی●
Thielen Student (ساختمان درمانی امکانات تجهيز/نگهداری/تعمير/نوسازی/غيره هزينه مبلغ          اين

 health center) است. مبلغ اين هزينه حدود صد و شش دالر است.
 هزينه تکنولوژی آموزشی.●

 مبلغ اين هزينه حدود صد و يازده دالر است.
 از ميان هزينه های باال، تنها هزينه دروس توسط فاند شما پرداخت ميشود و بقيه بايد از جيب پرداخت شود.

 Tuition & Feesبرای اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:
 
 

 کالس های رايگان زبان انگليسی
کالسها اين هدف میشود. برگزار تابستان در همچنين و تحصيلی سال طول در هفته هر انگليسی رايگان                   کالسهای
اعضای است. روزمره نيازهای رفع و انگليسیزبانان با روزمره ارتباطات برقراری برای الزم مهارتهای                آموزش

 خانواده دانشجويان نيز ميتوانند در اين کالسها حضور يابند. برای اطالعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد:
Coffee, Tea, and English 

 
 Finding a place to rent اجاره خانه/آپارتمان/اتاق

 پيدا کردن خانه برای اجاره●
○(property management) تماس تلفنی يا مراجعه به بنگاهها يا همان 

میشود. پرسوجو موجود گزينههای مورد در و میشود گرفته تماس مختلف بنگاههای با روش اين                 در
 برای ديدن فهرستی از بنگاههای شهر Ames، به پيوست الف مراجعه شود.

 جستوجو در اينترنت○
در اصلی نکته است. Craigslist سايت خانه، کردن پيدا برای مفيد بسيار سايتهای از                يکی
از خريد در است. اصلی ايميل آدرس و تلفن شماره مثل فردی مشخصات ندادن سايت اين از                   استفاده
امنيت ولی است مفيد سايت اين نکنيد. مراجعه فروشنده آدرس به تنهائی به و کنيد احتياط سايت                   اين

 ندارد.
 

●deposit وديعه يا 
داده قرار (property management)بنگاه اختيار در وديعه بعنوان مبلغی معموال کردن، اجاره              برای

 میشود که معموال مقدار آن بسته به بنگاه و شرايط ملک، بين صد تا پانصد دالر است.
●rent اجاره 

 ميزان اجاره به عوامل زير بستگی دارد:
 (مهمترين) تعداد اتاقها (bedroom) برای اجاره○
 (مهمترين)تعداد حمام/دستشوئی مورد اجاره○
 (مهمترين) مبله (furnished) باشد يا نباشد.○
خارج○ يا است واحد داخل (dryer و washer) خشککن ماشين و لباسشوئی ماشين مهم)                (کمتر

 آن؟
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 (کمتر مهم) امکانات خانه مثل وسايل آشپزخانه و غيره○
 

 مبله (furnished) يعنی چه؟●
 خانه مبله دارای حداقل امکانات زير است

●living room furniture مبل اتاق پذيرائی 
●kitchen table ميز و صندلی آشپزخانه يا همان 
●study desk ميز و صندلی اتاق خواب يا همان 
●Bed frame چارچوب تخت خواب 
●Mattress تشک 

 
 معموال آپارتمانها مبله اجاره داده نمیشوند.★

 
 حداقل امکانات ملک مناسب برای اجاره★

 بهتر است از اجاره کردن واحدهائی که امکانات زير را ندارند اجتناب کنيد.
 لباسشوئی و خشک کن داخل واحد يا چند قدمی واحد○
○Central AC تهويه/کولر/گرمايش يا همان 
○dishwasher  ماشين ظرفشوئی يا همان 
○ceiling fan فن سقفی يا همان 
○Water/sewer/trash service خدمات آب/فاضالب/زباله يا همان 
 يخچال، گاز، اجاق مايکروويو○
○closet کمد لباس يا همان 
○WiFi اينترنت 
 کابينت آشپزخانه○

 
 چنانچه میخواهيد از ايران اقدام به اجاره خانه بکنيد:★

برای دهد. قرار شما اختيار در مناسب قيمت با آپارتمانهائی تا کنيد درخواست ISU دانشگاه از                  میتوانيد
 اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:

ISU Department of Residence 
 

 مقدار معقول اجاره
 آپارتمان غيرمبله:●

 برای اجاره يک اتاق از آپارتمان چهار اتاق خوابه با دو حمام/دستشوئی○
 حدود دويست و پنجاه تا چهارصد دالر، بسته به موارد باال

 برای اجاره يک اتاق از آپارتمان دو اتاق خوابه با يک حمام/دستشوئی○
 حدود سيصد تا چهارصد و پنجاه دلار

 
 برای اجاره يک آپارتمان تک خوابه○

 حدود چهارصد تا پانصد دالر
 آپارتمان مبله●
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 حدود صد تا صد و پنجاه دالر اضافه میشود.
 

