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)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

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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چرا شرق کانادا بهترین انتخاب است؟
به کانادا و به ویژه ساحل شرقی خوشآمدید
کانــادا یکــی از برتریــن کشــورها از نظــر ایمنــی ،آزادی و آمــوزش اســت .کانــادا همچنیــن ســابقه
طوالنــی در پذیــرش مهاجریــن و تازهواردیــن بــه کشــورش دارد .دولــت از طریــق سیاســتهای
خــود در زمینــه مهاجــرت بــه شــدت از دانشــجویان بینالمللــی حمایــت میکنــد .همیــن عوامــل و
عوامــل متعــدد دیگــری باعــث شــده تــا کانــادا بهتریــن انتخــا در سرتاســر جهــان بــرای تحصیــل در
دانشــگاه باشــد.
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بــا ایــن حــال آیا میدانید کانادا به لحاظ جغرافیایی دومین کشــور بزرگ جهان به شــمار می رود؟ برای
تحصیل در این کشور پهناور ،شما کدام منطقه را برای تحصیل انتخاب میکنید؟
دانشــگاه نیوبرانزویک ( )UNBاز شــما دعوت میکند به ســاحل زیبای شــرق کانادا سفر کنید ،جایی که
هزینه زندگی بسیار پایین و کیفیت زندگی بسیار باال است .استان نیوبرانزویک که به داشتن مردمانی
خونگرم و مهربان و روابط اجتماعی قوی شــهرت دارد ،بهترین و ایدهآ لترین منطقه برای دانشــجویانی
اســت که به دنبال تحصیل در یک دانشــگاه در ســطح جهانی و در عین حال در یک منطقه کوچک ،امن
و به لحاظ فرهنگی فعال کانادا هستند.

«دانشــگاه  UNBبــه لطــف جذابیتهایی که دارد میتوانــد به راحتی در بیــن فعالیتهای مورد
عالقــه افــراد قرار گیرد ،به عالوه از ظرفیت و توانایی قابل توجه برای ارائه رشــتههای مختلف و
ساوج ،کارشناسی مهندسی (».)09
یچل
ِ
جذاب تحصیلی برخوردار استِ .ر ِ

