موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)
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ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

تحصیل در کانادا با تراست
01
02
03
04
05
06

دریافت وقت مشاوره اولیه

مرحله اول

در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت ،یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت
کنید.
تنظیم قرارداد

مرحله دوم

بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما ،راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد،
فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت ،در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید ،مطمئن هستید که
کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند.
معرفی فهرست دانشگاه ها

مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد.
اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در این مرحله ،فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد.
پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

مرحله ششم

پس از اخذ پذیرش تحصیلی ،شهریه دانشگاه پرداخت می شود .نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند
با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما ،بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند .بنابراین ،ممکن
است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

07
08

دریافت نامه پذیرش

مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست .به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.
دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

در نهایت ،با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه ،برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود.

اسپانسر ویرایش اول
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جامعه جایی است که شما خلق میکنید
جامعــه دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا شــامل فضــای کالسهــا ،کل محوطــه دانشــگاه ،فضــای آنالیــن
و زمینهــای بــازی میشــود .جامعــه مــا شــهر ونکــوور ،کلونــا و بیشــمار شــهر کوچــک و بــزرگ در
سرتاســر جهــان اســت .تاریــخ جامعــه دانشــگاه  UBCبــه صــد ســال قبــل برمیگــردد ،ایــن جامعــه
جایــی اســت کــه دههــا هــزار دانشــجو و اســتاد دانشــگاه و صدهــا هــزار فارغالتحصیــل دانشــگاه
را بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند .ایــن جامعــه بســیار خونگــرم ،الهامبخــش ،مــدرن و نــوآور و
مهماننــواز اســت ،بیصبرانــه منتظــر حضــور شــما در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا هســتیم.
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جایی که ذهنهای باهوش میدرخشند
بــا وجــود دانشــجویان فوقالعــاده و امکانــات بینظیــر دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا ،جــای تعجــب
نــدارد کــه ایــن دانشــگاه همــواره در فهرســت برتریــن دانشــگاههای جهــان باشــد .دانشــگاه UBC
بــا دو پردیــس دانشــگاهی بــا کیفیــت سرشــار از فضــای آموزشــی مــدرن و امکانــات تحقیقــات
ابتــکاری ،فرصتــی شــگفتانگیز بــرای پــرورش اســتعدادهای موجــود و شناســایی راههــای جدیــد
اکتشــاف دربــاره جهــان ،گذشــته ،آینــده اســت.

در تصویر فوق دانشجویان ،اعضای هیئت علمی ،کارمندان یا فارغالتحصیالن دانشگاه  UBCحضور دارند.
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آمار
●رتبه  1در بین دانشگاههای سرتاسر جهان برای اقدامات و تأثیرات اقلیمی
●رتبه  2در بین دانشگاههای کانادا
●در بین  25دانشگاه برتر دولتی در جهان
●در بین  40دانشگاه برتر تحقیقاتی در جهان
سیستم رتبهبندی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی تایمز ،رتبهبندی علمی دانشگاههای جهان

(رتبهبندی شانگهای) ،سیستم رتبهبندی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی تایمز و رتبهبندی
وبومتریک دانشگاههای جهان
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جامعهای متنوع
دانشــگاه  UBCیــک جامعــه متنــوع متشــکل از اســاتید
متخصــص و بــا کیفیــت ،دانشــجویان کنجــکاو و
متفکــر ،پژوهشــگران بــا بصیــرت و بینــش عمیــق و
فارغالتحصیــان موفــق کــه بــه شــدت درگیــر حــل
چالشهــای جهانــی دوران معاصــر هســتند .از آنجــا
کــه دانشــگاه  ،UBCبینالمللیتریــن دانشــگاه منطقــه
امریکایــی شــمالی اســت از دانشــجویانی همچــون شــما از سرتاســر جهــان اســتقبال میکنــد تــا
نــه تنهــا جامــع متعالــی دانشــگاه  UBCرا تجربــه کننــد بلکــه بــه ارتقــا و رشــد آن نیــز کمــک کننــد.

آشنایی با برخی از دانشجویان
چیزی به نام دانشجوی معمولی در دانشگاه  UBCوجود ندارد ،جامعهای از فراگیران داریم که به موجب
کنجــکاوی بــی حــد و مرز خود با یکدیگر در ارتباط هســتند و همکاری میکنند .بــا برخی از این افراد در
این راهنما آشنا خواهید شد.
کریــگ در دوران اولیــه آشــنایی بــا دانشــگاه ()Jump Start
دوســتان زیــادی پیــدا کــرد کــه مثــل اعضــای خانــواده او
شــدند .داســتان کریــگ را در صفحــه  11مطالعــه کنیــد.

بــرای دارســی زندگــی در خوابــگاه دانشــجویی بهتریــن راه بــرای
آشــنایی بــا مــردم و پیــدا کــردن دوســتانش شــد .داســتان
دارســی را در صفحــه  15مطالعــه کنیــد.

UBC
دومینیــک تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه  UBCبــا هیــچ کســی
آشــنایی نداشــت ،امــا ایــن مســئله پــس از ورود بــه دانشــگاه
بــه ســرعت تغییــر کــرد .داســتان دومینیــک را در صفحــه 33
مطالعــه کنیــد.

مشــارکت نیتــی در ســازمانهای مختلــف نقــش مهمــی در
آمــوزش و رشــد او داشــته اســت .داســتان او را در صفحــه 31
مطالعــه کنیــد.

اســکایلر بــه دیدگاههــا و چش ـماندازهای بینالمللــی موجــود در
پردیــس دانشــگاهی اوکناگــن  UBCاحتــرام میگــذارد .داســتان
او را در صفحــه  15مطالعــه کنیــد.

ســابرینا احســاس میکنــد بــه جامعــه دانشــگاه  UBCتعلــق دارد
و ارتبــاط نزدیکــی بــا اعضــای ایــن جامعــه برقــرار کــرده اســت.
داســتان وی را در صفحــه  13مطالعــه کنیــد.
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تنوع عامل اصلی موفقیت دانشگاه  UBCاست .این دانشگاه جایی است که مردم با هر دیدگاه
و پیشزمینهای مورد استقبال قرار میگیرند و همواره متعهد به این هدف بوده است.

آمار
●رتبه نخست در بین دانشگاههای بینالمللی در امریکای شمالی

1

●دارای  53,872دانشجوی دوره کارشناسی در هر دو پردیس دانشگاه
●دارای  1,619دانشجوی بومی کانادا
●دارای  14,028دانشجوی بینالمللی از بیش از  160کشور

 :1سیستم رتبهبندی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی تایمز
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پردیس دانشگاهی اوکناگن
جامعهای مهماننواز در شهری رو به رشد و شکوفایی
پردیــس دانشــگاه اوکناگــن  UBCدر اراضی بومیان  Syilxشــهر اکناگن واقع شــده اســت ،این بومیان
به حفاظت و مدیریت منابع و ارزشها باور دارند ،دانشــگاه  UBCســعی کرده این روحیه را با احترام
بــه پایایــی و زمیــن حفظ کند .زندگی در پردیس دانشــگاه اوکناگن  UBCیعنی زندگی در شــهر پر شــور
و هیجــان کلونــا کــه بــه خاطر صنعــت رو به رشــد فناوریهای پیشــرفته و فرصتهــای بینظیر تفریح
و ســرگرمی همچون کوهنوردی ،دوچرخهســواری ،شــنا و اســکی شــناخته میشــود .فضای این پردیس
دانشــگاهی به طور مدام رو به رشــد و تکامل اســت ،رفتار پر مهر دانشــجویان ،اســاتید و کارمندان و
چشمانداز الهامبخش این منطقه از دالیل اصلی این امر به شمار میروند.
پردیس دانشگاه  20دقیقه از مرکز شهر کلونا و یک ساعت از  2مرکز بینالمللی رفاهی-تفریحی اسکی فاصله
دارد.
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آشنایی با کلونا
شهری با سریعترین نرخ رشد در بریتیش کلمبیا
●جمعیت این شهر 217,000 :نفر
●کارآفرینترین جامعه در سرتاسر کانادا1
●دارای چندین گروه اجرای نمایش تئاتر ،یک ارکستر سمفونی ،موزه و نمایشگاههای هنری
●دارای چندین مسیر برای پیادهروی ،کوهنوردی ،دوچرخهسواری و کشف تجربههای جدید
●بــه طــور متوســط  2,000ســاعت در ســال تابــش خورشــید ،در کنــار زمســتانهایی مالیــم همــراه بــا
بــارش بــرف و تابســتانهای گــرم

دوچرخهسواری کوهستان یک فعالیت پرطرفدار در اکناگن است.
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آمار
● 9,643دانشجوی دوره کارشناسی از  97کشور مختلف
● 25میلیون دالر بودجه تحقیقات  925پروژه
you.ubc.ca/okanagan
youbcpic

دانشجویان دوره کارشناسی میتوانند در سال اول دوره تحصیل خود وارد رشته پرستاری پردیس اکناگن
شوند.

دانشجویان ساکن در پردیس دانشگاهی اکناگن
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پردیس دانشگاهی ونکوور
دانشگاهی در کنار اقیانوس و در عین حال در یک محیط شهری
پردیس دانشــگاه ونکوور  UBCدر اراضی ســنتی ،باستانی و دست نخورده اقوام بومی کانادا واقع شده
کامال مجهز به امکانات آموزشــی نوآورانه و
اســت .این دانشــگاه در ســواحل اقیانوس آرام قرار دارد و
ً
دارای معماری مدرن و ســنتی اســت .یک نقطه شروع مهیج برای کشف ماجراجوییهای علمی ،سواحل
زیبا ،جنگلهای همیشه سبز ،خوراکهای متنوع و فرهنگ و هنر جذاب و فریبنده است.
این پردیس  30دقیقه از مرکز شهر ونکوور فاصله دارد و با رانندگی مسافت کوتاهی به چندین مرکز
مخصوص اسکی از جمله ویستلر ،یکی از برترین مراکز تفریحی مخصوص اسکی امریکای شمالی ،خواهید

رسید
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آشنایی با ونکوور
شهری که همواره در بین برترین و بهترین شهرهای جهان برای زندگی قرار میگیرد.
●جمعیت این شهر 2,672,000 :نفر
●یکــی از شــهرهای دارای آب و هــوای مالیــم در کانــادا
اســت
●اســتنلی پــارک ،یکــی از بزرگتریــن پارکهــای شــهری در
امریــکای شــمالی ،در ایــن شــهر واقــع شــده اســت
● 28کیلومتــر دیــوار دریایــی دور تــا دور شــهر را فراگرفتــه
ا ست
●یکی از پر درختترین شهرهای جهان به شمار میرود

آمار
● 45,516دانشــجوی دوره کارشناســی از  157کشــور
مختلــف
● 9کتابخانــه کــه چندیــن رشــته را تحــت پوشــش قــرار
دادهانــد
you.ubc.ca/vancouver
youbcpic

UBC

16

طراحی کتابخانه والتر سی .کورنر ،شبیه به یک کتاب

باز است.

موزه مردمشناسی تمامی هنرها و فرهنگهای سرتاسر جهان را به
نمایش گذاشته است ،ضمن اینکه بر اقوام بومیان اولیه بریتیش
کلمبیا تمرکز شده است.

UBC
به دانشگاه  UBCبپیوندید
چــه بــه دنبــال کشــف عالیــق جدیــد باشــید ،چــه خواهــان درک
و تعهــد بیشــتر نســب بــه عالیــق کنونــی خــود باشــید ،دانشــگاه
 UBCفرصتهــای بیشــماری پیــش روی شــما قــرار میدهــد.
در اینجــا میتوانیــد نمایــش کمــدی اجــرا کنیــد ،بــه گــروه کــر
بپیوندیــد ،داژبــال بــازی کنیــد یــا حتــی میتوانیــد در همــه این
فعالیتهــا شــرکت داشــته باشــید .افــرادی کــه بــا آنهــا آشــنا
میشــوید و فعالیتهایــی کــه در آن شــرکت میکنیــد بخــش
اصلــی مــدت زمــان حضــور شــما در دانشــگاه و بــه احتمــال زیــاد
باقــی ســالهای زندگــی شــما را شــکل میدهنــد.
you.ubc.ca/ubc-life

دورههای آشنایی با دانشگاه
دانشــگاه  UBCجذابتریــن و تعاملیتریــن رویدادهــای
آشــنایی بــا دانشــگاه را در کانــادا برگــزار میکنــد .فرقــی
نمیکنــد کــه از کــدام کشــور بــه اینجــا آمــده باشــید ،یا اســنکه
تصمیــم داریــد در خوابــگاه یــا خــارج از خوابــگاه زندگــی کنیــد،
میتوانیــد در تمامــی فعالیتهایــی کــه توســط دانشــجویان،
اســاتید و کارمنــدان ســازماندهی شــده شــرکت کنیــد .در
ایــن دورههــا میتوانیــد اطالعــات بیشــتر دربــاره جامعــه علمــی
دانشــگاه بــه دســت آوریــد ،دوســتان جدیــد پیــدا کنیــد ،بــا
اســاتید آشــنا شــوید و در اولیــن ماجراجویــی خــود در دانشــگاه
 UBCشــرکت کنیــد.
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ورزش و سرگرمی
به یک تیم تفریحی ،سرگرمی یا یک باشگاه ورزشی ملحق شوید ،در کالس
رقص یا فیتنس ثبتنام کنید ،یا به گروه تشویقکننده تیمهای باشگاهی
دانشـ�گا ه  :UBCاکناگن هیت ( )Okanagan Heatیا ونکوور تندربردز (�Van
 )couver Thunderbirdsملحق شوید.

باشگاهها
در یکی از صدها باشــگاه دانشــجویی و اتحادیههای دورهای دانشــگاه  UBCعالیق و اشــتیاقهای خود
را دنبال کنید یا عالیق جدید کشــف کنید .حتی اگر باشــگاه مد نظر خود را در میان موارد کنونی پیدا
نمیکنید ،دوستان خود را جمع کنید و یک باشگاه یا اتحادیه جدید شکل دهید.

رویدادها
تنــوع و مــد جهانی را میتوانید در نمایش مد بینالمللی  Rejoiceمشــاهده
کنید ،یا در مسابقات  ،Storm the Wallیکی از هیجانانگیزترین رویدادهای
سال ،شرکت کنید .صرف نظر از هر عالقه یا اشتیاقی که داشته باشید ،در
نهایت فعالیت مورد عالقه و ســرگرمکننده خود را در محوطه دانشــگاه پیدا
خواهید کرد.

