
د د جان و  و دا م     
 يلمسافر استاركو يهايدانستن

ها در ارترين قدمذها و تاثيرگمهمترين تصميماز شك يكي ترك ايران و سفر به آمريكا براي ادامه تحصيل بي
وارد شدن به يك محيط جديد و كامال  ،شود. خروج از ايران و ترك خانواده زندگي يك جوان ايراني محسوب مي

نگراني  ه كاهشتواند بآنچه كه ميو زندگي با مردماني با فرهنگ تازه بدون نگراني و اندكي ترس نيست.  متفاوت
كند تا اين نوشته تالش مي شناخت هر چه بيشتر و بهتر از اين محيط جديد است. ،پيش از سفر كمك كند

قصد سفر به آمريكا و ادامه را در اختيار دوستان ايراني كه  تعدادي از دانشجويان كنوني تجربياتاي از پاره
ساز نگراني كمتر سفر سرنوشتدل و تا با آمادگي بيشتر دقرار ده ،پي دارندسيسيتحصيل در دانشگاه ايالتي مي

  خود را آغاز كنند.

ه يعني ژانويه مربوط به زمان گردآوري اين نوشت، پيش روي شماذكر است كه كليه اطالعات  شاياننخست 
همچنين هدف از اين نوشته تنها كنند. توانند تغييرها در آينده ميباشد. روشن است كه اين دادهمي 2013

  گونه مسئوليتي براي نويسندگان نيست.باشد و در بردارنده هيچكمك به دانشجويان آينده دانشگاه مي

  

  شهر مورد در ياطالعات كل .1
. است واقع شدهكا  يآمر يپيسيسيالت ميدر اكه نفر  25000حدود  يتيكوچك با جمع يل شهريشهر استاركو

   هستند. يشتر مذهبيمردم شهر خونگرم و ب

داشتن اتومبيل ضروري د يرفتن به دانشگاه و مراكز خر يو برا دوجود نداراين شهر  در يحمل و نقل عموم
 .ددهيپوشش م ار مسيرهاي محدودي اما ودشياشاره مبه آن س دانشگاه هم هست كه در ادامه ي. سرواست

و اگر در محلي نزديك دانشگاه   توان امورات ضروري را انجام دادالبته بايد گفت كه با كمك ايرانيان حاضر مي
ماشين يكي از ضروريات اين شهر  اما خريد .توانيد چند ماه اول را بدون اتومبيل سپري كنيدساكن باشيد مي

ميزان جرم و  .ودشو صداي بوق و يا تصادف به ندرت مشاهده ميبسيار سبك بوده ترافيك  سوب ميشود.مح
است و استاركويل شهر نسبتا  ترآمريكا پايينميانگين جرم در  هاي دانشجويي مانند استاركويل ازشهرجنايت در 

  ير مراجعه كنيد:براي اطالعات بيشتر در مورد امنيت شهر به لينك ز .شودامني محسوب مي



Mississippi.html‐Starkville‐data.com/crime/crime‐http://www.city  

  

به علت ، اما است يشتر سال هوا آفتابيست و بيسرد ن يليخن ازمست د.دارن بديدر مجموع آب و هواي  ن شهراي
در فصل بارندگي، باران شديد و هواي طوفاني محتمل است.  .آزاردهنده است ناتابست يبودن، گرما يشرج
ي مجهز هم وجود يك سينما د.اما مناظر طبيعي خوبي دار ،هاي تفريحي در اين شهر چندان زياد نيستگزينه

  .دكناكران مي اهاي روز رفيلم سالن دارد و 11دارد كه 

 Golden Triangle Regionalمايلي شهر فرودگاهي به نام  20هوايي به استاركويل در فاصله  براي سفر

Airport  (GTR)  در شهرColumbus, MS  ن تنها از فرودگاه آكه پرواز به هستAtlanta  با شركت
Delta تا  است: از اين قرار رشهر از شهرهاي بزرگ ديگزميني فاصله  .ودشانجام ميTupelo (MS) 70  ،مايل