یک دانشگاه در دو شهر
دانشــگاه نیوبرانزویک ( )UNBدر ســال  1785تأســیس شد و قدیمیترین دانشگاه انگلیسی زبان کانادا
به شمار میرود.
ـا متفــاوت را انتخــاب کنیــد.
در دانشــگاه  UNBمیتوانیــد یکــی از دو پردیــس بســیار زیبــا و کامـ ً
پردیــس فردریکتــون در شــهر زیبــای فردریکتــون مرکــز اســتان نیوبرانزویــک واقــع شــده اســت و
پردیــس ســنت جــان در بزرگتریــن شــهر ایــن اســتان یعنــی شــهر ســنت جــان قــرار دارد .فردریکتون
و ســنت جــان هــر داری محیــط امــن و پــاک بــرای تحصیــل ،کار و ســرگرمی اســت.
حدود  12درصد از جمعیت دانشــجویی دانشــگاه  ،UNBبه دانشــجویان بینالمللی تعلق دارد که از بیش
از  70کشور در سرتاسر جهان در این دانشگاه تحصیل میکنند.
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فردریکتون
جمعیت فردریکتون تقریباً  60,000نفر است و در امتداد سواحل رودخانه زیبای سنت جان قرار گرفته
اســت .فردریکتون تمامی امکانات یک شــهر بزرگ را ارائه میدهد ،با این حال به دلیل رفتاد دوســتانه
مردم هرگز در این شهر احساس غربت نمیکنید.
پردیــس فردریکتــون دانشــگاه  ،UNBپیــاده  10دقیقــه از مرکــز ایــن شــهر زیبــا و فریبنــده فاصلــه
دارد ،در اینجــا دانشــجویان میتواننــد از کتابفروشــیها ،بوتیکهــای لبــاس و رســتورانها
وکافههــای متعــددی بازدیــد کننــد .فردریکتــون همچنیــن دارای فضــای هنــری زنــده و پویایــی
شــامل تئاتــر ،نمایشــگاههای هنــری و اجراهــای موســیقی اســت .شــنبهها صبــح مــردم فردریکتــون
بــه بــازار محلــی کشــاورزان ( )W.W. Boyceمیرونــد ،در ایــن بــازار میتوانیــد غذاهــای تــازه و
خوشــمزه را خریــداری کنیــد یــا آثــار هنــری زیبایــی را تماشــا کنیــد .افــراد عالقهمنــد بــه طبیعــت
نیــز میتواننــد از پیــادهروی در طــول ســواحل رودخانــه و پــارک اودل ( )Odell Parkلــذت ببرنــد.
در ماههــای زمســتان بســیاری از مســیرهای پیــادهروی در کل شــهر بــرای مســابقات اســکی آمــاده
میشــوند.
هر ساله حدود  8,300دانشجو در پردیس فردریکتون دانشگاه  UNBتحصیل میکنند.
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سنت جان
جمعیــت ســنت جــان تقریباً  130,000نفر اســت و در خلیج فاندی واقع شــده اســت ،ایــن خلیج دارای
بیشترین جزر و مد در جهان بوده و یکی از عجایب دریایی جهان به شمار میرود .سنت جان همچنین
یکی از قدیمیترین شــهرهای کانادا اســت و تاریخ تأســیس آن به  1785برمیگردد .امروزه سنت جان
دارای جامعــهای پویــا و پــر جنــب و جوش و ترکیبــی از افراد با فرهنگهای مختلف و کســب و کارهای
متنوع و فعال است.
پردیــس ســنت جــان دانشــگاه  UNBدر ناحیــه شــمالی شــهر واقــع شــده و مشــرف بــه رودخانــه
باشــکوه کانهبکاســیس ( )Kennebecasisاســت .عــاوه بــر زندگــی در خوابــگاه ،تنهــا بــا ســوار
شــدن یــک اتوبــوس و طــی مســافتی کوتــاه میتوانیــد فعالیتهــای متنوعــی از جملــه خریــد
کــرن ،رفتــن بــه کنســرت ،رویدادهــای ورزشــی ،کالبهــای اجتماعــی ،جشــنوارههای فصلــی و
غــذا خــوردن در انــواع رســتورانها را انجــام دهیــد .دوســتداران طبیعــت نیــز میتواننــد از پــارک
راکــوود ( )Rockwood Parkیکــی از بزرگتریــن پارکهــای شــهری در شــمال امریــکا و ســواحل زیبــای
سرتاســر شــهر لــذت ببرنــد.
هر ساله حدود  2,550دانشجو در پردیس سنت جان دانشگاه  UNBتحصیل میکنند.

University Of New Burnswick

9

دانشــکده هنــر دانشــگاه  UNBدر بســیاری از رشــتهها ،دورههــای تخصــص نیــز ارائــه میدهــد.
دانشــجویان میتواننــد برنامههــای تحصیلــی متنوعــی شــامل تحصیــل در مقطــع کارشناســی
 ،honoursتحصیــل در رشــتههای مــاژور دوگانــه و یــا تحصیــل در چندیــن رشــته مینــور را انتخــاب
کننــد .دانشــجویان ایــن دانشــگاه مــدرک کارشناســی (یــا  )Bachelor of Artsرا دریافــت میکننــد.