پشتیبانی از دانشجویان
دانشــگاه  UBCمتعهــد بــه ایجاد فضایــی امن ،حمایتی و متنــوع و جامع برای زندگی و آموزش اســت.
چنانچه نیاز به پشــتیبانی در زمینه ســامت ،دسترســی به خدمات ،امنیت ،پیشــرفت شــغلی و موارد
مشــابه دارید یا نگرانی و ســواالتی در این رابطه دارید ،افراد و خدماتی در هر دو پردیس دانشــگاه برای
کمک به شما تعیین شده است.

فرهنگ
دانشــجویانی از سرتاســر جهــان در فضاهــای مختلفــی همچــون انجمــن جهانــی پردیــس اکناگــن
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دانشــگاه  ،UBCیــا در ســالن بینالمللــی پردیــس ونکــوور دانشــگاه  UBCبــا یکدیگر آشــنا میشــوند.
اگــر شــما دانشــجویی از اقــوام بومــی هســتید کــه بــه دنبــال ارتبــاط بــا ســایرین اســت ،برنامــه و
خدمــات مخصــوص اقــوام و بومیــان در پردیــس اکناگــن دانشــگاه  UBCیــا خانــه بومــی النــگ
هــاوس اقــوام بومــی پردیــس ونکــوور دانشــگاه  UBCرا بررســی کنیــد.

تشویق اعضای تیم در مسابقه Storm the Wall

از چپ به راست :روز قایقرانی النگبوت ،دانشجویان

در حال بازی والیبال ساحلی در محوطه دانشگاه،
رقصنده بومیان Sylix

UBC
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«هرچــه بیشــتر در جامعــه مشــارکت داشــته باشــید و در
فعالیتهای مختلف شرکت کنید ،بیشتر احساس میکنید
کــه در خانه خودتان حضور دارید و دیگر احســاس دلتنگی
نخواهید کرد».
آیا عضو یکی از جوامع دانشگاه هستید که اهداف ویژهای
را دنبال میکنند؟
کریگ دی.
دبی ،امارات متحده عربی ،گوا ،هند
مهندسی مکانیک

صمیمیتریــن دوســتان مــن در واقــع همــان افــرادی هســتند کــه در نخســتین هفتــه حضــورم در
دانشــگاه ،در برنامــه آشــنایی اولیــه بــا دانشــگاه  ،UBCبــا آنهــا آشــنا شــدم .ایــن گــروه از دوســتانم
فراتــر از تعریــف رایــج دوســتی رفتهانــد و تقریبــاً بــه اعضــای خانــوادهام تبدیــل شــدهاند.

چه پیامی برای دانشجویانی دارید که درصدد ثبتنام در دانشگاه  UBCهستند؟
حقیقتاً در زمان فارغالتحصیلی از دانشــگاه  UBCدانش و تجربه ارزشــمندی به دست میآورید .هرچه
بیشــتر در جامعه و فعالیتهای موجود در دانشــگاه مشــارکت داشته باشــید ،احساس راحتی بیشتر و
دلتنگی کمتری خواهید داشت.

قبل از حضور در دانشگاه  UBCبزرگترین نگرانی و پرسش شما چه بود؟
قبــل از ورود به دانشــگاه  ،UBCهرگز به منطقه امریکای شــمالی ســفر نکرده بــودم ،بنابراین بزرگترین
کامال متفاوت نسبت
پرســش من این بود که «این منطقه چه شــکلی اســت؟» .برای سفر به منطقهای
ً
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به کشوری که بزرگ شده بودم ،هیجان زیادی داشتم.

به کدام قسمت برنامه تحصیلی خود عالقه دارید؟
فضای کلی دانشــگاه بســیار فراگیر و متنوع اســت و کل همکالســیها ،اســاتید و دســتیاران آموزش
اشتیاق دارند به شما کمک کنند و شاهد موفقیت شما باشند.

«عضویــت در جوامــع مختلــف باعــث میشــود دانشــجویان
دانشــگاه  UBCاحســاس کننــد فضــای صمیمیتــری وجــود دارد».

دانشــگاه  UBCبیش از  500باشــگاه دانشــجویی و اتحادیه دورهای
دارد کــه مجموعــه وســیعی از عالیــق و فعالیتهــا -از کوئیدیــچ
گرفتــه تــا مســابقات رباتیــک و موســیقی آ کاپاال -را تحت پوشــش
قــرار میدهــد.
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فرصتی برای کنجکاوی و ماجراجویی
در دانشگاه  ،UBCآموزش فقط محدود به کالسهای درس نمیشود .کار به همراه تحصیل (کو-آپ) و
آموزش مبتنی بر جامعه انجام میشــود و از طریق تبادالت علمی میتوانید دیدگاه و چشــمانداز خود
را توســعه دهید و تجربه عملی بیشــتری به دســت آورید ،تجربهای که پس از فارغالتحصیلی هر کجا
بروید همراه شما خواهد بود.
باغهای انگور در سرتاسر منطقه اکناگن کالسهای فضای باز برای دانشجویان دانشگاه  UBCارائه میدهند.

23 UBC
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آمار
●بیــش از  60.000برنامــه کارآمــوزی بــه همــراه تحصیــل (کــو-آپ)
هــر ســال
●بیــش از  240موسســه همــکار بــرای مبادلــه دانشــجویی ،تحقیــق
و تحصیــل خــارج از کشــور در سرتاســر جهــان
● 77/8درصد از دانشجویان در دوره کارآموزی شرکت میکنند.

کسب تجربه
بــه کمــک برنامههــای داخلی و جهانی آموزش عملی و کارآمــوزی و دورههای  3تا  16ماهه کار به همراه
تحصیل (کو-آپ) میتوانید شــبکه شــغلی خود را توسعه دهید و در کنار افراد حرفهای تجربه و دانش
بیشتری به دست آورید.

هدایت و پشتیبانی
دانشجویان میتوانند تجربه واقعی در رشته تحصیلی خود به دست آورند و فعالیتهای با ارزشی در
حــوزه تحقیــق و نــوآوری چه در داخل محوطه دانشــگاه و چه در جواع مختلف در سرتاســر جهان انجام
دهند.

پیش به سوی موفقیت
میتوانیــد از همــکاری دانشــگاه  UBCبا ســایر دانشــگاههای
بینالمللــی اســتفاده کــرده و با تحصیل در خارج از کشــور در
یکــی از  40کشــور سرتاســر جهــان که با این دانشــگاه تعامل
دارند فرهنگ جدیدی را تجربه کنید.
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«بــه همان انــدازه که کالسهــای درس آموزنده هســتند ،فضای
خارج از کالسها نیز بسیار آموزنده است».

سابرینا ام.
کانورا ،کانادا -از بومیان فالینز کری
مطالعات اقوام اولیه و بومیان

قبل از حضور در دانشگاه  UBCبزرگترین نگرانی و پرسش شما چه بود؟
همیشــه ایــن ســوال در ذهنم مطرح بود که تحصیــل در یک فضای چند فرهنگی چگونه اســت .فضای
شــگفتانگیز و متنــوع دانشــگاه  UBCبــه شــدت مــن را خوشــحال کــرد ،در این دانشــگاه مــن در کنار
دانشجویانی از سرتاسر جهان تحصیل میکنم.

چه پیامی برای دانشجویانی دارید که درصدد ثبتنام در دانشگاه  UBCهستند؟
محیط دانشگاه  UBCو افراد حاضر در این محیط با هر جای دیگری در جهان متفاوت است .فضای داخل
و خارج کالس به یک اندازه آموزشی و دوستانه است.

به نظر شما چه عاملی باعث شده تا دانشگاه  UBCمتمایز از سایر دانشگاهها باشد؟
بــه نظــر مــن جامعــه و فضــای دانشــگاه عامل اصلی اســت .قبــل از ورود به این دانشــگاه نگــران بودم
کامال اشــتباه بود .هر نوع شــخصیت و
کــه نتوانــم با ســایر دانشــجویان ارتبــاط برقرار کنم ،اما تصورم
ً
عالیقهمندی که داشته باشید ،در دانشگاه  UBCمیتوانید موضوعات و محیط مورد عالقه خود را پیدا
کنید ،فقط کافیست کمی برای آن جستجو کنید!
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آیا با هیچ کدام از اساتید دانشگاه در ارتباط هستید؟
سال گذشته دانشگاه  UBCیک باشگاه مخصوص بومیان در پردیس دانشگاه ونکوور تأسیس کرد .من
عاشق فضای این باشگاه شدم و در واقع مهمترین اتفاق سال اول دانشگاه برای من به شمار میرود.
بسیار خوشحالم که در سال دوم تحصیل خود یکی از اعضای فعال این جامعه خواهم بود و به عنوان
مشاور باشگاه مشغول به کار خواهم شد.

«ســطح حمایــت و ارزشــی کــه دانشــگاه  UBCهمــواره بــرای دانشــجویان بومــی قائــل میشــود را
نمیتــوان بــا هیــچ دانشــگاهی مقایســه کــرد».

فضــای باشــگاههای دانشــگاه  UBCبــه نحــوی اســت کــه دانشــجویان میتواننــد در فاصلــه بیــن
کالسهــای خــود اوقــات خوشــی را در آنــج ســپری کننــد.
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در اینجا همانند خانه خودتان راحت خواهید بود
محــل زندگــی در دوران دانشــجویی تأثیــر زیــادی بــر تجربــهای دارد کــه دانشــجو از دانشــگاه بــه
دســت مـیآورد .اگــر میخواهیــد لــذت کشــف دنیــای جدیــد را تجربــه کنیــد و رفــت و آمــد کــردن
بــه دانشــگاه چنــدان مســئله مهمــی بــرای شــما نیســت ،خانـهای در خــارج از محیــط دانشــگاه تهیــه
کنیــد .امــا اگــر میخواهیــد نزدیــک همکالســیها و خدمــات دانشــگاهی باشــید ،میتوانیــد در
خوابــگاه دانشــگاه اقامــت کنیــد.
you.ubc.ca/applying-ubc/admitted/find-housing
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«زندگی در خوابگاه در سال اول دانشگاه بهترین و شگفتانگیزترین
راه برای آشنایی با افراد جدید و تشکیل یک گروه دانشجویی در
دانشگاه بود».

دارسی .بی
تورنتو ،کانادا
جامعهشناسی و جغرافی

آیا عضو گروهی هستید که اهداف ویژهای را دنبال میکند؟
انجمــن  Prideخوابگاههــای ســال اولیهــا ارزش ویــژهای بــرای من داشــت .طی دو ســال گذشــته من
رویدادهای انجمن  Prideرا ســازماندهی کردم که امور متنوعی از برگزاری بازیهای تختهای گرفته تا
پنلهای دانشجویی را در بر داشت .در سرتاسر این فرایندها نکات با ارزشی درباره مدیریت و پشتیبانی
یاد گرفتم.

تا چه اندازه به زندگی در یک خوابگاه دانشجویی عالقه داشتید؟
زندگی در خوابگاه طی سال اول بهترین و شگفتانگیزترین راه برای آشنایی با افراد جدید و تشکیل یک
گروه دانشــجویی در دانشــگاه بود .با چک کردن رسانههای اجتماعی و پوسترهای طبقه خود همیشه از
آخرین رویدادهای خوابگاه خود مطلع خواهید شــد ،تقریباً همیشــه رویدادی در جریان اســت و امکان
آشنایی با افراد جدید وجود دارد.

بهترین جنبه زندگی در ونکوور چیســت؟ بیشــتر دوست دارید چه کارهایی را خارج از
دانشگاه انجام دهید؟
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بهترین جنبه زندگی در ونکوور نزدیکی به طبیعت و همچنین شــهر اســت .من عاشــق خرید کردن ،غذا
خوردن در رستوران ،سینما رفتن و گردش در ساحل در بعد از ظهر هستم.
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«بهترین جنبه زندگی خارج از خوابگاه ،داشتن فضایی بزرگتر
و امکان تصمیمگیری درباره این موضوع است که به تنهایی
یا به همراه یک هماتاقی زندگی کنید».
اسکایلر وی.
مانیل ،فیلیپین ،اقتصاد

چرا دانشگاه  UBCرا انتخاب کردید؟
دلیل اصلی این انتخاب ،جامعه بینالمللی این دانشــگاه بود .من به دنبال دانشــگاهی بودم که امکان
آشــنایی بــا افــراد جدیــد دارای دیدگاههای جدید را فراهــم آورد و به نظرم دانشــگاه  UBCاین کار را به
خوبی انجام میدهد.

چه عواملی باعث شده تا دانشگاه  UBCمتمایز از سایر دانشگاهها باشد؟
حس اجتماعی بودن یکی از عوامل مهم اســت .فضای کالسها و محوطه دانشــگاه بســیار مثبت است
و به راحتی میتوان با ســایر افراد ارتباط برقرار کرد .امکان برقراری ارتباط متقابل باعث میشــود حضور
در این دانشگاه بیشتر شبیه به حضور در محیط یک خانه باشد.

بهترین جنبه زندگی در محیط خارج از خوابگاه چیست؟
بهترین بخش زندگی خارج از خوابگاه ،داشتن فضایی بزرگتر و امکان تصمیمگیری درباره این موضوع
اســت کــه بــه تنهایی یا به همراه یک هماتاقی زندگی کنید .به عــاوه با زندگی در یک آپارتمان تجربه
ارزشمندی به دست خواهم آورد.

30 UBC

عالقه خود را پیدا کن
دانشــجویان دانشــگاه  UBCامــکان تحصیــل در رشــتههای متنــوع و مقاطــع تحصیلــی مختلــف را
دارنــد ،ایــن رشــتهها شــامل رشــتههای جدیــد و نوظهــور ،مطالعــات میــانرشــتهای و برنامههــای
تحصیــل در دو مقطــع نیــز میشــود .در ادامــه بــه چنــد نمونــه از ایــن مــوارد اشــاره شــده اســت.
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مطالعات میان رشتهای
علوم دادهها
به عنوان یک تحلیلگر داده و کسب و کار ،یک معمار داده یا یک
متخصــص آمار از علم آمار و کامپیوتر برای ایجاد تأثیر در جامعه
استفاده میکنید.

مطالعات رسانه
بــا بررســی  8رشــته هنــری و علــوم نظــری ،تحقیقاتی و کاربــردی کامپیوتر برای مشــاغل رســانه آماده
میشوید.