Birmingham (AL) 140 ،مايل (MS) Jackson 130  مايل وMemphis (TN) 160 و  مايلAtlanta 

(GA) 280 پديا:اطالعات بيشتر در مورد شهر استاركويل در ويكي. مايل  

tarkville,_Mississippihttp://en.wikipedia.org/wiki/S  



  )MSUپي (سيسيايالتي مي دانشگاه .2
٪ 4 حدود آنها آمريكايي و ٪96كه  ددانشجو دار 21000حدود  پيسيسيدانشگاه ايالتي ميدر حال حاضر 

رده در  خارجي دانشجويانبيشتر  .هستند بيشتر از كشورهاي چين، هند، نپال و ايران وغيرآمريكايي  ديگر
توانيد در اطالعات بيشتر در مورد مسايل مختلف مرتبط با دانشگاه را مي كنند.تكميلي فعاليت ميتحصيالت 

  لينك زير بيابيد:

http://www.statement.msstate.edu  
سبك معماري سنتي با آجرها قرمز رنگ در بيشتر  .وفضاي سبز زيادي دارد محوطه دانشگاه بسيار زيباست

اههاي آمريكا و دانشگدر  آزمايشگاه آزمايشگاه فشار قوي دانشكده برق بزرگترينشود. ها ديده ميساختمان
مركز تحقيقات هوايي دانشگاه . است ابركامپيوتر ايكه دار ستدانشگاهي 18كاناداست و همچنين يكي از 

)Raspet Flight Research Laboratory( .در لينك زير مي بزرگترين و مجهزترين در كشور آمريكاست -

  توانيد به صورت مجازي از دانشگاه ديدن كنيد:

http://www.admissions.msstate.edu/virtualtour  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  مجموعه ورزشي ۲,۱

استفاده كنند. اين  از آن توانندكه دانشجوها به رايگان مي دمجهز قرار دار بسيار دانشگاه يك مجموعه ورزشيدر 
 ،پنگ، يك استخر، فوتبال سالني، چند ميز پنگراكت بالمجموعه داراي چند زمين بسكتبال، بدمينتون، 

  هست.زي بدنسا مجهز و دو سالن محوطه مخصوص براي دويدن تجهيزات ديوارنوردي،

  

  



(هفت بار در طول  دو روزهايي كه تيم دانشگاه مسابقه دار است پرطرفدارفوتبال آمريكايي در اين دانشگاه بسيار 
  .آيندمي اينجا بهترم پاييز) جمعيت زيادي از شهرهاي اطراف براي ديدن مسابقه از يكي دو روز قبل 

  

  

  امکانات جانبي   ۲,۲

. اما تعداد ددر ايران وجود ندار مرسوم سلف سرويس به شكلهاي آمريكا) بيشتر دانشگاه(مانند در اين دانشگاه 
بطور كلي آشپزي در . كنندارايه ميدالر  10تا  5 با قيمت هاي مختلف رازيادي فست فود و كافه هست كه غذا

اي فتن كتاب از مركز رسانهعالوه بر گر ودشهم مي در كتابخانه دانشگاهتر است. تر و سالمصرفهمنزل بسيار به
  اجاره كرد يا اسكن گرفت. فيلم يا دوربين عكسبرداري افزارهاي خاص، نرم ،استفاده كرد

  زندگي نهيهز .3
، مجرد باشيد يا متاهل، ساكن شويد. بسته به اينكه كجا ودشمربوط ميبه اجاره خانه ها مهمترين بخش از هزينه

هزينه خورد و خوراك هم . ودشميبيشتر توضيح داده كه در ادامه  است دالر متغير 700تا  270اين هزينه بين 
براي هر نفر در  دالر 2 با هزينه حدود اندتوميخوب نسبتا . يه وعده غذاي داردبستگي به چگونگي خوراك شما 



 400تا  250ماهي حدود در مجموع  دهم اضافه كني اد. اگر هزينه ميوه، شير، تنقالت و غيره رشو فراهم منزل
  تواند كمتر يا بيشتر شود.شود. با اين حال بسته به سبك زندگي شما اين هزينه ميهزينه خوراك ميدالر 