 قبض برق/گاز/اينترنت●
 با فرض گرمايش برقی، قبض برق برای آپارتمان دوخوابه حدود هفتاد دالر است.○
 با فرض گرمايش گازی، قبض برق برای دوخوابه حدود سی و پنج دالر است○
 با فرض گرمايش گازی، قبض گاز معموال پنجاه دالر است.○
 قبض اينترنت حدود چهل و پنج دالر است.○

 
برای★ محلی کردن پيدا شهر، در موجود آپارتمانهای تعداد افزايش عدم و ISU دانشگاه ظرفيت افزايش                  بدليل

دنبال زمان اين در اگر که است بهتر بنابراين، است. دشوار شدت به August اواسط در مخصوصا                   اجاره،
از بيشتر دالر پنج و هفتاد تا پنجاه حدود اجارههای با و آورده پائين را خود انتظارات کمی هستيد،                     اجارهکردن

 مقادير باال کنار بيائيد.
 

 تغذيه
 اگر اهل غذای حالل هستيد:●

 میتوانيد از مغازه و رستوران Pammel غذای حالل و خواربار حالل تهيه کنيد.
 اگر اهل آشپزی هستيد:●

 هزينه خوراک حداقل حدود سيصد دالر خواهد بود.○
 

 اگر اهل آشپزی نيستيد:●
 هزينه خوراک حداقل حدود پانصد دالر خواهد بود.○

 
 غذاخوری دانشگاه●

نمیآيد. در ارزنتر الزاما دانشگاه غذاهای که است آن مهم نکته ولی دارد. وجود زيادی گزينههای                  خوشبختانه
 برای ليست کامل غذاخوریها به لينک زير مراجعه کنيد:

ISU Dining 
 Union Drive Market Place: ده دالر و نيم بده، هر چقدر ميتونی بخور.○

 
 رستورانهای خارج از دانشگاه:●

 ساندويچ:
يازده○ حدود چيپس و نوشابه با ساندويچ يک .Subway زنجيرهای رستوران سالم: و               ارزانترين

 دالر، بدون نوشابه و چيپس هشت دالر.
○Jimmy John's :کمی گرانتر ولی سالم و شديدا سريع 
 پيتزا:
 Dominosارزانترين ولی کمی ناسالم:○
○Papa John's :اندکی گرانتر ولی کيفيت بهتر 
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 سفر شهری و بين شهری

 سفر شهری●
CyRide منظم و مجهز بسيار و دانشجوئی) کارت ارائه اتوبوسرايگان(با سيستم دارای Ames                شهر
اين شويد. اتوبوس سوار رايگان تا دهيد نشان راننده به را ISU دانشگاه دانشجوئی کارت است کافی                   است.
کنيد. سوار اتوبوس جلوی را آن ميتوانيد داريد، دوچرخه اگر میدهد. پوشش را شهر نقاط اکثر اتوبوس                   سيستم

 برای اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:
CyRide 

 سفر بينشهری●
های شرکت اتوبوسهای است. اتوبوس بينشهری سفر برای هزينه لحاظ از روش              مناسبترين
مراجه زير سايتهای به بيشتر اطالعات برای میدهند. پوشش را مختلف شهرهای Jefferson و GreyHound               

 کنيد:
GreyHound 
Jefferson 

 سفر شهری/بينشهری برای افراد سالمند/ناتوان/معلولين مخصوصا برای مقاصد درمانی●
 به آدرس زير مراجعه کنيد:

HIRTA 
 

ISSA فعاليتهای تفريحی گروه 
تماس○ گروه منشی با بيشتر اطالعات برای .State Gym يا Lied در هفته هر واليبال،                 بازی

 بگيريد.
اطالعات○ برای .Memorial Union: Underground در هفته هر بيليارد/بولينگ،       بازی     

 بيشتر با منشی گروه تماس بگيريد.
 

ISSA فعاليتهای فرهنگی گروه 
 برگزاری جشنهای عيد نوروز، شب چله، مهرگان،سيزدهبهدر و جلسه معرفی اعضا در ابتدای سال تحصيلی.●
 جلسات قرآن، هر هفته. برای اطالعات بيشتر با منشی گروه تماس بگيريد.●
تماس● محمدزاده سروش با بيشتر اطالعات برای شيرين. زبان اين يادگيری مشتاقان به فارسی زبان                 آموزش

 بگيريد.
 