فلسفه ،سیاست و اقتصاد
یــاد میگیریــد کــه چطور قوانین حاکم را تحلیل کنید ،فراینــد تصمیمگیری در یک بازاری که به نحوی
فزاینــده رو بــه جهانــی شــدن اســت را ارزیابی کنید و نظــرات آگاهانه دربــاره جهانی کــه در آن زندگی
میکنیم ارائه دهید.

برنامههای تحصیل در دو مقطع
تحصیل در دو مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد
مدیریت
رشــتهای را انتخــاب کنیــد کــه بــه آن عالقــه داریــد و در انتهــای
تحصیل خود مدرک کارشناسی ارشد را نیز از موسسه کسب و کار
 ،UBCیکی از معتبرترین موسسههای آموزش کسب و کار جهان،
دریافت کنید.
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تحصیل همزمان در پاریس و دانشگاه بریتیش کلمبیا در مقطع کارشناسی
همزمان در کانادا و فرانسه تحصیل کنید و مدرک دانشگاهی خود را از دانشگاه  UBCو موسسه آموزشی
علــوم سیاســی فرانســه ( )Sciences Poدریافــت کنیــد ،دانشــگاه  Sciences Poیکی از دانشــگاههای
متمرکز بر تحقیق است که در رشته علوم اجتماعی و انسانی تخصص دارد.

گزینههای تحصیل در سال نخست
برنامههای آموزشی هنر اول و هنرهای هماهنگ
یک تیم حرفهای متشــکل از اســاتید چندین رشــته در یک مجموعه کوچک و حمایتی به شــما آموزش
میدهنــد .بــرای تحصیل در رشــتههای نویســندگی با تمرکز بر علوم انســانی میتوانیــد برنامه هنر اول
( )Arts Oneو بــرای تحصیــل در یکی از  5شــاخه (مطالعات رســانه؛ شــهروندان جهانــی؛ افراد و جامعه؛
حقوق و جامعه؛ فلســفه ،علوم سیاســی و اقتصاد) میتوانید برنامه هنرهای هماهنگ (Coordinated
 )Arts Programرا انتخاب کنید.

برنامه آموزشی زمین اول
از طریق این برنامه یکپارچه دانشجویان جنگلداری و سیستمهای
زمین و غذا (زیستشناســی کاربردی؛ یا غذا ،تغذیه و ســامت و
بهداشــت) میتواننــد در کالسهای کوچک مخصــوص دورههای
اصلی شــرکت کرده و تجربه عملی به دســت آورند .برنامه زمین
اول ( )Land Oneبه دانشــجویان سال اول این فرصت را میدهد
تا روابط ارزشــمندی با اســاتید و همکالسیهای خود برقرار کنند،
در حالی که به محتوای دسترســی خواهند داشــت که مستقیماً
با مسائل کنونی زمین در ارتباط هستند.

33 UBC
برنامههای آموزشی علم اول و علوم هماهنگ
به همراه یک گروه کوچک از دانشــجویان همفکر بســیاری
از مســائل علمی را با اســتفاده از مفاهیم زیستشناســی،
شــیمی ،فیزیــک و ریاضــی کشــف میکنید .بــرای تمرکز بر
تحقیقات و پژوهشهای مستقل برای برنامه علم اول( (�Sci
 )ence Oneتقاضا دهید ،یا برای یادگیری گروهی حمایتی
و فعالیتهــای عملــی در کارگاههــای هفتگــی برنامــه علوم
هماهنگ ( )Coordinated Scienceرا انتخاب کنید.

برنامه آموزش زبان ()VANTAGE ONE
این برنامه آموزشــی  11ماهه از یک طرف امتیازهای ســال نخســت را افزایش میدهد و از طرف دیگر
سطح علمی زبان انگلیسی شما را در یک دوره آموزش گروهی توسعه میدهد ،این برنامه امکان شما
را برای ورود آسان به سال دوم آماده میکند.

سایر برنامهها
you.ubc.ca/programs
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آمار
● 350,000فارغالتحصیل از بیش از  150کشور
● 20مرتبــه برنــده جایــزه «3M NATIONAL TEACHING
»FELLOWS
● 214شــرکت در نتیجــه تحقیقــات دانشــگاه UBC
تشــکیل شــدهاند
● 3نخســت وزیــر کانــادا از ایــن دانشــگاه فارغالتحصیــل
شــدهاند
● 71نفر موفق به دریافت بورسیه رودز شدند
● 8برنده جایزه نوبل

آمار
● 42رشته مقطع کارشناسی
● 18دانشکده
● 20موسسه آموزشی
● 6,057عضو هیئت علمی
● 699میلیون دالر بودجه بخش تحقیقات
● 98درصد از اساتید تمام وقت دارای مدرک دکترا ( )PhDsهستند
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زندگی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه UBC

«دانشــگاه  UBCبــه من کمک کرد تــا تواناییهای خود را
کشــف کرده ،ضعفهایم را شناســایی کرده و شــخصیت
خود را تقویت کنم .هر سه مورد به موفقیت اکنون من
در زندگی کاری و شخصی کمک کرد».
در ابتــدا فقــط انتظــار داشــتم ،مطالب نظــری و برخی از
مهارتهای ســخت (مهارتهای آموزشی و عملی) و نرم
(مهارتهای فردی و ارتباطی) را یاد بگیرم .در انتها نحوه
یادگیری ،ارتباط برقرار کردن و اینکه چه شخصیتی دارم
را یاد گرفتم».

آنجال اس.
مشاور استراتژی و کسب و کار
کارشناسی میکروبیولوژی و ایمونولوژی
 +کارشناسی ارشد مدیریت2018 ،
اهل جاکارتا ،اندونزی  ,ساکن دوسلدورف ،آلمان
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«دانشــگاه  UBCیــک روش منحصــر بــه فرد بــرای گرد هم
آوردن افراد از هر قشــری در سرتاســر جهان اســت ،فضای
این دانشگاه کمک میکند تا حس اجتماعی بودن کنید و
روابط دوستانه قوی و طوالنی مدتی داشته باشید».
«دانشــگاه  UBCدانــش علمــی و حرفــهای مورد نیــاز برای
دســت یافتــن بــه موفقیــت و جایی که اکنون هســتم در
اختیــارم قــرار داد ،به عــاوه به من کمک کرد تا دوســتان
خوبی در این راه پیدا کنم .موفقیتهای بزرگتر به دانش
و مهارت بیشتر نیاز دارد».

کول ای.
بنیانگذار شرکت خدمات اکتشافی  HEGو همکاران،
کارشناسی علوم زمین و محیط زیست ،سال 2017

اهل شهر وایت راک ،کانادا  ,ساکن کلونا ،کانادا

بـــرای مطالعـــه حکایتهـــای بیشـــتر دربـــاره فارغالتحصیـــان دانشـــگاه بـــه لینـــک
روبـــرو مراجعـــه کنیـــدalumni.ubc.ca/category/profiles :

37 UBC

دانش خود را افزایش دهید
دانشــگاه  UBCامــکان تحصیــل در بســیاری از رشــتهها را فراهــم آورده اســت ،ضمــن اینکــه فرصــت
تحصیــل در تخصــص و توســعه مهارتهــای آموزشــی در داخــل و خــارج از دانشــگاه را در اختیــار
دانشــجویان قــرار میدهــد.

چگونه جدول زیر را مطالعه کنیم
 Aبازرگانی (کارشناسی)
 Bموسســـه آموزشـــی کســـب و کار
 Sauderدانشـــگاه UBC
 Cحسابداری
.D

 :Bنام موسسه یا دانشکده
 :Cتخصص
 :Dمحل پردیس دانشگاه
●پردیس دانشگاه اکناگن
●پردیس دانشگاه ونکوور

 :Aرشته و مقطع تحصیلی

زیستشناسی کاربردی (کارشناسی)
دانشکده زمین و سیستمهای غذا
●زیستشناسی جانوری کاربردی (کارشناسی
)Honours

●محیط زیست و کشاورزی پایا (کارشناسی
)Honours

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●زیستشناسی کاربردی  +مدیریت (کارشناسی زیستشناسی کاربردی  +کارشناسی ارشد)
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سایر گزینهها:
●گزینههــای مــاژور مذکــور در فــوق و
گزینههــای مینــور در رشــته هنــر ،بازرگانــی،
تخمیــر ،علــوم یــا سیســتمهای غذایــی پایــا
●آموزش کو-آپ

●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●برنامــه آمــوزش میــان رشــتهای ســال اول:
زمیــن اول ()Land One

●گزینههای کارآموزی

علوم کاربردی (مهندسی) (کارشناسی)
دانشکده مهندسی
دانشکده علوم کاربردی
●مهندسی بیومدیکال (زیست پزشکی)

مشــترک بــا دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا شــمالی

●مهندسی شیمی و زیست

ارائــه میشــود ،از طریــق ســایت unbc.ca

●مهندسی شیمی
●مهندســی

عمــران

●مهندســی محیــط زیســت (بــه صــورت

تقاضــا دهیــد)
(شــاخه

مدیریــت

زیرســاختهای مقــاوم در پردیــس اکناگــن)
●مهندسی کامپیوتر
●مهندســی بــرق (شــاخه مکاترونیــک در
پردیــس اکناگن و شــاخه مهندســی بیومدیکال
در هــر دو پردیــس دانشــگاه)
●فیزیک مهندسی
●مهندسی محیط زیست

●مهندسی جغرافی
●مهندسی یکپارچه
●مهندسی تولید
●مهندسی مواد
●مهندســی مکانیک (شــاخه گرما-ســیاالت در
پردیــس ونکــوور ،شــاخه مهندســی بیومدیــکال
و مکاترونیــک در هــر دو پردیــس دانشــگاه)
●مهندسی معدن
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گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●علوم کاربردی  +هنر (کارشناسی  +کارشناسی)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مینــور در رشــته هنــر ،بازرگانــی،
کارآفرینــی ،ریاضــی و علــوم
●گزینههــای مینــور در رشــته علــوم کامپیوتــر
و مدیریت
●علــوم کاربــردی ســال اول همــراه بــا آمــوزش
جامــع آکادمــی انگلیســیVantage One :

●آموزشی کو -آپ
●گزینههای مدیریت و مربیگری
●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل

●مسیر تحصیلی پیش پزشکی

هنر (کارشناسی)
دانشکده مطالعات خالقانه و انتقادی
دانشکده ایروینگ کی .باربر هنر و علوم اجتماعی
دانشکده هنر
●مطالعات آفریقا (مینور)

●باستانشناسی (موضوعی)

●باستانشناسی انسانشناختی (مینور)

●تاریخ هنر

●انسانشناسی

●تاریخ هنر و فرهنگی بصری

●تکنولوژی موسیقی کاربردی (مینور)

●مطالعات منطقه آسیا

UBC
●مطالعــات مهاجریــن آســیایی و آســیایی-
کانادایــی (مینــور)

چیــن ،ژاپــن ،کــره ،جنــوب آســیا)

●محیط زیست و جامعه (مینور)
●مطالعات خانواده (مینور)

●مطالعات کانادایی

●مطالعات فیلم

●مطالعــات کالســیک ،خــاور نزدیــک و مذهبــی
(باستانشناســی کالســیک و خــاور نزدیــک،
مطالعــات کالســیک ،کالســیک ،مطالعــات خــاور
نزدیــک و مصرشناســی ،مطالعــات مذهبــی)
●سیســتمهای شــناختی (ادراک و مغــز ،زبــان،
ذهــن ،زبان و محاســبات)

●اقوام اولیه و و زبانهای در معرض خطر
●اقوام اولیه و مطالعات بومی
●فرانسه
●فرانسه و اسپانیایی
●مطالعات جنسیتی و زنان

●بازرگانی (مینور)

●جنســیت ،نــژاد ،گرایــش جنســی و عدالــت

●علوم کامپیوتر

اجتماعــی

●نویســندگی خالقانــه (مینــور در پردیــس
ونکــوور)
●مطالعــات انتقــادی در گرایشهــای جنســی
(مینــور)

●مطالعات عمومی
●علــوم اطالعــات اجتماعــی و محاســبات
جغرافیایــی (مینــور)
●جغرافــی (جغرافــی انســانی یــا محیــط زیســت

●مطالعات فرهنگی

و پایایــی در پردیــس ونکــوور)

●اقتصاد
●آمــوزش

●انگلیســی (ادبیــات ،زبــان ،یــا زبــان و ادبیــات
در پردیــس ونکوور)

●زبــان و فرهنــگ آســیایی (چیــن ،ادبیــات

●آلمانی
(مینــور)

(آمــوزش

جامعــه،

بزرگســاالن و آمــوزش عالــی ،آمــوزش کــودکان
ابتدایــی ،توســعه ارتبــاط بــا مــردم ،آمــوزش
زبــان ،آمــوزش ویــژه)
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●مطالعات آلمانی (مینور)
●سالمت و جامعه (مینور)
●تاریخ
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●تاریخ و فلسفه علم

●موسیقی

●طالعات بومی

●فلسفه

●مطالعات میان رشتهای

●فلسفه ،سیاست و اقتصاد

●روابط بینالملل

●علوم سیاسی

●ایتالیایی (مینور)

●روانشناسی

●مطالعات یهودیت (مینور)

●مطالعات مذهبی

●زمیــن و سیســتمهای غــذا (مینــور)

●مطالعات رومانس (کارشناسی )Honours

(زیستشناســی جانــوری کاربــردی ،محیــط
زیســت و کشــاورزی پایــا ،اقتصــاد غــذا و منابــع،
علــم غــذا ،علــوم تغذیــه)

●روسی (مینور)
●مطالعات اسکاندیناوی (مینور)

●مطالعات امریکای التین

●مطالعات علوم (مینور)

●حقوق و جامعه (مینور)

●جامعهشناسی

●زبانشناسی

●اسپانیایی (مینور)

●ریاضی

●اسپانیایی (مطالعات هیسپانیک)

●مطالعــات رنســانسهای قــرون وســطی

●علوم سخنرانی

(مینــور)
●مطالعات قرون وسطی
●مطالعات خاورمیانه (مینور)
●مطالعات اروپای مدرن
●مطالعات موزه (موضوعی)

●تئاتر (مینور در پردیس اکناگن)
●مطالعات ایاالت متحده
●مطالعات شهری (مینور)
●هنرهای بصری
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گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●هنر  +علم کاربردی (کارشناسی +
کارشناسی)
●هنر  +علوم (کارشناسی  +کارشناسی)