  

  ؟ميروياب چه رانيا از .4
 توانيدمياينكه در نظر گرفتن با  اما .شوديافت مي زچي مههكه در آمريكا  گفتتوان مييك قانون اوليه به عنوان 
، لوازم ه نظير قاشق، بشقاب، مسواكوسايل ضروري اولي ودشپيشنهاد مي، همراه داشته باشيدن وسايل ايك چمد

از تجربه  ورود روزهاي نخست در براي روزهاي اول داشته باشيد. شايد كمي غذاي كنسرو شده بهداشتي و
  استفاده كنيد.ديگران در خريد 

   لباس       ۱-۴

در ني الزم نيست. ا. بنابراين لباسهاي خيلي زمستودشخيلي سرد نميهواي استاركويل  گفته شدور كه طناهم
اينجا رسمي محسوب  هاي ايراندر خيابان مردملباس بپوشيد (لباسي معمولي رسمي خيلي نيست  دانشگاه الزم

(يك دست براي يك عمر كافي  پوشيد نيد باتويا دفاع مي ،عروسي در محافل رسمي، كت و شلوار هم شود!).مي
  .تر باشدشايد در ايران ارزان. لباس ورزشي ست!)ا

  ييمواد غذا   ۲-۴

اين شهر به جز زعفران، زرشك و چايي خشك (كه البته  دريد شبابه همراه داشته نيد اتواز مواد غذايي كه مي
چين، عدس و زردچوبه، هل، دارمانند ) باقي مواد غذايي نسبتا گران، اما توان تهيه كردمي آنالين هما رقالم ا اين

البته  و دسري از اين مواد سبك هستن كاما با توجه به اينكه ي .ودشمييافت ... و  اي، قند حبهگردو، پسته لوبيا،
يد. سبزي خشك روستاي بياورهمراه به بعضي را ن ه خودتاسليقبر اساس كه  است ، خوبتر از ايراناينجا گران

آوردن ساير ملزومات زندگي  .شودميندر استاركويل يافت ش اايرانيقند مدل پالستيك فريزر و شما و همچنين 
  هاي ادبي و غيره فكر خوبي است.صنايع دستي، كتاب انندم هم ايراني

-كند و فروشگاه كوچكي دارد كه ميدر استاركويل مسجدي وجود دارد كه نمازهاي روزانه و جمعه را برگزار مي

  اي را از آنجا تهيه كرد.ورميانهتوان گوشت حالل و برخي از اقالم خا



  دارو    ۳-۴

مركز كرد. همچنين  مراكز خريد تهيهتوان از بدون نسخه مي راها) بيوتيكبسياري از داروها (به جز آنتي
از به همراه داشتن داروي زياد بپرهيزيد  كند.ارايه ميها براي دانشجوگان را يويزيت را يسدانشگاه سروبهداشت 
هاي دكتر اما بنا بر مشاوره دوستان با شوند.تجربه نشان داده بيشتر داروها دست نخورده دور ريخته مي چرا كه

  :هاي مناسبي استگزينهوطني، آوردن داروهاي زير 

 به ميزان كافي قرص سرماخوردگي و استامينيوفن 

  و آموكسي سيلين و آزيترومايسينژلوفن 

 ادينمثل لورات آنتي هيستامين براي حساسيت 

 يدوكينول يا ديفنوكسيالت براي اسهال 

 متوكلوپراميد ضد تهوع 

 هيوسين براي دل درد 

براي  ها در اينجا گران هستند وچرا كه واكسن. يدها را زدمريكا، مطمئن باشيد كه همه واكسنبه آسفر از قبل 
 المللي اقدام كنيد.كارت واكسن بيننيد براي گرفتن اتوت. از مركز پاستور در تهران مياسنياز دانشگاه نويسي نام

  يد.زندندانپزشك ببه سر  كيپيش از سفر حتما بنابراين هزينه دندانپزشكي در اينجا بسيار باالست، 