 

 نکات اضافی
 آيا میتوانم با گواهينامه ايران، در آيوا رانندگی کنم؟●

 بله. میتوانيد با داشتن گواهينامه بينالمللی که از ايران دريافت کرديد، به مدت سه ماه
 در آيوا رانندگی کنيد.
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 چه وسايلی از ايران بياورم؟●

ماهانه○ حقوق واريز اولين زيرا باشيد، داشته همراه به نقد پول بايد حتما اوليه هزينههای برای نقد:                   پول
کسب و ثبتنام مراحل دارند، فاند که کسانی خواهدبود(برای سپتامبر يا آگوست انتهای در                شما
را هفته دو و ماه يک حقوق سپتامبر آخر شود باعث و بکشد طول است ممکن Social Security                  
اين به آگوست اول شما اينکه فرض با است شده برآورد زير بصورت نقد پول اين ميزان                   بگيريد).

 شهر میآييد:
 وديعه برای اجاره: بسته به آپارتمان: دويست تا پانصد دالر■
 حداقل موجودی حساب برای افتتاح يک حساب بانکی: سيصد تا پانصد دالر بسته به بانک■
 اجاره دو ماه اول: ششصد تا هزار دالر■
 تغذيه(با فرض عدم آشپزی): نهصد دالر■
هزينههای■ بخش به (مراجعه درمانی/فعاليت/تکنولوژی امکانات برای ثبتنام          هزينه

 تحصيل): پانصد و پنجاه دالر
 پتو و بالش و غيره: شصت دالر■
 حداقل وسايل آشپزخانه: پنجاه تا صد دالر■
 تلفن همراه Prepaid (موبايل ساده با شارژ معين): شصت دالر■

الزم پول ميزان حداقل باال تخمين توجه: دالر. ششصد و هزار سه تا هفتصد و هزار دو                   مجموع:
هزار سه تا پانصد و هزار دو مثال بياوريد پول مقدار اين از بيشتر امکان حد تا شما است بهتر                      است.

 و پانصد دالر. تخمين باال شامل هزينههای خرد مثل کرايه تاکسی و غيره نمیشود.
مجلسی○ لباس و کت/شلوار مثل لباسهائی که است بهتر ضروری، لباسهای بر عالوه               پوشاک:

از بيرون برای گرم لباس حتما و است) کم اجناس تنوع Ames شهر فروشگاههای در                 زنانه(زيرا
 خانه و لباس زير گرم و بلند.

میتواند○ شما زندگی شيوه و عالئق به بسته و میشود پيدا سختی به يا نيست آمريکا در که                    اجناسی
  شامل هر چيزی باشد:

 خوراکی: سبزی خشک، زرشک، رب انار، و غيره.■
 کتاب: قرآن، ديوان حافظ، درسی، غيره.■
 دکوراسيون: آويزهای خاص، مجسمه، پوستر؛ غيره.■
وطن،■ در خود زندگی با را درآمريکا شما زندگی شيوه و اطراف محيط که چيزی                 هر

 نزديکتر میکند و از استرس ناآشنائی محيط جديد میکاهد.
 

نزديکترين● يا کنم؟ پيدا را خاصی فروشگاه/رستوران/قهوهخانه/غيره مشخصات و تلفن و آدرس              چگونه
 فروشگاه/رستوران/غيره کجاست؟

 از سايت/app معتبر Yelp  استفاده کنيد.
 چگونه در شهر خودم جنس خاصی را بخرم:●

 North Grand Mall: شامل فروشگاههای لباس، لوازم منزل، خوراک، پوشاک و داروخانه است.○
میرسد○ فروش به آن در آدميزاد جان تا مرغ شير از که زنجيرهای فروشگاهی :Walmart                 فروشگاه

  و معموال قيمتهای مناسبی دارد.
برای○ است. کمتر بسيار آن جنسهای تنوع ولی است Walmart فروشگاه همانند :HyVee               فروشگاه

 خريدهای روزانه، تفاوت تنها در نزديکی فروشگاه به منزل شماست.
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 وضع ماليه خوب نيست. از کجا ميتوانم جنس دستدوم تهيه کنم؟●

جنسهای○ تنوع میرسد. فروش به مردم اهدائی جنسهای فروشگاه اين در :GoodWill              فروشگاه
دانشجويان که است تحصيلی سال انتهای آن از خريد وقت بهترين دارد. زياد لباس نيست. زياد                  آن

 قصد رفتن از شهر را دارند.
را○ میرسد فروش به شما شهر در که جنسهائی ميتوانيد سايت اين در :Craigslist به                 مراجعه

مشخصات و ندارد امنيت سايت اين میشود. فروخته آن در آدميزاد جان تا مرغ شير از کنيد.                   پيدا
قرار سايت اين از فردی اختيار در را خود اعتباری/غيره کارت تلفن/آدرس/شماره شماره مثل                فردی