ارشد مدیریت)
●هنر  +هنر در دانشگاه علوم سیاسی
فرانسه (کارشناسی  +کارشناسی)

●هنر  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی

سایر گزینهها:
● گزینههــای مــاژور ،مــاژور دوگانــه ،مــاژور
ترکیبــی ،Honours ،مینــور و موضوعــی
●گزینههــای مــاژور دوگانــه در هنــر و علــوم،
گزینــه مینــور رشــتههای هنــر ،بازرگانــی،
آمــوزش ،زمیــن و سیســتمهای غــذا یــا علــوم
●برنامــه ســال اول میــان رشــتهای :هنــر اول و
هنرهــای هماهنــگ
●برنامــه ســال اول هنــر بــه همــراه برنامــه
آمـ�وزش جامـ�ع زبـ�ان انگلیسـ�ی آکادمـ�ی Van� :

tage One
● آموزش کو-آپ
● گزینههای کارآموزی
●گزینههای آموزش خدمات
● گزینههای آموزشی بینالمللی
● گزینههای تحقیقاتی
● گزینههای مدیریت و مربیگری

بازرگانی (کارشناسی)
موسسه آموزشی کسب و کار  Sauderدانشگاه UBC
●حسابداری

●مدیریت فناوری کسب و کار

●کســب و کار و خدمــات کامپیوتــر (مــاژور

●کارآفرینی

ترکیبــی)

●تأمین مالی
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●مدیریت عمومی کسب و کار

●عملیات و لجستیک

●مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین جهانی

●رفتار سازمانی و منابع انسانی

●کسب و کار بینالمللی (تخصص دوم)

●مشاور امالک

●بازاریابی

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●مدیریت بازرگانی  +مدیریت کسب و کار در دانشگاه هنگ کنگ (کارشناسی  +کارشناسی)

سایر گزینهها:
●گزینههــای تخصصــی ،مــاژور ترکیبــی
در رشــته کســب و کار و علــوم کامپیوتــر،
گزینههــای مینــور در رشــتههای هنــر یــا
علــوم و تمرکــز در بیزینــس آنالتیکــس ،حقــوق
تجــارت یــا پایایــی و تأثیــر اجتماعــی
●آموزش کو-آپ
●برنامههای آموزش مربیگری

●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●برنامــه بورســیه رشــته بازرگانــی ،برنامــه
آموزشــی بنیــاد مدیریــت پوتفــوی ،برنامــه
آموزشــی انساندوســتی موسســه Sauder
دانشــگاه  ،UBCبرنامــه آموزشــی کارآفرینــی
اجتماعــی موسســه  ،Sauderآزمایشــگاه غــرب
تخریــب خــاق

●گزینههای خدمات اجتماعی

طراحی معماری ،معماری لنداسکیپ و شهرسازی (کارشناسی)
مدرسه معماری و معماری لنداسکیپ
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علوم دندان (کارشناسی)
دانشکده دندانپزشکی
●بهداشت دندان

آموزش (کارشناسی)
●مدرسه آموزش
●دانشکده آموزش
●آموزش کودکان (مهد کودک تا کالس )5
●آموزش نوجوانان (کالس  6تا *)+9

●برنامــه – NITEPبرنامــه آمــوزش معلمــان
بومــی
●آموزش سالهای متوسطه
●برنامــه آمــوزش معلمــان روســتایی کوتنــی
غربــی (*)WKTEP

●سالهای ابتدایی و متوسطه*

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع
●آموزش  +غذا ،تغذیه و سالمت و
بهداشت (کارشناسی  +کارشناسی)
●آموزش  +علوم جنگل (کارشناسی +
کارشناسی)
●آموزش  +حرکتشناسی (کارشناسی +
کارشناسی)
●آموزش  +ریاضیات (کارشناسی +

کارشناسی)
●آموزش  +موسیقی (کارشناسی +
کارشناسی)
●آموزش  +محافظت منابع طبیعی
(کارشناسی  +کارشناسی)
●آموزش  +فیزیک (کارشناسی +
کارشناسی)
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سایر گزینهها:
●سالهای ابتدایی و متوسطه*

● گزینــه آمــوزش مبتنــی بــر جامعــه در انــواع
رشــتههای آمــوزش

●برنامــه – NITEPبرنامــه آمــوزش معلمــان
بومــی

●برنامههــای تخصصــی بــر مبنــای موضــوع
قابــل آمــوزش

●آموزش سالهای متوسطه

●آموزش کودکان (مهد کودک تا کالس )5

●برنامــه آمــوزش معلمــان روســتایی کوتنــی
غربــی (*)WKTEP

●آموزش نوجوانان (کالس  6تا *)+9

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع
کارشناسی)

●آموزش  +غذا ،تغذیه و سالمت و
بهداشت (کارشناسی  +کارشناسی)

●آموزش  +موسیقی (کارشناسی +
کارشناسی)

●آموزش  +علوم جنگل (کارشناسی +
کارشناسی)

●آموزش  +محافظت منابع طبیعی
(کارشناسی  +کارشناسی)

●آموزش  +حرکتشناسی (کارشناسی +
کارشناسی)

●آموزش  +فیزیک (کارشناسی +
کارشناسی)

●آموزش  +ریاضیات (کارشناسی +

سایر گزینهها:
●برنامههــای تخصصــی بــر مبنــای موضــوع

● گزینــه آمــوزش مبتنــی بــر جامعــه در انــواع

قابــل آمــوزش

رشــتههای آمــوزش

توجه
ورود به برنامه پس از تکمیل مقطع کارشناسی
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هنرهای زیبا (کارشناسی)
دانشکده مطالعات خالقانه و انتقادی
دانشکده هنر
●بازیگری

●طراحی و تولید تئاتر

●نویسندگی خالقانه*

● هنرهای بصری

●تولید فیلم

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●هنرهای زیبا  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی ارشد)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مینــور کــه از ســوی دانشــکده

●برنامههــای آموزشــی ســال اول میــان

ایروینــگ کــی .باربــر در رشــته هنــر و علــوم

رشــتهای :هنــر اول و هنرهــای هماهنــگ

اجتماعــی یــا از ســوی دانشــکده مطالعــات
خالقانــه و انتقــادی ارائــه شــده
●گزینههــای

مــاژور،

مــاژور

دوگانــه،

کارشناســی  Honoursو گزینههــای مینــور
●گزینههــای مــاژور دوگانــه در رشــته هنــر
و علــوم اجتماعــی و گزینههــای مینــور در
رشــتههای هنــر ،بازرگانــی ،آمــوزش ،زمیــن و
سیســتمهای غــذا یــا علــوم

● آموزش کو -آپ
●گزینههای کارآموزی
● گزینههای آموزش خدمات
● گزینههای آموزش بینالملل
● گزینههای تحقیقاتی
● گزینههای مدیریت و مربیگری
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توجه
ورود به برنامه پس از سال سوم

غذا ،تغذیه و سالمت و بهداشت (کارشناسی)
دانشکده زمین و سیستمهای غذا
●رژیم درمانی

●علم غذا

●علوم غذا و تغذیه (ماژور دوگانه)

●علم تغذیه

●غذا ،تغذیه و سالمت و بهداشت

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●غــذا ،تغذیــه و ســامت و بهداشــت +
آمــوزش (کارشناســی  +کارشناســی)

●غــذا ،تغذیــه و ســامت و بهداشــت +
مدیریــت (کارشناســی  +کارشناســی)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مــاژور کــه در بــاال اعــام شــد و
گزینههــای مینــور در رشــته هنــر ،بازرگانــی،
تخمیــر ،حرکتشناســی ،علــم ،یــا سیســتمهای
پایــا غــذا
●آموزش کو -آپ
●گزینههای کارآموزی

●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●برنامــه آمــوزش ســال اول میــان رشــتهای:
Land One
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اقتصاد غذا و منابع (کارشناسی)
دانشکده زمین و سیستمهای غذا
●اقتصاد غذا و منابع

●توسعه بازار غذا
●زمین ،منابع و محیط زیست

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●ااقتصاد غذا و منابع  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی ارشد)

سایر گزینهها:
●گزینههای کارآموزی

●موضــوع رشــتههای فــوق و گزینههــای
مینــور در رشــتههای هنــر ،تخمیــر ،علــوم ،یــا

●گزینههای خدمات اجتماعی

سیســتمهای پایــا غــذا

●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح

●آموزش کو-آپ

بینا لملــل

توجه
ورود از سال دوم پس از یک سال تحصیل در رشته هنر ،زمین و سیستمهای غذا (غذا ،تغذیه و بهداشت
و سالمت ،زیستشناسی کاربردی) یا علوم

جنگلداری (کارشناسی)
دانشکده جنگلداری
●عملیاتهای جنگل

●مدیریت منابع جنگل
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گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●جنگلداری  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی ارشد)

سایر گزینهها:
●عملیاتهــای

جنــگل:

تخصــص

در

برنامهریــزی و مهندســی برداشــت (رشــته
بازرگانــی در بخــش مینــور اضافــه شــده اســت)
●مدیریــت منابــع جنــگل :تخصــص در
جنــگلداری محلــی و بومــی (رشــته بازرگانــی در

یکپارچــه منابــع
●آموزش کو -آپ
●برنامــه آمــوزش ســال اول میــان رشــتهای:
زمیــن اول ()Land One

بخــش مینــور اضافــه شــده اســت) ،یــا مدیریت

علوم و تکنولوژی بیواکونومی جنگل (کارشناسی)
دانشکده جنگلداری
سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ
●مینور در رشته بازرگانی

علوم جنگل (کارشناسی)
دانشکده جنگلداری
گزینه های تحصیل همزمان در دو مقطع:
●علوم جنگل  +آموزش (کارشناسی  +کارشناسی)

●برنامــه آموزشــی ســال اول میــان رشــتهای:
Land One
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●علــوم جنــگل +مدیریــت (کارشناســی +
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کارشناســی ارشــد)

سایر گزینهها:
●برنامــه آموزشــی ســال اول میــان رشــتهای:

●آموزش کو-آپ

زمیــن اول ()Land One

●کارشناسی Honours

سیستمهای جهانی منابع (کارشناسی)*
دانشکده زمین و سیستمهای غذا
گزینه های تحصیل همزمان در دو مقطع:
●سیستمهای جهانی منابع  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی ارشد)

سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ

●تخصــص منطقـهای در حــوزه آفریقــا ،امریکا،
آسیا-اقیانوســیه یــا اروپا

●گزینههای کارآموزی

●تخصــص منابــع در حــوزه اقتصــاد غــذا و

●گزینههای خدمات اجتماعی

منابــع ،امنیــت غــذا ،ســامت و بهداشــت

●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح

جهانــی ،یــا اکولــوژی انســان

بینا لملــل

●گزینههــای مینــور در رشــته هنــر ،بازرگانــی،
تخمیــر ،علــوم ،یــا سیســتمهای پایــا غــذا

توجه
ورود از ســال دوم پــس از یــک ســال تحصیــل در رشــتههای هنر ،زمین و سیســتمهای غذا (غــذا ،تغذیه،
بهداشت و سالمت ،بیولوژی کاربردی) یا علوم
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حرکت انسان (کارشناسی)
دانشکده سالمت و توسعه اجتماعی
●فیزیولوژی ورزشی بالینی

●ارتقا سالمت

سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ
●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●گزینههای مینور در رشته هنر یا علوم

●پــروژه تحقیقاتــی بــا همــکاری پژوهشــگران
و فارغالتحصیــان
●اقتصاد بینالملل (کارشناسی)
●مدرســه اقتصــاد ونکــوور (بــه همــراه
دانشــکده

هنــر)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مینــور در تمامــی رشــتههای
موجــود بــرای دانشــجویان هنــر ،بــه غیــر از
بازرگانــی و اقتصــاد
●آموزش کو-آپ
●گزینههای کارآموزی

●گزینههای آموزش خدمات
●گزینههای آموزش بینالملل
●فرصت تحقیقات
●گزینههای مدیریت و مربیگری
●دورههای آموزشی Academic Track

حرکتشناسی (کارشناسی)
●مدرســه حرکتشناســی (کینزیولــوژی) (در
دانشــکده آمــوزش)
●علوم چند رشتهای

●علوم نورومکانیکی و فیزیولوژیکی
●علوم اجتماعی و رفتاری
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●گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●حرکتشناســی  +آمــوزش (کارشناســی +
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●حرکتشناســی  +مدیریــت (کارشناســی +
کارشناســی ارشــد)

کارشناســی)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مینــور در رشــته هنــر ،بازرگانــی،
علــوم تغذیــه یــا علــوم
●آموزش کو-آپ

●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل

مدیریت (کارشناسی)
دانشکده مدیریت
مدیریت یکپارچه
سایر گزینهها:
●موضوعــات تخصصــی کارآفرینــی ،منابــع
انســانی ،بازاریابــی ،مدیریــت عملیات/زنجیــره
تأمیــن ،مدیریــت پاســخ بــه بالیــا /پاندمــی،
پایایــی ،تکنولــوژی و تغییــرات اجتماعــی،
اقتصــادی و یــا ســازمانی
●گزینههــای مینــور در رشــته علــوم کامپیوتر،
مطالعــات فرهنگــی ،اقتصــاد ،فیزیولــوژی یــا
جامعهشناســی
●آموزش کو-آپ

●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●آموزش و مشاوره خدمات Capstone
●رقابت Live Case Challenge
●کارشناسی ارشد مدیریت
●دانشکده مدیریت
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علــوم ،زیستشناســی کاربــردی ،غــذا ،تغذیــه

●موسســه آموزشــی کســب و کار Sauder

و بهداشــت و ســامت ،اقتصــاد غــذا و منابــع،

دانشــگاه UBC

علــوم جنــگل ،سیســتمهای جهانــی منابــع،

●مــدرک دوگانــه همــراه بــا کارشناســی
در

رشــتههای

هنــر،

هنرهــای

محافظــت منابــع طبیعــی ،تولیــد محصــوالت

زیبــا،

چوبــی ،یــا جنــگلداری

حرکتشناســی ،مطالعــات رســانه ،موســیقی،

سایر گزینهها:
●برنامــه آمــوزش گروهــی ،پــاره وقــت ،آنالیــن

●آموزش کو-آپ*

و از راه دور بــرای افــراد شــاغل

●گزینههای کارآموزی*

●جلســات دو هفتــه یکبــار ،فشــرده ،از راه دور

● گزینههای خدمات اجتماعی*

در هــر جــوالی

●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح

●پــروژه تجــاری مبتنــی بــر جامعــه بــه همــراه

بینا لملــل *

شــرکتهای اجتماعــی و غیــر انتفاعــی

توجه
از طریق دانشکدههای کارشناسی در پردیس ونکوور در دسترس هستند.