  کييزات الکترونيتجه    ۴-۴

 احتم ،ريدوبيا تجهيزات الكترونيكي يدهخواهرتز هست. اگر مي 60ولت  110نيد كه برق شهري، ااول بايد بد
هاي نيد سايتاتومي .توانيد تهيه كنيدرا ميكه البته تبديلش  دهم با ايران فرق دار اچك كنيد. مدل پريزه

Amazon   و ياEBay تراش، اتو و يا هر چيز الكترونيكي تاپ، ريشلپ كندآيا صرف ميببينيد و چك كنيد  ار
 دگاهروآنها در فمحتويات معموال  يد؛اه داشته باشنيد به همراتوهم مي CDهارد، فلش و  .يا نه ريدوديگه رو بيا

  .دمفيد باش دناتواينجا خيلي ميدر افزاري رو هم اگر به همراه داشته باشيد هاي نرمبسته. شودنميچك 

  مدارک   ۵-۴

 .داشته باشيد هبه همرارو  الملليو همچنين گواهينامه بين اصل گواهينامهگواهينامه، و  ترجمه رسمي شناسنامه
  .(خصوصا براي گواهينامه همسر) كنندنياز پيدا ميسند ازدواج به همراه ترجمه رسمي به ها متاهل



  هيپول اول   ۶-۴

معمولي نسبتا قابل  ماشين يك دالر براي 5000حدود حداقل ماشين بخريد، اگر قصد داريد در روزهاي اوليه 
براي ثبت نام به  (به عنوان بخشي از شهريه) دالر 1500 بايد حدود اول هر ترمبه همراه داشته باشيد.  اعتماد

 براي شروع حداقل حدود نند. مجردهااگرددر پايان ترم بر ميآن را ها كه بيشتر دانشكدهپرداخت دانشگاه 
هاي بيشتري دارند. خريد ماشين براي براي خريد وسايل و اثاثيه هزينه لمتاهدوستان  نياز دارند. دالر 3000
  ال ضروري است. ها كاممتاهل

  

  ايرانيان حاضر در استاركويل .5
 70ها در مجموع حدود استاد ايراني هستند كه با در نظر گرفتن خانواده 11دانشجو و  30در دانشگاه حدود 

مليت ايراني تا كنون مشكل خاصي براي كسي ايجاد  ايراني در استاركويل و شهرهاي نزديك ساكن هستند.
و فعاليتهاي زيادي از جمله برگزاري  هاري شدذگپايهانجمن ايرانيان دانشگاه هم چند سال پيش نكرده است! 

هاي ديگري هم دارند. نشينيعالوه بر مراسم رسمي انجمن، ايرانيان هم ايراني دارد. هايجشن عيد و ديگر آيين
هاي خانمها و نشينيو همب شعر، هاي فكري، شمانند بازي هفتگي واليبال، فوتبال سالني و بدمينتون، نشست

  سايت و صفحه فيسبوك انجمن مراجعه كنيد.بيشتر به وب براي اطالعات همچنين بازي ورق و پوكر.

  /http://www.irsa.org.msstate.edu                    سايت انجمن:وب

    MSU/324348810917991?fref=ts‐https://www.facebook.com/pages/Irsa           بوك انجمن:صفحه فيس
  

  محل سكونت .6
   .وداشاره ميش آنها كه به دل وجود داربراي يك دانشجوي تازه وارد چند گزينه به عنوان محل زندگي در سال او

۶-۱ College	Station	

 نيست نيازي اينجا. هست خوابه 4 تا 2 اون واحدهاي. ددار قراراين مجموعه مسكوني در قسمت غربي دانشگاه 
 ودشمياتاق براي شما!)  1( خوابه 2 واحد .كنيد اجاره اتاق يك فقط دنياتومي و دبگردي نهاهمخ دنبال شما

 در كهدارد  سوئيت 2 خوابه 4واحد . است مشترك حموم و دستشويي هال، آشپزخانه، و دالر 385 نفري ماهيانه
آشپزخانه  .است دالر355 نفري اجاره يك اتاق در اين واحدها. وجود دارد حموم و دستشويي 1 و اتاق 2 ماكد هر

 ماهي متوسط طور به كه كرد فراموش نبايد هم را برق و اينترنت هاي هزينه البته براي همه مشترك است.