دانشجویان این دانشکده میتوانند در رشتههای زیر تحصیل کنند:
رشتههای ارائه شده در SJ
●زیستشناسی

●زبان فرانسه

●اقتصاد

●تاریخ

●زبان انگلیسی

●مطالعات اطالعات و ارتباطات

University Of New Burnswick
●ریاضیات

●جامعهشناسی

●فلسفه

●ورزش و روانشناسی ورزش

●سیاست

●آمار

●روانشناسی یا روانشناسی بیولوژیکی

رشتههای ارائه شده در F
●انسانشناسی

●ریاضی

●باستانشناسی

●مطالعات چندرسانهای

●زیستشناسی

●فلسفه

●شیمی

●فیزیک

●کالسیک و مطالعات کالسیک

●علوم سیاسی

●اقتصاد

●روانشناسی یا روانشناسی بیولوژیکی

●زبان انگلیسی

●جامعهشناسی

●زبان فرانسه

●زبان اسپانیایی

●زمینشناسی

●آمار

●زبان آلمانی

●مطالعات ادبیات و فرهنگ جهان

●تاریخ
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گروههــای آموزشــی که دانشــجویان میتوانند مدرک مــاژور دوگانه و یا
مدرک مینور اخذ کنند:
●تجــارت؛ علــوم اعصــاب (نوروســاینس) شــناختی؛ فرهنــگ
و اقتصــاد؛ عدالــت کیفــری (حقــوق جــزا)؛ هنرهــای زیبــا،
مطالعــات جنســیت؛ مطالعــات آلمانــی ،علــوم بهداشــت و
ســامت؛ مطالعــات توســعه بینالملــل؛ مطالعــات بینالملــل؛
قانــون در جامعــه؛ زبانشناســی؛ ابعــاد روانشناســی ورزش؛
سیاسـتگذاری عمومــی؛ مطالعــات زنــان؛ مطالعــات ادبیــات
و فرهنــگ جهــان.

سایر گزینهها:
برخی از دانشجویان عالقهمند به هنرهای زیبا واجد شرایط مقطع کارشناسی هنرهای کاربردی( (�Bach
 )elor of Applied Artsهستند که به صورت ترکیبی با کالج صنایع دستی محلی ارائه میشود)F( .

رشتههایی که به صورت همزمان ارائه میشوندعبارتند از:
●هنر و علوم کامپیوتر ()F
●هنر و آموزش ()SJ
●هنر و علوم ()F
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تجارت
با توجه به اینکه بازارهای جهانی به طور دائم در حال رشــد هســتند ،کیفیت آموزشــی رشــته تجارت و
کسب و کار از اهمیت باالیی برخوردار است.
دانشــگاه  UNBیکــی از برتریــن مــدارس آمــوزش تجــارت و کســب و کار در اســتان نیــو برانزویــک
اســت ،مــدرک کارشناســی مدیریــت کســب و کار ( )BBAاز دانشــگاه  UNBدر یکــی از معتبرتریــن
و شــناخته شــده تریــن مــدارج دانشــگاهی در سرتاســر کانــادا و جهــان اســت .ایــن برنامــه از ســال
 1951بــه دانشــجویان دارای چندیــن مهــارت مــورد نیــاز بــرای موفقیــت در ســازمانهای تجــاری
دنیــای امــروز ارائــه میشــود .دانشــجویان میتواننــد از ســابقه علمــی  62عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه و دانــش و تجربــه بســیاری از متخصصیــن حــوزه تجــارت و کســب و کار بهرهمنــد شــوند
کــه بــا ایــن دانشــگاه همــکاری میکننــد .انــدازه کالسهــا کوچــک اســت و برنامههــای آموزشــی
همــواره در حــال بــه روز رســانی هســتند.
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رشتههای ارائه شده در SJ
●حسابداری

●زبان فرانسه

●تجارت الکترونیک

●مدیریت منابع انسانی

●اقتصاد

تمرکز اصلی بر :حسابداری ،تجارت الکترونیک ،سرمایهگذاری و تأمین مالی ،مدیریت
منابع انسانی و بازاریابی (یا مارکتینگ)