مطالعات رسانه (کارشناسی)
دانشکده مطالعات خالقانه و انتقادی
دانشکده هنر
گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●مطالعات رسانه  +مدیریت (کارشناسی  +کارشناسی ارشد)
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سایر گزینهها:
● گزینههــای مینــور (در رشــته هنــر ،بازرگانی،
آمــوزش ،زمیــن و سیســتمهای غــذا ،یــا علــوم
در پردیــس دانشــگاهی ونکــوور)
● آموزش کو-آپ
●گزینههای کارآموزی

● گزینههای آموزش خدمات
● گزینههای آموزش بینالملل
● فرصتهای تحقیق
● گزینههای مدیریت و مربیگری

موسیقی (کارشناسی)*
مدرسه موسیقی (در دانشکده هنر)
●مطالعــات عمومــی ( )GMUSبــا تمرکــز بــر
ابــزار موســیقی ارائــه شــده/صدا
●مطالعــات عمومــی در آمــوزش متوســط
( )GSSM

●آهنگسازی
●عملکــرد (ابــزار ارکســتر ،صــدا ،اپــرا ،پیانــو،
ارگ ،هارپســیکورد ،گیتــار)
●بورسیه موسیقی (سال سوم)

●مطالعــات عمومــی در آمــوزش ابتدایــی
( )GSEM

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●موســیقی  +آمــوزش (کارشناســی +
کا ر شنا ســی )
●موســیقی  +علــم موســیقی (کارشناســی +

کارشناســی)
●موســیقی  +مدیریــت (کارشناســی +
کارشناســی

ارشــد)

سایر گزینهها:
●گزینه ماژور دوگانه در موسیقی و هنر

●گزینــه مینــور در تکنولــوژی موســیقی
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●گزینههای کارآموزی

کاربــردی ،هنــر ،بازرگانــی ،آمــوزش ،زمیــن و
سیســتمهای غــذا ،یــا علــوم

●گزینههای خدمات اجتماعی

●کارشناســی بــه همــراه گزینــه مــاژور در

●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح

موســیقی (بــه رشــته هنــر مراجعــه کنیــد)

بینا لملــل

●آموزش کو-آپ

توجه
پذیرش در رشته موسیقی مقطع کارشناسی نیازمند اجرا (حضوری و یا ویدئویی) است.

محافظت منابع طبیعی (کارشناسی)
دانشکده جنگلداری
●چشماندازهای جهانی

●علوم و مدیریت

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●محافظــت منابــع طبیعــی  +آمــوزش
(کارشناســی

+

کارشناســی)

●محافظــت منابــع طبیعــی  +مدیریــت
(کارشناســی  +کارشناســی ارشــد)

سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ
●برنامه آموزشی سال اول میان رشتهای :زمین اول ()Land One

پرستاری
مدرسه پرستاری (در دانشکده بهداشت و توسعه اجتماعی)
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مدرسه پرستاری (در دانشکده علوم کاربردی)
سایر گزینهها:
ســامت جامعــه ،ســامت جهانــی و ژرنتولــوژی

●ســخنرانیهای پیشــرفته در ســطح 400
و دورههــای عملــی در رشــته ســامت ذهــن،

توجه
ورود به مستقیم به رشته
ورود از سال سوم ،ارجحیت با شهروندان و افراد دارای اقامت دائم کانادا

علوم دارویی (کارشناسی)
دانشکده علوم دارویی
سایر گزینهها:
●کارشناسی Honours
●پروژه تحقیقاتی یا آموزش عملی اختیاری در سال چهارم

علوم (کارشناسی)
دانشکده علوم ایروینگ کی .باربر
دانشکده علوم
●ستارهشناسی

●علوم اعصاب رفتاری

●علوم جوی

●بیوشیمی
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●بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی

●علوم آب شیرین

●زیستشناسی

●علوم جنرال

●بیوفیزیک

●علوم جغرافی

●بیوتکنولــوژی (بــه صــورت مشــترک بــا

●زمینشناسی

موسســه آموزشــی  BCITارائــه میشــود)
●علــوم ســلولی ،آناتومــی و فیزیولــوژی
( )C A P S
●شیمی
●سیســتمهای شــناختی (ادراک و مغــز،
طراحــی و هــوش محاســباتی)

●ژئوفیزیک
●علوم اطالعات مکانی (مینور)
●علوم جامع
●علوم ریاضی
● ریاضیات

●ماژور ترکیبی در رشته علوم

●ریاضی و اقتصاد

●علوم کامپیوتر

●میکروبیولوژی

●علوم داده

●میکروبیولوژی و ایمنولوژی

●علوم زمین و محیط زیست

●اقیانــوس نــگاری (بــه صــورت ترکیبــی بــا

●علوم زمین و اقیانوس
●اکولوژی و زیستشناسی تکاملی
●اقتصاد
●شیمی محیط زیست
●علوم محیط زیست
●علــوم پزشــکی قانونــی (بــه صــورت مشــترک
بــا موسســه آموزشــی  BCITارائــه میشــود)

ســایر موضوعــات)
●فارماکولوژی
●فیزیک
●فیزیک و ریاضی
●روانشناسی
●آمار
●آمار و اقتصاد
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●جانورشناسی

گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●علوم  +هنر (کارشناسی  +کارشناسی)
●علوم  +آموزش (کارشناسی  +کارشناسی)

●علــوم  +مدیریــت (کارشناســی  +کارشناســی
ارشد)

●علوم  +موسیقی (کارشناسی  +کارشناسی)

سایر گزینهها:
●گزینههــای مــاژور ،مــاژور دوگانــه ،مــاژور
ترکیبــی ،کارشناســی  ،Honoursگزینههــای
مینــور و رشــتههای متمرکــز
●گزینههــای مــاژور ،مــاژور دوگانــه ،مــاژور
ترکیبــی ،کارشناســی Honours، Honours
ترکیبــی و گزینههــای مینــور
●گزینههــای مــاژور در رشــته هنــر و
هنرهــای زیبــا و گزینههــای مینــور در رشــته
هنــر ،بازرگانــی ،حرکتشناســی یــا زمیــن و
سیســتمهای

غــذا

●برنامههــای آموزشــی ســال اول میــان

جنگلداری شهری (کارشناسی)

رشــتهای :علــوم اول و علــوم هماهنــگ
●برنامــه آمــوزش جامــع زبــان انگلیســی
آکادمــی:

One

Vantage

● آموزش کو-آپ
●گزینههای خدمات اجتماعی
●گزینههــای جابجایــی دانشــجو در ســطح
بینا لملــل
●فرصتهای تحقیقاتی
●دورههــای عملــی در رشــته زیستشناســی،
زمینشناســی و علــوم جامــع
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دانشکده جنگلداری
سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ

●تولید محصوالت چوبی (کارشناسی)

●گزینههــای مینــور در رشــته مدیریــت فضای

●دانشکده جنگلداری

ســبز شــهری ،یــا برنامهریــزی لنداســکیپ و
فضــای تفریحــی
●برنامــه آموزشــی ســال اول میــان رشــتهای:
زمیــن اول ()Land One

●گزینههای تحصیل همزمان در دو مقطع:
●تولیــد محصــوالت چوبــی  +مدیریــت
(کارشناســی  +کارشناســی ارشــد)

سایر گزینهها:
●آموزش کو-آپ
●گزینه مینور در بازرگانی

●برنامــه آموزشــی ســال اول میــان رشــتهای:
زمیــن اول ()Land One

برنامههای کارشناسی دوم و حرفهای
برای دریافت مدرک کارشناسی دوم و حرفهای (یا )post-baccalaureate and professional
در دانشگاه  UBCاغلب باید تعداد مشخصی از واحدها را با موفقیت گذرانده باشید یا قبل از
ارائه تقاضا مقطع کارشناسی قبلی خود را تکمیل کرده باشید.
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ورود پس از تکمیل تعداد مشخصی از واحدها
●مامایی (کارشناسی)

ورود از سال دوم
●سیستمهای جهانی منابع (کارشناسی)

●اقتصاد غذا و منابع (کارشناسی)

ورود از سال سوم
●داروســازی ،ورود بــه دوره عملــی (دکتــرای

●نویسندگی خالقانه (کارشناسی)
●علوم آزمایشگاه پزشکی (کارشناسی)

حرفــهای داروســازی)
●فعالیتهای اجتماعی (کارشناسی)

●پرستاری (کارشناسی)

ورود از سال چهارم
●دندانپزشــکی

(دکتــرای

حرفــهای

د ند ا نپز شــکی )

●حقوق (دکترای حقوق)
● پزشکی (دکترای حرفهای پزشکی)

ورود پس از تکمیل مدرک کارشناسی
●علوم کامپیوتر (کارشناسی)

 -NITEPبرنامــه آمــوزش معلمــان بومــی

● آمــوزش (کارشناســی) ،بــه غیــر از برنامــه

بــرای ســایر گزینههــا در ســطح کارشناســی ارشــد و دکتــرا لطفــاً بــه ســایت  grad.ubc.caیــا
 gradstudies.ok.ubc.caمراجعــه کنیــد.
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نحوه ارائه درخواست
تا  15ژانویه  2021برای ورود به دانشگاه  UBCدرخواست دهید
یا تا  1دسامبر  2020برای ورودیهای بورسیه اقدام کنید (به صفحه  30رجوع شود)
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آیا آماده پیوســتن به جامعه  UBCهســتید؟ اکنون زمان ارســال درخواســت اســت .با انجام
مراحل زیر یک گام به تحصیل در یکی از برترین دانشگاههای جهان دارای دانشجویان برجسته
و هیئت علمی متخصص و حرفهای نزدیکتر خواهید شد.
you.ubc.ca/applying-ubc/how-to-apply/application

 .1مقطع تحصیلی و پردیس دانشگاهی مورد نظر خود را انتخاب کنید
پس از تکمیل فرایند ارائه تقاضا ،فرصت دارید تا گزینههای تحصیلی اول و دوم خود را انتخاب کنید.
شــما میتوانید از دانشــکدهها و پردیسهای دانشــگاهی مختلف رشــته مورد نظرتان را انتخاب کنید.
تنها زمانی انتخاب دوم مورد ارزیابی قرار میگیرد که در انتخاب نخست پذیرفته نشده باشید ،یا اینکه
شما با اداره پذیرش دانشجو تماس گرفته و درخواست نمایید که انتخاب دوم شما را ارزیابی نمایند.

 .2بازبینی شرایط پذیرش
قبل از ارسال تقاضا اطمینان یابید که حائز شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه  UBCو شرایط اختصاصی
رشــته انتخابــی هســتید و مــدارک مورد نیاز برای اثبات ســطح مهارت زبان انگلیســی خــود را دریافت
نمایید .برای دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص شــرایط پذیرش در دانشــگاه  UBCبه صفحات  22تا
 25مراجعه نمایید.

 .3تکمیل فرایند تقاضا به صورت آنالین
حســاب کاربری  UBCخود را ایجاد کنید و ســپس وارد حســاب کاربری خود شده و تقاضای آنالین خود
را تکمیل کنید .حتماً مدت زمان کافی برای تکمیل بخش پروفایل شخصی اختصاص دهید -این بخش
نقش مهمی در تصمیمگیری درباره پذیرش شما در دانشگاه ایفا میکند (به صفحه  26مراجعه کنید).
تقاضای خود را ارسال نمایید و هزینه غیر قابل استرداد این پروسه را تا  15ژانویه  2021پرداخت نمایید.
در برخی از رشتهها ممکن است این هزینه بیشتر باشد.
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برای شهروندان کانادایی و افراد دارای اقامت دائم کانادا

 71/75دالر

برای دانشجویان بینالمللی که نیاز به مجوز تحصیل در کانادا دارند

 120/75دالر

آیا آماده شروع هستید؟
تمامی ارقام برحسب دالر کانادا است.
تاریخهــا متغیر هســتند و بر حســب موقعیت تغییــر میکنند .برای اطالعــات جدید لطفاً به
سایت  you.ubc.ca/deadlinesمراجعه نمایید.
you.ubc.ca/applying-ubc

با جستجو در مرورگر اینترنت به راحتی دانشگاه را پیدا خواهید کرد
بــا جســتجوی برنامههــا ،مقاطــع دانشــگاهی یــا پردیسهــای دانشــگاه بــه راحتــی میتوانیــد
دانشــگاه  UBCرا پیــدا کنیــد .تنهــا کافــی اســت کلمــات کلیــدی مربــوط بــه دانشــگاه را تایــپ کنیــد
و بــه نتیجــه مطلــوب دســت یابیــد.
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نحوه تصمیمگیری دانشگاه  UBCچگونه است؟
فراینــد پذیرش دانشــگاه  UBCرقابتی و تطبیقی اســت .نخســت ،بررســی میشــود کــه متقاضی حائز
شــرایط پذیرش دانشــگاه است یا خیر .آیا در حال فارغالتحصیلی از دبیرستان است (یا فارغالتحصیل
شــده اســت)؟ آیا متقاضی میتواند اثبات کند که در ســطح مشــخصی از زبان انگلیســی مهارت دارد؟
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آیا متقاضی دارای شرایط اختصاصی رشته انتخابی است؟ در صورتی که این فرد دارای شرایط پذیرش
دانشگاه باشد ،سپس پرونده تقاضای وی به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار میگیرد.
دانشــگاه  UBCنمــرات ،واحدهــای درســی انتخابــی و ســوابق
دیگــر متقاضــی کــه در پروفایــل شــخصی بــه آنهــا اشــاره
شــده را بررســی خواهــد کــرد .بــه ویــژه نمــرات ســال یازدهــم و
دوازدهــم متقاضــی مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و واحدهایــی
بیشــتر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد کــه مرتبــط بــا رشــته مــورد
تقاضــا هســتند .همچنیــن رونــد تحصیــل متقاضــی بررســی
خواهــد شــد تــا مشــخص گــردد آیــا ایــن فــرد عــاق علمــی
خــود را دنبــال کــرده یــا خــود را بــه چالــش کشــیده اســت
و اینکــه آیــا در زمینــه رشــته انتخابــی از دانــش و مهــارت
برخــوردار اســت یــا خیــر.
you.ubc.ca/applying-ubc/applied/application-evaluation
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شرایط پذیرش
بــرای اینکــه در دانشــگاه  UBCپذیرفتــه شــوید بایــد حایــز شــرایط عمومــی پذیــرش و شــرایط
اختصاصــی رشــته انتخابــی باشــید و بتوانیــد مهــارت زبــان انگلیســی خــود را اثبــات کنیــد.
you.ubc.ca/applying-ubc/requirements

شرایط عمومی پذیرش شهروندان کانادا
دوره تحصیلی
تمامی استانها(به غیر از کبک)
شرایط :
●متقاضــی بایــد از دبیرســتان فارغالتحصیــل شــده باشــد .متقاضیــان بهتــر اســت (الزامــی نیســت) در
حداقــل  6واحــد درســی دانشــگاهی/غیر دانشــگاهی ســال  12حضــور داشــته باشــند.