اما ايستگاه شاتل  ،راه استپياده  دقيقه 20 حدودا دانشگاهاز اينجا تا . شودبراي هر واحد مي دالر100-150
از جنبه  .كندحركت ميدقيقه يه بار  15هر  ،و در ايام سال تحصيلي ددانشگاه كنار اين مجموعه قرار دار
ايراني در اينجا هيچ در حال حاضر ! دنيست و حيوانات موذي هم كم ندار بهداشتي هم بايد گفت چندان تميز

  ها مناسب نيست.سكونت در اينجا براي متاهل ساكن نيست.

۶-۲ Polos	

  Polos. واحدهاي ودو زير نظرمديريت واحد اداره ميش دقرار دار College stationاين مجموعه در مجاورت 
دستشويي، دو اتاق خواب، يك حمام و يك ست. دو ه او دو طبق براي دو نفر مجرد يا يك خانواده مناسب است

 دالر 350تا  320انه براي هر نفر ين  ماهآ. اجاره است . از جنبه تميزي هم خوب و مناسبدآشپزخانه بزرگ دار
دالر هست. نحوه برخورد مديران اين دو  100حدود  انه. هزينه برق ماهيدالر براي كل واحد) است 650(

 اتاقي و كنيد پيدا نهاخهم شما خود بايد اينجا ،College Station فبرخال. مجموعه خيلي مناسب نيست
ها براي تلويزيون بايد جداگانه در بسياري از مجموعه .كابل تلويزيون در اينجا وجود دارد .ودشداده نمي اجاره

  ايراني در اين مجموعه سكونت دارند. 4در حال حاضر  پول بدهيد.

  



  

  

۶-۳ 21  

 4 واحدهايش بيشتر. ددار فاصله دقيقه 15-10 حدود پياده و شتهدا قرار دانشگاه جنوبي ضلع در مجموعه اين
 خوابه 4 واحد .كنيد اجاره اتاق يك فقط دنياميتو و دبگردي نهاخهم دنبال شما نيست نيازي اينجا. هست خوابه

 دالر 430 حدود نفري ماهيانهاجاره  .است  مشترك هناال و آشپزخ. هدارد مجزا ماوحم دستشوييبا  جدا اتاق 4
، مگر اينكه از حد مشخصي بيشتر مصرف هست مجتمع خود با هم برق و اينترنت هايهزينه بتهلا. شودمي

 سراغ نهاهمخ عنوان به را كسي كه هست افرادي براي مناسبي گزينه و هست تميز بسيار تميزي نظر از. كنيد
    :21سايت است. وبتر اما از جاهاي ديگر كمي گران .دندارن

         http://www.21apts.com  

  



۶-۴ Park	side  

دقيقه  10كنند و با ماشين تا دانشگاه حدود تقريبا تمامي خانواده هاي متاهل ايراني در اين مجموعه زندگي مي
و به هر درخواستي در  است بسيار مناسبهم برخورد مديريتش  است. جاي مرتب و تميزي فاصله هست.

كامال  رنگ شده و بعد از  واحد ،پس از هر بار تخليه. براي نمونه شودداده ميپاسخ سريعترين زمان ممكن 
نه و اواحدها يك خوابه و يا دو خوابه هستند و يك آشپزخ. ودششستشو به مستاجر بعدي تحويل داده مي

. شونداجاره داده مي دالر 450دالر و واحدهاي دو خوابه  425خواب  دارند. واحدهاي تك سرويس بهداشتي
جداگانه بايد تهيه كرد. در  راتلويزيون كابلي . وددالر ميش 120تا  100هزينه برق و اينترنت هم ميانگين ماهي 

  ايراني در اين مجموعه سكونت دارند. 18حال حاضر 

  
 

  

با آرزوي سفري خوش و و  هاي شما را داده باشداين نوشته مفيد بوده و پاسخ برخي از پرسش با اميد به اينكه
  پي سيسيآسوده و به اميد ديدار هر چه زودتر شما در دانشگاه ايالتي مي
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