برنامههای تخصصی:
●کارشناســی یــا لیســانس مدیریــت کاربــردی ( :)BAMبرنامههــای منحصــر بــه فــرد  BAMشــامل
آمــوزش فنــی و عملــی در کنــار واحدهــای تئــوری و مدیریتــی اســت کــه البتــه مــدرک دانشــگاهی نیــز
اعطــا میشــود .دانشــجویان میتواننــد مــدرک لیســانس مدیریــت کاربــردی را در یکــی از رشــتههای
زیــر اخــذ کننــد:
oتجارت عمومی

oحسابداری

oتجارت الکترونیک

oهتلداری و گردشگری

●برنامــه کــوآپ ( :)Co-opدانشــجویان ســابقه کار ارزشــمندی را در حیــن تحصیــل بــه دســت میآورنــد
و همزمــان در فعالیتهــای بســیاری جهــت توســعه حرفــه و ایجــاد شــبکهای متشــکل از افــراد ارزشــمند
کامــا معتبــر را ارائــه
مشــارکت خواهنــد داشــت .دانشــگاه نیوبرانزویــک فقــط برنامههــای Co-op
ً
میدهــد.
●گواهیهــای تکمیلــی :در رشــتههای مدیــرت کســب و کار ،حســابداری ،تجــارت الکترونیــک ،مدیریــت
منابــع انســانی و مدیریــت جامعــه اعطــا میشــود.
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رشتههای ارائه شده در F
●حسابداری

●اقتصاد و سرمایهگذاری

●اقتصاد

●مدیریت منابع انسانی

●سرمایهگذاری و تأمین مالی

●بازاریابی (مارکتینگ)

تمرکــز اصلــی بــر :حســابداری ،اقتصــاد ،ســرمایهگذاری و تأمین مالــی ،کســب و کار الکترونیک،
کارآفرینی ،اقتصاد و سرمایهگذاری ،مدیریت منابع انسانی ،تجارت بینالملل ،بازاریابی (یا مارکتینگ)
و مدیریت عملیات

برنامههای تخصصی:
●فرصتهای کار گروهی و شــرکت در برنامههای کوآپ ( :)Co-opدانشــجویان ســابقه کار ارزشــمندی
را در حیــن تحصیــل بــه دســت میآورنــد و همزمــان در فعالیتهــای بســیاری جهــت توســعه حرفــه و
ایجــاد شــبکهای متشــکل از افــراد ارزشــمند مشــارکت خواهنــد داشــت.
●صنــدوق ســرمایهگذاری دانشــجویی :دانشــجویان یــک پورتفــوی (مجموعــه اوراق بهــادار) بــه ارزش
بیــش از  2میلیــون دالر را مدیریــت میکننــد ،در عیــن حــال دوره آمادهســازی ســطح  1تحلیلگــران
مالــی خبــره ( )CFAرا تکمیــل میکننــد.
●برنامــه مشــارکت در صــادرات :دانشــجوین بــه شــرکتهای واقعــی کمــک میکننــد تــا برنامههــای
بازاریابــی خــود را توســعه دهنــد.
●برنامــه راهانــدازی یــک کســب و کار :دانشــجویان ســابقه کارآفرینــی عملــی و مشــارکت در یــک
اســتارت آپ را بــه دســت میآورنــد.

University Of New Burnswick
●کارشناســی مدیریــت کســب و کار ( )BBAدر شــاخه
مدیریــت عملیــات و صنعــت هواپیمایــی :دانشــجویان
یــک مــدرک کارشناســی مدیریــت کســب و کار و یــک
لیســانس خلبانــی تجــاری از یــک برنامــه ســه ســاله معتبر
دریافــت خواهنــد کــرد.
●کارشناســی مدیریــت کســب و کار ( )BBAو حقــوق:
دانشــجویان واجــد شــرایط میتواننــد همــزکان دو رشــته
تجــارت و حقــوق تحصیــل کــرده و یــک مــدرک دوگانــه اخــذ کننــد.
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علوم کامپیوتر
دانشگاه  UNBدارای قدیمیترین دانشکده علوم کامپیوتر در کانادا است.
در دانشــگاه  ،UNBپنج شــاخه متفاوت در رشــته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناســی (لیسانس) ارائه
میشــود .از این طریق میتوانید رشــته تحصیلی خود را تخصصی کنید و در صنعتی که قصد ورود به
آن را دارید اعتبار و موقعیت برتری به دســت آورید .شــما میتوانید منحصراً بر برنامهنویســی تمرکز
کنید یا ترکیبی از مهارتهای برنامهنویســی و مدیریتی را به دســت آورید .هر رشــته شــامل دورههای
آموزش اختیاری نیز است.
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کارشناسی در رشته علوم کامپیوتر
دورههای اصلی آموزش:
سیســتمهای ســختافزار ،سیســتمهای اطالعاتی ،نظریه و محاســبات ،سیســتمهای چند رسانهای و
سیستمهای اطالعت جغرافیایی.