شرایط اختصاصی برای پردیس ونکوور:
●حداقل  70درصد امتیاز زبان انگلیسی در کالس  11یا کالس ( 12یا معادل آن)

کبک
شرایط :
●جهــت ورود بــه ســال اول :متقاضــی حداقــل یــک ســال در یکــی از مراکــز پیشدانشــگاهی ،CEGEP
بــه همــراه حداقــل  12دوره آمــوزش پیــش دانشــگاهی (بــه غیــر دورههــای آموزشــی دارای شــماره )109
حضــور داشــته باشــد ،ایــن دورههــا بایــد شــامل یکــی از دورههــای آمــوزش زبــان انگلیســی ( )603یــا
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فرانســوی ( )601باشــد.
●جهــت ورود بــه ســال دوم :متقاضــی حداقــل دو ســال در یکــی از مراکــز  CEGEPحضــور داشــته باشــد،
یــک دوره پیشدانشــگاهی  DECرا تکمیــل کــرده باشــد کــه شــامل حداقــل دو دوره آمــوزش زبــان
انگلیســی ( )603یــا فرانســوی ( )601میشــود.

دوره تحصیلی
شرایط:
●حائز شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه باشد.
●در صورتــی کــه متقاضــی شــرایط رقابتــی پذیــرش در برنامــه منتخــب خــود را نداشــته باشــد و از
بومیــان کانــادا باشــد ،دانشــگاه  UBCبــر اســاس سیاســت پذیــرش بومیــان تقاضــای ایــن دانشــجو را
بــرای برخــی از برنامههــا ارزیابــی خواهــد کــرد .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش سیاســت بومیــان در
ســایت  you.ubc.ca/applying-ubc/aboriginalو ســایت you.ubc.ca/applying-ubc/aboriginal/ok
مراجعــه کنیــد.
●در صورتــی کــه متقاضــی شــرایط عمومــی پذیــرش
در برنامــه منتخــب خــود را نداشــته باشــد ،توصیــه
میشــود در یکــی از برنامههــای ورودی بــه دانشــگاه
 UBCشــامل برنامــه آمادهســازی بومیــان (Aboriginal
 )Access Studiesدر پردیــس اکناگــن ،یــا در برنامــه
مشــارکتی بیــن پردیــس دانشــگاه ونکــوور  – UBCکالــج
النگــرا بــرای انتقــال دانشــجویان بومــی ،یــا در یکــی دیگــر
از برنامههــای انتقــال دانشــجو اســتان مربوطــه شــرکت
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کنـ�د .بـ�رای اطالعـ�ات بیشـ�تر بـ�ه  students.ok.ubc.ca/aboriginal/accessو
ing-ubc/university-college-transfer/aboriginaltransfer-partnership

�you.ubc.ca/apply

مراجعــه

کنیــد.

شرایط عمومی پذیرش دانشجویان بینالمللی
دوره تحصیلی
سیستم مدارس امریکایی
شرایط:
●متقاضــی بایــد آزمونهــای  1 SATیــا  ACTرا گذرانــده باشــد.
در کشــورهایی کــه  1 SATو  ACTدر دســترس نیســت گاهــاً
اســتثناهایی وجــود دارد .کــد موسســه  SATدانشــگاه UBC
برابــر ( )0965و کــد موسســه  ACTدانشــگاه  UBCبرابــر ()5259
اســت .توصیــه میشــود بخــش اختیــاری مقالــه  SATانجــام
شــود ،امــا الزامــی نیســت.
●متقاضــی بایــد دورههــای  APرا بــه عنــوان بخشــی از دوره دبیرســتان خــود تکمیــل کــرده باشــد ،ممکــن
است به عنوان شرایط پذیرش مورد استفاده قرار گیرد.
●متقاضــی از یــک برنامــه دانشــگاهی یــا آمادهســازی کالــج در مــدارس معتبــر ایــاالت متحــده
فارغالتحصیــل شــده باشــد .متقاضیــان بهتــر اســت (الزامــی نیســت) در حداقــل  6واحــد درســی
دانشــگاهی/غیر دانشــگاهی ســال  12حضــور داشــته باشــند.
●ســطح زبــان انگلیســی (نگارش/ادبیــات) در ســطح پیشــرفته باشــد .دورههــای زبــان انگلیســی ESL
مــورد قبــول نبــوده و بــرای شــرایط پذیــرش زبــان انگلیســی کافــی نیســت.
●متقاضی باید واحدهای درسی ریاضیات را در سه سال دبیرستان گذرانده باشد.
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شرایط اختصاصی برای پردیس ونکوور:
●متقاضــی حداقــل امتیــاز  –Bرا در یــک دوره آمــوزش زبــان انگلیســی تــا ســال ســوم دبیرســتان داشــته
باشد.

سیستم الگوی انگلیسی
شرایط:
●یک موضوع درسی نمیتواند هم در سطح  Aو هم در سطح  GCSEحساب شود.
●متقاضــی حداقــل در  6واحــد درســی دانشــگاهی (گواهــی عمومــی آمــوزش دوره متوســطه (،)GCSE
ســطوح  ، ASســطوح  )Aشــامل درس زبــان انگلیســی حضــور داشــته باشــد ،بــه عــاوه متقاضــی بایــد
حداقــل در  3واحــد درســی دانشــگاهی ســطح  Aیــا در  6واحــد درســی ســطح  ASرا کســب کــرده باشــد.

شرایط اختصاصی برای پردیس ونکوور:
●متقاضــی حداقــل امتیــاز  Cرا در ادبیــات انگلیســی یــا زبــان انگلیســی در ســطح  ،GCSEدر ســطح
تقویتــی پیشــرفته یــا در ســطح  Aداشــته باشــد.

سیستم آموزش فرانسوی
شرایط:
●ریاضیــات علــوم کامپیوتــر شــرایط مــورد نیــاز ریاضــی را بــرای پذیــرش در رشــتههای مبتنــی بــر علــوم
دانشــگاه  ،UBCدانشــکده مدیریــت ،مدرســه کســب و کار  Sauderیــا مدرســه اقتصــاد ونکــوور را ندارنــد.
● تکمیــل دوره عمومــی (گزینــه بینالملــل) .تمامــی بخشهــا( S -علــوم)( L ،ادبیــات) یــا ( ESاقتصــادی-
اجتماعی) واجد شــرایط بررســی هســتند.
●دیپلــم فنــی ممکــن اســت بــه صــورت مــوردی پذیرفتــه شــود .دیپلــم حرفـهای مشــکلی بــرای پذیــرش
در دانشــگاه  UBCنــدارد.
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سیستم آموزش IB
شرایط:
●واحدهــای درســی ریاضــی  IBو تفاســیر  SLیــا مطالعــات ریاضــی  ،IBشــرایط مــورد نیــاز ریاضــی را
بــرای پذیــرش در رشــتههای مبتنــی بــر علــوم دانشــگاه  ،UBCدانشــکده مدیریــت ،مدرســه کســب و کار
 Sauderیــا مدرســه اقتصــاد ونکــوور را ندارنــد.
دیپلم IB
●متقاضــی بایــد دیپلــم  IBشــامل حداقــل  3ســال دوره ســطوح باالتــر را بــا موفقیــت بــه اتمــام رســانده
باشد.
دورههای گواهی IB
●دورههــای گواهــی ( IBســطوح اســتاندارد و باالتــر) ممکــن اســت در فراینــد پذیــرش در نظــر گرفتــه
شــود ،در صورتــی کــه متقاضــی از یــک دبیرســتان شــناخته شــده فارغالتحصیــل شــده باشــد ایــن
مســئله بــه عنــوان مبنــای پذیــرش اســتفاده میشــود.

شرایط اختصاصی برای پردیس ونکوور:
●دانشــجویانی کــه دیپلــم  IBرا بــه زبــان انگلیســی بــه اتمــام رســاندهاند بایــد حداقــل امتیــاز  3را در
 1 IB Groupدوره زبــان انگلیســی در ســطح اســتاندارد یــا ســطح باالتــر بــه دســت آورنــد.

سایر سیستمهای آموزشی
شرایط:
●متقاضی باید از دوره پیش دانشگاهی را در دوره متوسطه دوم فارغالتحصیل شده باشد.

شرایط اختصاصی برای پردیس ونکوور:
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●دانشــجویانی کــه دوره متوســطه را بــه زبــان انگلیســی بــه اتمــام رســاندهاند بایــد حداقــل مشــخص
شــده در یــک دوره زبــان انگلیســی را کســب کــرده باشــند و حداقــل تــا ســطح کالس  11یــا تــا ســطح
گواهــی عمومــی آمــوزش دوره متوســطه ( )GCSEزبــان انگلیســی را بــه اتمــام رســانده باشــند.

شرایط اختصاصی هر رشته و گروهبندی رشتهها
هــر رشــته دانشــگاه  UBCدارای شــرایط پذیــرش مختــص بــه خــود اســت ،ایــن شــرایط بــه جایــی کــه
دوره دبیرســتان خــود را بــه اتمــام رســانده و اینکــه قصــد تحصیــل در کــدام پردیــس دانشــگاه UBC
را داریــد بســتگی دارد .بــرای اطــاع از شــرایط اختصاصــی پذیــرش رشــته انتخابــی خــود بــه ســایت
 you.ubc.ca/applying-ubc/requirementsمراجعــه کنید.

برای هر رشتهای که تقاضا داده باشید ،دانشگاه دانشگاه  UBCسابقه تحصیلی شما را با توجه به نمرات
تمامی واحدهای درســی ســال ( 11سوم دبیرستان) و ســال ( 12سال آخر دبیرستان) ارزیابی خواهد کرد.
این واحدها شــامل دورههای آموزشــی طراحی ،مهارت و فناوری ،دورههای آموزشــی حرفهای ،دورههای
آموزش پزشکی و بهداشت یا دورههای مدارس مذهبی نمیشود ،اگرچه حضور در این دورهها میتواند
برای رشته انتخابی شما در دانشگاه مفید باشد.

بر اســاس رشــتهای که تقاضا دادهاید ،دانشــگاه  UBCارزیابی اصلی از تمامی واحدهای درســی کالس
 11و کالس  12را مــورد بررســی قــرار خواهد داد ،این واحدهــا در گروهبندی مختص خود قرار میگیرند و
ارزیابی خواهند شــد .در صورتی که یک واحد درســی را هم در کالس  11و هم در کالس  12داشــتهاید
تأکید بیشتر بر نمرات کالس باالتر است .دورههای آموزشی در ادامه ارائه شده و مثالهایی برای آن
ارائه شــده اســت .برای اطالع از فهرســت جامع به ســایت you.ubc.ca/applying-ubc/requirements
مراجعه کنید.
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رشتههای مرتبط با زبان
دورههــای آموزشــی این گروه بر زبــان و ادبیات تمرکز
دارد .بــه عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشــاره کرد:
نویســندگی خالقانه ،زبان انگلیســی ،انسانهای اولیه
انگلیسی زبان ،ادبیات انگلیسی /فرانسوی

ریاضی و محاسبات
دورههای آموزشی این گروه بر دانش عددی ،روشهای عددی و محاسبات نمادی تمرکز دارد .به عنوان
مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :حسابان ،علوم کامپیوتر ،ریاضی ،جبر پیشرفته ،آمار

علوم
دورههــای ایــن گــروه به درک بهتر دنیای طبیعــی کمک میکنند .به عنوان مثــال میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :زیستشناسی ،شیمی ،علوم زمین ،زمینشناسی ،فیزیک

زبان دوم
این گروه شامل دورههای آموزشی زبان دوم هستند ،اما شامل مقدماتی دورههای آموزش زبان کالس
 11نمیشود .به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :فرانسوی ،ژاپنی ،اسپانیایی

مطالعات اجتماعی
دورههای آموزشــی این گروه بر انســانها ،جامعه انسانی و فرهنگ تمرکز دارد .به عنوان مثال میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :ادیان تطبیقی جهان ،مطالعات بومیان معاصر ،اقتصاد ،اخالق ،جغرافی ،تاریخ،
مطالعات حقوق ،مطالعات رسانه ،فلسفه ،علوم سیاسی ،روانشناسی ،عدالت اجتماعی

هنرهای بصری و نمایشی
دورههای آموزشی این گروه بر بیان هنری تمرکز دارد .به عنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نمایش ،هنرهای رسانه ،موسیقی
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انتقال دانشجویی
دانشــگاه  UBCاز تمامــی دانشــجویان واجــد شــرایط کــه مایــل بــه
انتقــال از یــک موسســه آمــوزش عالــی دیگــر در کانــادا یــا خــارج
از کانــادا بــه دانشــگاه  UBCهســتند اســتقبال میکنــد .بــرای
اطــاع از شــرایط انتقــال بــه دانشــگاه  UBCبــه ســایت you.ubc.
ca/applying-ubc/requirements/university-college-transfer
مراجعــه نماییــد.

مهارت زبان انگلیسی
انگلیســی زبان تدریس در دانشــگاه  UBCاســت .برای تحصیل در این دانشگاه بایستی حائز استاندارد
پذیرش زبان انگلیســی باشــید .رایجترین روش برای اثبات اینکه از اســتاندارد پذیرش زبان انگلیســی
برخوردار هستید کسب حداقل امتیاز در یکی از آزمونهای معتبر مهارت زبان انگلیسی مانند آیلتس
(سیستم جهانی ارزیابی زبان انگلیسی) یا تافل (آزمون انگلیسی به عنوان زبان خارجی) است -یا اینکه
باید چهار ســال در یک موسســه معتبر انگلیســی زبان آموزش دیده باشید و یا امتیازهای مشخصی را
در سال آخر دوره آموزشی در یک مدرسه انگلیسی زبان معتبر کسب کرده باشید.