 ندهيد و به تنهائی به آدرس فروشنده مراجعه نکنيد.
قيمتهای○ معموال ميگذارد. فروش به خانه حياط در را خود منزل اجناس فردی :Garage Sale               

 خوبی دارد. ميتوانيد در اينترنت آگهی آن را ببينيد يا در خيابان، کنار چهارراه.
 درخواست از دوستان○

 
 مجبورم همخانه آمريکائی داشته باشم، آيا اين بد است؟●

مواظب دارند. اعتقاد باال زندگی کيفيت به و هستند ساکت و تميز مودب، بسيار آمريکائی دانشجوهای کل،                   در
شما کار به کاری ندارند. ايرانیها به نسبت نژادپرستی میدهند. نشان کمتر را خود ناراحتی آنها که                   باشيد
آمريکائی، دانشجويان خانه در معموال شد. خواهند بحث وارد حتما کنيد، باز را صبحت سر اگر ولی                   ندارند،
میتواند آمريکائی همخانه داشتن بنابراين، کنيد. استفاده آنها از اجازه کسب با ميتوانيد مهياست. زيادی                 امکانات

 تجربه بسيار خوب و آموزندهای برای شما باشد.
 حالم خوب نيست. به کجا مراجعه کنم؟●

 سرماخوردگی دارم:○
و دست است. بیفايده پزشک به مراجعه و ندارد پزشکی درمان به نيازی معمولی                سرماخوردگی
بينی، آبريزش صورت در کنيد. استراحت و بنوشيد فراوان مايعات بشوئيد، مرتب را خود                صورت

 سرفه و سردرد، از داروهای بدوننسخه يا همان over the counter استفاده کنيد.
 فکر میکنم بيماری جسمی دارم ولی غيرقابل کنترل نيست:○

Thielenمراجعه student health center درمان مرکز به دانشجوئی، کارت داشتن         با     
 کنيد.

 اگر مشکلی جسمی اورژانسی داريد:○
 بدون فکر کردن به هزينههای درمان، با شماره اورژانس 911 تماس بگيريد.

هزينه بر نه کنيد، تمرکز خود درمان بر ابتدا برويد، بيمارستان به شديد مجبور چنانچه                 نکته:
از خاصی ميزان نهايت در و میشود پرداخت بيمه توسط بيمارستان هزينه عمده معموال                بيمارستان.
از الزم، مدارک ارائه با کمدرآمد دانشجوی بعنوان میتوانيد که شود پرداخت شما توسط بايد                 هزينه
است، ممکن شرايط به بسته و بکنيد financial assistance مالی کمک درخواست              بيمارستان
روز يک دالری پانصد و هزار حدود هزينه تجربه: میکند. پرداخت را شما هزينه تمام                 بيمارستان
توسط کامل بطور شما دوستان از يکی عمومی بخش هفته يک و ICU روز يک ،ER                  اورژانس

 بيمارستان پرداخت شد.
 اگر مشکلی روحی داريد:○

عالئم از لذتبردن در ناتوانی گناه، احساس شرم، بیحالی، اشتهائی، کم خواب، نظم همريختگی                به
است. عموم) عدمآگاهی بدليل درماننشده بيماری شايعترين و کمتوانی عامل افسردگی(شايعترين             شايع
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ممکن و کنيد استفاده Student counseling services مشاوره مرکز رايگان خدمات از        میتوانيد       
ويژه شرايط کمتوان دانشجويان برای که شويد Disability services حمايتهای شامل             است

 مانند کاهش دروس، افزايش زمان امتحان و بسياری موارد ديگر در نظر ميگيرند.
 

 شماره تلفن های ضروری
 911پليس:●
 اورژانس/آمبوالنس: 911●
 آتشنشانی: 911●
 پليس دانشگاه (برای موارد غيراورژانس): 515.294.4428●
 5152395133:پليس شهر Ames (برای موارد غيراورژانس)●
●Ames 5152321343تاکسی 
 مراجعه به سايت زير:●

Stay Safe 
 

 آدرسهای ايميل ضروری
 زينب اميری amiri@iastate.eduمنشی گروه ايرانيان:●
●issa@iastate.edu :گروه ايرانيان 
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 پيوستها
 

 پيوست الف: ليست بنگاهها
 ترتيب اين ليست بر اساس معيار خاصی نيست.

www.hunziker.com 
fpmofames.com 
totalpropertyames.com 
www.ppminc.com 
www.jensengroup.net 
isucampustown.com 
www.universitywest.com/ 
http://www.gentrymanagement.com/hickory_ridge.html 
http://www.horizonproperties.com/ 
http://www.triplettre.com/propertymanagement.htm 
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