دورههای آموزشی تخصصی:
گزینههــای  ،Co-opگزینــه مینور در رشــته علوم کامپیوتر ،گواهینامه توســعه نرمافزار ،دوره آموزش
همزمان در «کارشناســی هنر و کارشناســی علوم کامپیوتر»« ،کارشناســی علوم کامپیوتر و کارشناسی
ژئودزی» و «مهندسی ژئوماتیک ،کارشناسی علوم کامپیوتر و کارشناسی علوم».

کارشناسی در رشته علوم کامپیوتر
دورههای اصلی آموزش:
شبکه سازی ،محاسبات علمی و مهندسی نرمافزار

دورههای آموزشی تخصصی:
گزینههای کارآموزی ،مطالعات مستقل ،گواهینامه در دوره علوم کامپیوتر یا به عنوان تحلیلگر داده

کارشناسی رشته مهندسی نرمافزار
ایــن رشــته یــک دوره آمــوزش مشــترک در دانشــکده علــوم کامپیوتــر و دپارتمــان مهندســی بــرق و
کامپیوتــر اســت .در ایــن رشــته یــاد خواهیــد گرفــت چگونــه از تکنیکهــای مهندســی در طراحــی،
اجــرا ،آزمایــش و حفــظ و نگهــداری محصــوالت نرمافــزاری اســتفاده کنیــد .فارغالتحصیــان
«کارشناســی علــوم در رشــته مهندســی نرمافــزار» واجــد شــرایط ورود بــه برنامــه عضویــت در حیــن
آمــوزش ( )Member-in-Trainingخواهنــد بــود کــه در نهایــت عنــوان مهنــدس حرفـهای را دریافــت
خواهنــد کــرد.
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کارشناسی در رشته سیستمهای اطالعاتی
در ایــن رشــته بــه شــما آمــوزش داده میشــود چگونــه
از فنــاوری اطالعــات بــرای حــل مســائل مربــوط بــه
تجــارت مــدرن اســتفاده کنیــد .یــاد خواهیــد گرفــت کــه
چگونــه یــک ســازمان کار میکنــد و مهارتهــای فنــی
ضــروری بــرای طراحــی ،توســعه و مدیریــت سیســتمهای
اطالعاتــی پشــتیبان بــرای ایــن ســازمان چیســت .برنامــه  Co-opدر ایــن رشــته موجــود اســت.

کارشناسی در رشته دانش اطالعات
ایــن رشــته یــک برنامــه آموزشــی چنــد شــاخهای اســت ،دورههــای آموزشــی اصلــی آن مدیریــت
کســب و کار ،علــوم کامپیوتــر ،اقتصــاد ،ریاضــی و آمــار اســت .تأکیــد بــر روشهــای آمــاری و
تکنیکهــای محاســبه مــدرن جهــت پــردازش دادههــا ،طراحــی و کاربــرد مدلهــای ریاضــی و
مدیریــت اطالعــات در داخــل ســازمانها اســت.
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مهندسی
در سال  ،1854دانشگاه  UNBاولین دانشگاه کانادا است که رشته مهندسی را معرفی کرد .از این تاریخ
دانشــگاه  UNBبه یکی از پیشــتازان آموزش و پژوهش در رشــته مهندسی در جهان تبدیل شده است.
فارغالتحصیالن رشته مهندسی در زمینه طراحی و ساخت جادهها و پلها؛ توسعه زیست سوختها و
منابع انرژی تجدیدپذیر؛ خلق فناوریهای ارتباطی و نقشهکشــی و همکاری در حوزه مهندســی پزشکی
و اندام مصنوعی فعالیت میکنند.