امتیازهای آزمونهای معتبر مهارت زبان انگلیسی
در صورتی که در یک مدرسه غیر انگلیسی زبان تحصیل کرده باشید هم ممکن است در دانشگاه UBC
پذیرفته شــوید ،به شــرط آنکه حداقل امتیاز کلی شــما در آزمون  50 :CAELتا  ،70در آزمون :IELTS
 5/0تا  6/5یا در آزمون  70 :TOEFLتا  90باشد .استاندارد دانشگاه  UBCو برای ورود مستقیم به برخی
از رشتهها ،امتیاز شما باید باالتر از محدودههای تعیین شده باشد .توصیه میشود در صورت امکان
دانشجویان امتیازهای زبان انگلیسی خود را در زمان ارسال تقاضا اعالم کنند.

برنامههای آموزشی سال اول
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برای دانشجویانی که امتیازهای مهارت زبان انگلیسی آنها در محدوده اعالم شده در بخش قبل قرار
دارد ،دانشگاه  UBCبرنامههای زیر را پیشنهاد میدهد:

برنامه آموزش زبان VANTAGE ONE
تحصیــات خــود را فــوراً در یکــی از گروههــای اصلــی شــروع
میکنیــد در حالــی کــه همزمــان مهارتهــای زبــان انگلیســی خود
را توســعه میدهیــد .پــس از تکمیــل برنامــه  11ماهــه بــا امتیــاز
مناســب ،میتوانیــد بــه صــورت مســتقیم بــه ســال دوم رشــته
انتخابــی خــود وارد شــوید .ایــن برنامــه فقــط بــرای دانشــجویان
بینالمللــی ســال نخســت موجــود اســتvantagecollege.ubc. .
ca

برنامه پذیرش مشروط
دانشــجویی کــه بــه صــورت مشــروط پذیرفتــه میشــود ،در واقــع بــه ایــن شــرط در رشــته انتخابــی
خــود پذیرفتــه شــده اســت کــه ســطح علمــی زبــان انگلیســی خــود را بهبــود بخشــد تــا از طریــق
برنامــه آمــوزش زبــان فشــردع بــه ســطح اســتاندارد مــورد نیــاز دســت یابــد .ایــن برنامــه فقــط در
پردیــس دانشــگاه ونکــوور  UBCموجــود اســتyou.ubc.ca/conditional-admission-program .

برنامه بنیاد زبان انگلیسی
دانشــجوی برنامــه بنیــاد زبــان انگلیســی بایــد دوره آمــوزش زبــان انگلیســی فشــرده ضمــن زندگــی
در خوابــگاه بــا موفقیــت بــه اتمــام برســاند .ایــن برنامــه فقــط در پردیــس دانشــگاه اکناگــن UBC
ارائــه میشــودstudents.ok.ubc.ca/efp .
you.ubc.ca/english-language-competency
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برنامهریزی تحصیلی برای رشته انتخابی
بهتــر اســت برنامهریــزی بــرای تحصیــل در رشــته مــورد نظــر خــود در دانشــگاه  UBCرا هرچــه زودتــر
آغــاز کنیــد .اطــاع از اینکــه بــه کــدام رشــته عالقــه داریــد کمــک میکنیــد نمــرات مــورد نیــاز در
واحدهــا درســی کالس ( 11ســال ســوم متوســطه) و کالس ( 12ســال چهــارم متوســطه) را کســب
کنیــد .در ادامــه کاربرگــی ارائــه شــده کــه بــه شــما در برنامهریــزی کمــک خواهــد کــرد.

شرایط عمومی پذیرش چیست؟
شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه در صفحه  22راهنمای حاضر را مطالعه نمایید.

قصد دارید برای کدام رشتهها تقاضا دهید؟
در زمــان ارائــه تقاضــا میتوانیــد رشــته اول و رشــته دوم خــود را از میــان موضوعــات تحصیلــی
دانشــگاه انتخــاب کنیــد.

رشته انتخابی شما در کدام پردیس دانشگاه ارائه شده است؟
●اکناگن
●ونکوور

شرایط اختصاصی رشته انتخابی شما چیست؟
برای اطالع از شــرایط اختصاصی هر رشــته به ســایت you.ubc.ca/applying-ubc/requirements
مراجعــه کنید.
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گروه رشته مورد نظر شما چیست؟
برای اطالعات بیشتر صفحه  23را مطالعه کنید.

ک ــدام واحده ــای درســی را دبیرس ــتان ش ــما در گروهه ــای موضوعــی ن ــام ب ــرده ارائ ــه
میدهـــد؟

بازبینی شرایط
شــرایط پذیــرش در دانشــگاه  UBCبــه دبیرســتانی کــه از آن فارغالتحصیــل شــده ،پردیــس
دانشــگاهی که انتخاب کرده و رشــتهای که برای آن تقاضای تحصیل دادهاید بســتگی دارد.
برای اطالع از شرایط مربوط به پذیرش خود به موارد زیر مراجعه کنید:
you.ubc.ca/applying-ubc/requirements

از این فضا برای ایدهپردازی ،یادداشتبرداری و تصور آینده خود در دانشگاه  UBCاستفاده کنید .یا فقط

تصویری جالب را نقاشی کنید.
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شرح حال شما چیست؟
پذیــرش در دانشــگاه  UBCبــه صــورت رقابتــی انجــام
میشــود .داشــتن حداقــل شــرایط عمومــی و اختصاصــی
هــر رشــته لزومــاً بــه معنــای پذیرفتــه شــدن در دادنشــگاه
نیســت .در ایــن مرحلــه بخــش پروفایــل شــخصی در
تقاضــای آنالیــن نقــش مهمــی ایفــا خواهــد کــرد .در ایــن
بخــش فرصــت داریــد بــه دانشــگاه نشــان دهیــد کــدام
ویژگــی شــما برجســتهتر اســت و در چــه زمینههایــی
تجربــه داریــد ،بــه عــاوه دانشــگاه بــا توجــه بــه مــوارد ارائــه شــده در ایــن بخــش میتوانــد تصمیــم
بگیــرد کــه چــه افــرادی بورســیه دریافــت خواهنــد کــرد.
شــما میتوانید از کاربرگ زیر اســتفاده کرده و پروفایل شــخصی خود را ایجاد نمایید .به خاطر داشــته
باشید که در این بخش نشان دادن اینکه تا چه اندازه به تعهدات خود عمل میکنید و مسئولیتپذیر
هستید بسیار مهمتر و ارزشمندتر از تعداد فعالیتهایی است که در آن مشارکت داشتهاید.

در چه فعالیتهایی مشارکت داشتهاید؟
بــه عنــوان مثــال در کــدام باشــگاه یــا گروههــا عضویــت داشــتهاید ،مســئولیتهای خانوادگــی و
اجتماعــی شــما چــه بــوده اســت ،وضعیــت اســتخدام چگونــه بــوده اســت ،چــه نــوع ورزشــی را دنبــال
میکنیــد و در کــدام کارهــای داوطلبانــه مشــارکت داشــتهاید.

اعضای خانواده و دوستانتان چگونه شما را توصیف میکنند؟
ایــن افــراد بــرای توصیــف شــما از چــه کلمــات یــا عباراتــی اســتفاده میکننــد؟ شــخصیت و
تواناییهــای شــما را چگونــه توصیــف میکننــد؟
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چه مسائلی برای شما اهمیت دارد؟
کــدام مســائل از اهمیــت باالتــری بــرای شــما برخــوردار هســتند؟ کدامیــک از فعالیتهــا بــه نحــو
بهتــری ارزشهــای شــما را منعکــس میکننــد؟

چه افرادی میتواند درباره سوابق علمی و غیر علمی شما اظهار نظر کنند؟
افــرادی را مــد نظــر قــرار دهیــد کــه بــه خوبــی شــما را میشناســند و میتواننــد بــه لحــاظ علمــی و
غیرعلمــی بــه شــما توصیهنامــه دهنــد.

نکاتی درباره طراحی پروفایل شخصی
پرسشهای پروفایل شخصی به پاسخهای کوتاه در حدود  50تا  200کلمه نیاز دارند.
این سه نکته را به خاطر بسپارید:
●زمــان کافــی بــرای فکــر کــردن بــه پروفایــل خــود اختصــاص
د هید
بــه جای اینکه دســتاوردها ،موفقیتها و تجــارب خود را به
صورت یک فهرســتی از فعالیتها یادداشــت کنید ،بگویید
که از آنها چه مطالبی یاد گرفتهاید.
●دقیق باشید
کامال
جزئیــات را ارائه دهید تا شــرایط و پاســخهای خــود را
ً
توضیح دهید.
●در رابطه با شخصیت خود صادق باشید
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بر مواردی تمرکز نکنید که فکر میکنید دانشگاه تمایل دارد بشنود .از جزئیات واقعی استفاده کنید و
مواردی که تمایل دارید دانشگاه اطالع داشته باشد را بیان کنید.

برای دریافت نکات بیشتر درباره نحوه نگارش پروفایل شخصی به سایت زیر مراجعه
کنیدyou.ubc.ca/applying-ubc/ how-to-apply/personal-profile:

آ
«هرگز از اینکه خودتان باشید نترسید»

آستین ب.
الیور ،کانادا -از اقوام تسیمشیان
رشته حرکتشناسی انسان

از نظر شما بهترین جنبه تحصیل در این دانشگاه چیست؟
حس اجتماعی بودن یکی از عوامل مهم اســت .به نظر میرســد همه با هم آشــنا و صمیمی هســتند
که شــامل اســاتید و دستیاران آموزشــی نیز میشــود .حس اجتماعی بودن باعث شد احساس راحتی
بیشتری داشته باشم و به ویژه احساس میکردم که بخشی از یک رویداد ویژه و خاص هستم.

آیا در هیچ برنامه تحقیقاتی مشارکت داشتید؟
طــی دو ســال گذشــته در برنامــه مربیگــری تحقیقات بومیــان مقطع کارشناســی عضویت داشــتم .بر
پروژهای کار میکردم که هدف آن ایجاد روشهای بومی برای پیشگیری از دیابت و چاقی در  6شهر و
منطقه روســتایی بود .این برنامه به من کمک کرد تا فرصتی برای دنبال کردن عالیق خود در تحقیقات
قبال از آن
داشته باشم و مسیرهایی برای فارغالتحصیلی از رشته تحصیلیام را به من معرفی کرد که
ً
آگاه نبودم.
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چه پیامی برای دانشجویانی دارید که درصدد ثبتنام در دانشگاه  UBCهستند؟
هرگز از اینکه خودتان باشید نترسید .هدف خود را زود مشخص کنید و آماده استفاده از فرصتهای
شگفتانگیزی باشید که دانشگاه  UBCپیشنهاد میدهد .از زندگی لذت ببرید ،به خوبی درس بخوانید
و تا حد امکان خاطرات بلندمدت برای خود خلق کنید.

بهترین جنبه زندگی در کلونا چیست؟
بهترین بخش ،ســبک زندگی اکناگن اســت .کلونا دارای مناظر زیبا و آب و هوای شــگفتانگیزی است.
خارج از خانه فرصت بسیاری برای تفریح وجود دارد و در اطراف شهر جوامع کوچک بسیاری برای بازدید
وجود دارد.

«دانشــگاه  UBCبــه نحــوی شــگفتانگیز در زمینــه شــغلی از دانشــجویان خــود پشــتیبانی میکنــد
و از ورود دانشــجویان بومــی اســتقبال میکنــد».

دانشــگاه  UBCبیــش از  650میلیــون دالر بودجــه بــرای پروژههــای تحقیقاتــی از دولــت ،صنایــع و
شــرکتهای غیــر دولتــی در سرتاســر جهــان دریافــت میکنــد.
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برنامهریزی برای بودجه سال اول تحصیل
تحصیل در دانشــگاه  UBCیک ســرمایهگذاری با ارزش اســت که از ســود حاصل از آن در سرتاســر
زندگــی خــود بهرهمنــد خواهیــد شــد .بــا بررســی هزینههــای تقریبــی ســال نخســت تحصیــل متوجــه
خواهیــد شــد کــه شــهریه دانشــگاه  UBCدر مقایســه بــا ســایر دانشــگاههای برتــر در سرتاســر
جهــان بســیار مقــرون بــه صرفهتــر اســت.

بودجه تقریبی سال اول دانشگاه
ح ــدود  5,507دالر ش ــهریه دانش ــجویان کانادایــی ک ــه ب ــه رش ــته تحصیل ــی بس ــتگی
دارد
یا

حـــدود  39,574دالر شـــهریه دانشـــجویان بینالمللـــی کـــه بـــه رشـــته تحصیلـــی
بســـتگی دارد
●حدود  150.000دالر هزینه زندگی شامل :
اجاره خانه ,خوابگاه یا خدمات رفاهی ( آب  ,برق ,گاز )...,تلفن همراه  ,لپ تاب ,پست  ,بیمه  ,سالمت
 ,مراقبت شخصی و سایر موارد
●حدود  3.220دالر سایر هزینه های آموزشی شامل:
کتاب ,لوازم التحریر  ,هزینه های دانشجویی و سایر موارد
●پشتیبانی و منابع مالی شامل:
کمــک هزینــه تحصیلی ،جوایز ،بورســیهها ،وامهای دانشــجویی ،تأمین مالی از طریق اسپانســر مالی،
حمایت والدین و سایر موارد
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تمامی ارقام به صورت تقریبی و بر حسب دالر کانادا است و بر اساس هزینههای یک سال تحصیلی کامل

 2020/21ارائه شده است .هزینههای زندگی شامل یک دوره  8ماهه است و بر اساس هزینهها و مخارج
یک دانشجوی عادی در خوابگاه ارائه شده است .هزینه کاالها و خدمات با توجه به تورم برآورد شده است

که طی سالهای اخیر بین  1تا  3درصد ثابت مانده است .هزینه شهریه به صورت ساالنه توسط هیئت
مدیره و پس از مشاوره با دانشجویان دانشگاه مورد بازبینی قرار میگیرد .مدت زمان اکثر رشتههای مقطع

کارشناسی چهار سال تحصیلی کامل

محاسبه آنالین هزینهها
به کمک محاسبهگر آنالین هزینههای دانشگاه میتوانید برآوردهای خود را تصحیح کنید و برای آینده
برنامهریزی کنیدyou.ubc.ca/financial-planning/cost .

روش صرفه جویی در هزینه ها :
●کتاب دست دوم خریداری کنید.
●کارت حمل و نقل دانشجویی خود را برای گردش در اطراف شهر استفاده کنید.
●برای تماس با خانه و خانواده خود از اپلیکیشن های ویدیویی آنالین استفاده کنید.
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جوایز مختص دانشجویان کانادایی
دانشــگاه  UBCهمــواره در تمــاس بــا دانشــجویان موفــق و
خانوادههای ایشــان اســت تا هیچ کدام از دانشــجویان شایســته
و واجــد شــرایط کانادایــی یــا دارای اقامــت دائــم کانــادا بــه خاطــر
دالیــل مالــی از حضــور در دانشــگاه محــروم نشــود .دانشــگاه UBC
بــه کمــک افــراد خیــر ســاالنه بیــش از  43میلیــون دالر کمــک
هزینــه تحصیلــی ،بورســیه و کمــک هزینــه توســعه شــغلی بــه
دانشــجویان برتــر کانادایــی مقطــع کارشناســی اعطــا میکنــد.

جوایز مختص دانشجویان کانادایی
دانشــگاه  UBCهــر ســاله از طریــق منابــع غیــر دولتــی بیــش از  20میلیــون دالر بورســیه ،جایــزه،
کمــک هزینــه تحقیقــات و کمــک هزینــه توســعه شــغلی بــه دانشــجویان برتــر بینالمللــی مقطــع
کارشناســی اعطــا میکنــد ،ایــن افــراد بایــد شایســتگیهای عالــی و برتــر علمــی خــود را اثبــات
کننــد.

بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر دربـــاره برنامهریـــزی مســـائل مالـــی بـــه ســـایت زیـــر
مراجعـــه نماییـــدyou.ubc.ca/financial-planning :

UBC
زندگی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه UBC

«مهمتریــن و بــا ارزشترین تجربه مــن از فضای
دانشــگاه  ،UBCآشــنایی بــا دانشــجویان در زمان
زندگــی در خوابــگاه به ویژه طی ســال اول بود .در
ابتــدای ورود به دانشــگاه به خاطــر دوری از خانه
و خانواده کمی اضطراب و آشــفتگی داشــتم ،اما
تنها با  10دقیقه زندگی در خوابگاه احساس کردم
در خانه خودم زندگی میکنم».
«دوران دانشجویی من در دانشگاه  UBCبهترین و
به یادماندنیترین سالهای زندگی من بود .شاید
تا دیر وقت بیدار ماندن و آمادگی برای امتحانات
ســخت باشــد ،اما دوســتانی که پیــدا میکنید و
دانــش و تجربهای که به دســت خواهید آورد در
هیچ دوره دیگری از زندگی شــما تکرار نمیشود و
بینظیر است».

سادیا بی.
تولیدکننده محتوای دیجیتال
کارشناسی علوم رشته رژیمدرمانی2014 ،
ونکوور ،کانادا  ,ساکن آیندهوون ،هلند
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«دوران تحصیــل در دانشــگاه  UBCمــن را ترغیب
بــه تفکر انتقــادی درباره ارتباط متقابل مشــکالت
جهانی دنیای دیروز ،امروز و فردا کرد».
«من دانشــجویان جدید را تشویق به روابط محکم
با همکالسیهایشــان میکنم ،به ویژه آنهایی که
در رشتههای دشوارتر تحصیل میکنند ،زیرا شبکه
روابطی که در دوران دانشــگاه شــکل میدهید در
تمام دوران زندگی همراه شما خواهند بود».

اسپینوزا او.
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کمبریج
کارشناسی مدیریت2019 ،
گولو ،اوگاندا  ,ساکن کمبریج ،انگلستان

بـــرای مطالعـــه حکایتهـــای بیشـــتر دربـــاره فارغالتحصیـــان دانشـــگاه بـــه لینـــک
روبـــرو مراجعـــه کنیـــدalumni.ubc.ca/category/profiles :
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مــن هــر روز درسهای جدیدی از افراد شــگفتانگیز
اطراف خودم یاد میگیرم».

نیتی اس.
کودیکانال ،هند
مدیریت

چرا دانشگاه  UBCرا انتخاب کردید؟
در اینجا احســاس میکنید در خانه خود هســتید .من از یک دهکده کوهســتانی کوچک دارای دریاچه،
کوهســتان ،جنگل ،مســیرهای منحصر به فرد برای پیادهروی و ایســتگاههای زیبا برای اســکی به کانادا
آمدهام .اولین تصویری که از پردیس اکناگن دیدم شامل همه این موارد بود .برای یک دختر  17ساله
که برای اولین بار خانه را ترک میکند ،فکر میکنم بهترین انتخاب بود.

آیا عضو یکی از جوامع دانشگاه هستید که اهداف ویژهای را دنبال میکنند؟
عضویت در اداره ســوابق دانشــجویی  UBCو فعالیت به عنوان مدیر دوره  Jump Startو مربی راهنما
فوقالعاده بود .بدون شک دوره  Jump Startبهترین هفته در کل سال است ،پر از انرژی ،رنگ ،شادی
و روحیه دانشجویی است.

این جوامع چه تأثیر بر تجربه شما از دانشگاه  UBCداشتهاند؟
این تجربهها باعث شد من انسان بسیار بهتری باشم .مهارتهای مدیریت ،برقراری ارتباط و تصمیمگیری
مــن بــه میــزان قابل توجهی بهبــود یافتند .من هــر روز درسهای جدیدی از افراد شــگفتانگیز اطراف
خودم یاد میگیرم.
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بهترین جنبه زندگی در کلونا چیست؟
بهترین جنبه زندگی در کلونا فرصتهای تفریح و سرگرمی است .وجود کوهستان ،جنگل ،مناظر دیدنی
و دریاچهها از دیگر مزایای این شهر است .فعالیتهای مورد عالقه من در خارج از خوابگاه پیادهروی به
همراه دوستانم و تماشای غروب آفتاب در دریاچه است .من عاشق اسکی روی یخ در زمستان هستم.

«آنچــه باعــث شــده دانشــگاه  UBCمنحصــر بــه فــرد باشــد ،مــردم و افــراد حاضــر در ایــن دانشــگاه
هســتند .تنــوع بســیاری در اینجــا وجــود دارد و احســاس میکنیــد در خانــه خودتــان هســتید».

«دانشگاه  UBCرتبه  1را از نظر تنوع در بین دانشگاههای بینالمللی در امریکای شمالی دارد».
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تاریخهای مهم و آخرین مهلت برای ارسال درخواست
 1دسامبر 2020
دانشجویان کانادایی
در صورتی که موارد زیر را مد نظر دارید آخرین مهلت ارســال درخواســت برای پذیرش در ترم زمســتان
(سپتامبر  2021تا آوریل  1 ،)2022دسامبر  2020است:
●دریافت پیشنهاد پذیرش دور اول
●جایــزه ریاســت بــرای دانشــجویان نمونــه و برتــر (تمامــی شــهروندان کانــادا و افــراد دارای اقامــت دائــم
کــه تــا ایــن تاریــخ تقاضــای خــود را ارســال نماینــد بــه صــورت خــودکار مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد).
●جایزه بورس تحصیلی سنتنیال (درخواست جداگانه برای این بورسیه باید ارسال گردد).

دانشجویان بینالمللی
آخرین مهلت ارســال درخواســت برای پذیرش در ترم زمســتان (سپتامبر  2021تا آوریل  1 )2022دسامبر
 2020اســت ،در صورتــی کــه تمایــل داریــد وضعیت شــما برای دریافت بورســیه تحصیلی دانشــجویان
بینالمللی مورد ارزیابی قرار گیرد .درخواست جداگانه برای این بورسیه باید ارسال گردد.
نیازی نیســت برای اینکه واجد شــرایط بورســیه ورودی دانشــجویان نخبه و برجســته بینالمللی باشید
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زودتر درخواست خود را ارسال کنید .اگر تا  15ژانویه  2021تقاضای خود را ارسال کنید ،به صورت خودکار
قبال نامزد دریافت بورسیه بینالمللی نشده
پرونده شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت مشروط به آنکه
ً
باشید.

 15ژانویه 2021
●آخریــن مهلــت ارســال درخواســت بــرای پذیــرش در تــرم زمســتان
(ســپتامبر  2021تــا آوریــل  15 ،)2022ژانویــه  2021اســت
●آخریــن مهلــت ارســال درخواســت بــرای پذیــرش در تــرم تابســتان
(مــاه مــی تــا آگوســت  15 ،)2021ژانویــه  2021اســت

 1می 2021
آخریــن مهلــت ارســال درخواســت بــرای خوابــگاه و واجــد شــرایط خوابــگاه تضمیــن شــده ســال اول 1
مــی  2021اســت .بــرای دریافــت ضمانــت بایــد واجــد شــرایط زندگــی در خوابــگاه باشــید (بــر اســاس
ســن و دوره آموزشــی انتخابــی) و پیشــنهاد پذیــرش دانشــگاه  UBCرا قبــل از  1ژوئــن پذیرفتــه
باشــید .در صورتــی کــه از هــر دو دانشــگاه رشــتهای را مــد نظــر داریــد بایــد درخواســت خــود را بــه
صــورت جداگانــه بــرای هــر پردیــس ارســال کنیــد.

 1می یا  1ژوئن 2021
آخریــن مهلــت پذیرفتــن پیشــنهاد پذیــرش دانشــگاه  UBCبــرای اکثــر دانشــجویان  1مــی یــا  1ژوئــن
 2021است.

لطفاً برای اطالع از تاریخ تعیین شــده برای شــما به حســاب کاربری خود در مرکز خدمات دانشــجویی
مراجعه کنید.

تاریخه ــا تغیی ــر خواهن ــد ک ــرد .ب ــرای اط ــاع از آخری ــن جزئی ــات ب ــه س ــایت you.ubc.
 ca/deadlinesمراجعــه کنیــد.
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«دانشــگاه  UBCترکیبــی ایــدهآل از چالشهــای الهامبخش
برای رشد و توسعه و جوامع آرام و پشتیبان است».

دومینیک بی.
سانتا آنا ،ایاالت متحده
انسانشناسی و زبانشناسی

کدام رویدادها و تجربهها در دانشگاه  UBCارزش و معنای ویژهای برای شما دارد؟
من قبل از ورود به دانشــگاه  UBCحتی یک نفر را هم نمیشــناختم ،اضطراب و اســترس زیادی داشتم
که نمیتوان ســریع دوســت پیدا کنم .دوره  Jump Startبســیاری از این نگرانیها را فقط در یک روز از
بین برد .تمامی افراد حاضر در برنامه  Jump Startشبیه به هم بودند و اشتیاق زیادی به دوست پیدا
کردن و آشنایی با جامعه داشتند.

جوامعی که در آن عضویت داشتید چه تأثیر بر تجربه شما از دانشگاه  UBCداشتند؟
عضویت در جوامع دانشــگاه  UBCباعث شــد تجرباب بســیار بیشتری نسب به دوران مدرسه به دست
آورم .از همکالسیها ،دوستان و مربیان خود طی دوران تحصیل درسهای زیادی یاد گرفتم و احساس
میکنم در زمان اتمام دانشگاه فردی فرهیخته ،دوست ،رهبر و به طور کلی فردی بهتر خواهم بود.

چه پیامی برای دانشجویانی دارید که درصدد ثبتنام در دانشگاه  UBCهستند؟
دانشگاه  UBCترکیبی ایدهآل از چالشهای الهامبخش برای رشد و توسعه و جوامعی آرام و پشتیبان
اســت .ضمن حضور در جامعهای محکم ،بســیار الهامبخش اســت و شــما را به ســوی موفقیت ســوق
میدهد.
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«انرژی موجود در کلونا بی نظیر است و فرصتهای بیشماری
برای آشنایی با افراد مختلف وجود دارد».

سینا بی.
ِ
الیور ،کانادا
روانشناسی

جوامعی که در آن عضویت داشتید چه تأثیر بر تجربه شما از دانشگاه  UBCداشتند؟
از زمان ورود به جوامع دانشــگاه  UBCبا افراد زیادی آشــنا شــدهام و درک بهتری نســبت به شــخصیت
خودم و اینکه میخواهم در آینده به چه شخصی تبدیل شوم پیدا کردم.

شــما به عنوان دانشــجوی انتقالی به  UBCآمدهاید -تجربه شــما در این زمینه چطور
بوده است؟
انتقال به این دانشــگاه تجربه منحصر به فردی بود و من به خاطر اســتفاده از تمامی منابع موجود در
دانشگاه سپاسگذاری میکنم .جلسات آموزشی تقویتی ،اساتید ریاضی و علوم و مشاوره علمی همگی
به من کمک کرد تا به خوبی با دانشگاه سازگار شده و راحتتر به سوی موفقیت حرکت کنم.

زندگی خارج از خوابگاه چگونه است؟
از اینکــه فضــای شــخصی خــودم را دارم بســیار راضی هســتم ،اما هنوز هــم به تمامی منابع دانشــگاه
دسترســی دارم .انــرژی موجــود در کلونــا بی نظیر اســت و فرصتهای بیشــماری برای آشــنایی با افراد
مختلف در این شهر وجود دارد ،گردش در سواحل و تفریح و سرگرمی در خارج از خانه در فصل تابستان
همگی تجربهای فوقالعاده هستند.
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ارتباط با جامعه دانشگاه UBC
بــه کمــک روشهــای زیــر میتوانیــد اطالعــات بیشــتری دربــاره زندگــی و آمــوزش در دانشــگاه UBC
بــه دســت آوریــد:
●به همراه نماینده دانشجویان از پردیسهای دانشگاه بازدید کنید.
●با مشاور  UBCارتباط برقرار کنید.
●از طریق برنامه مدیران جهانی آینده ،حضور در دانشگاه  UBCرا تجربه کنید.
●به کمک تور مجازی میتوانید به صورت آنالین دانشگاه  UBCرا کشف کنید.
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●در جلسات آنالین اطالعات حضور یابید.

ب ــه س ــایت  you.ubc.caمراجع ــه کنی ــد و پاس ــخ پرســشهای خ ــود را پی ــدا کنی ــد.
you.ubc.ca/tours-info-sessions