University Of New Burnswick

20

دانشــگاه  UNBهشــت رشــته مهندســی مختلــف را در مقطــع کارشناســی (لیســانس)
ارائـــه میدهـــد:
●شیمی

●زمینشناسی

●عمران

●ژئوماتیک

●کامپیوتر

●مکانیک

●برق الکترونیک

●نرمافزار

ایــن رشــتهها بــه  4تــا  5ســال تحصیــل تمــام وقــت در یــک
محیــط دانشــگاهی معتبــر نیــاز دارنــد .دانشــجویان واجــد
شــرایط مشــارکت در بیشــمار برنامــه کســب ســابقه کار و
 co-opپــس از ســال نخســت تحصیــل هســتند .دانشــجویان
تجربــه عملــی ارزشــمندی بــه دســت میآورنــد ،میتواننــد
شــبکهای متشــکل از افــراد و روابــط مهــم ســاخته و بــا
نقشآفرینــان مهمــی در یــن صنعــت رقابــت کنیــد.

فارغالتحصیالن یک مدرک کارشناســی یا لیســانس مهندســی دریافت میکنند و واجد شرایط ورود به
برنامــه عضویــت در حیــن آمــوزش ( )Member-in-Trainingخواهند بود که در نهایــت عنوان مهندس
حرفهای یا  P. Engرا دریافت خواهند کرد.

اگرچه تمامی دانشجویان مدرک مهندسی خود را در پردیس فردریکشن  UNBبه پایان میرسانند،
اما این امکان نیز وجود دارد که دو ســال نخســت خود را در پردیس دانشــگاه ســنت جان UNB
تحصیل کنند.
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آموزش زبان انگلیسی
شما برای ارائه تقاضا به دانشگاه  UNBنیازی به امتیاز آزمون زبان انگلیسی ندارید.
دانشــجویان بینالمللــی کــه امتیاز آزمون زبان انگلیســی را ندارنــد ،یا افرادی که هنوز نیــاز به ارتقای
مهارتهای زبان انگلیسی خود دارند میتوانند در دانشگاه پذیرفته شوند مشروط به اینکه قبل از آغاز
تحصیالت خود در دوره کارشناسی ،دوره آموزش زبان انگلیسی تمام وقت را در دانشگاه  UNBتکمیل
کنند .پذیرش مشــروط به دانشــجویان اجازه میدهد تا بتوانند یک ویزای تحصیلی برای کانادا دریافت
کنند.
دانشجویانی که به صورت مشروط در پردیس فردریکشن دانشگاه  UNBپذیرفته میشوند دوره آموزش
زبان انگلیســی خود را از طریق برنامه زبان انگلیســی ( UNBبرنامه  )ELPدر کالج آموزش فراگیر تکمیل
خواهند کرد .برنامه  ELPدر سال  1950تأسیس شد و به عنوان یک روش معتبر و اثربخش برای توسعه
مهارتهای زبان مورد نیاز برای موفقیت در فضای دانشگاهی انگلیسی زبان شناخته میشود.
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دانشــجویان  ELPدر یــک برنامه آمادهســازی زبان انگلیســی
آکادمیــک ( )PAEPشــرکت میکننــد که شــامل  23ســاعت
کالس در هفتــه (بــه اســتثنای زمان مربط بــه انجام تکالیف
کالس و مطالعه) میشــود .دانشــجویان  ELPمیتوانند دوره
آموزش زبان انگلیســی خود را در ماه ســپتامبر ،ژانویه یا می
شروع کنند.
دانشــجویانی کــه بــه صورت مشــروط در پردیس ســنت جان
دانشگاه  UNBپذیرفته میشوند دوره آموزش زبان انگلیسی خود را در کالج سنت جان تکمیل خواهند
کرد .کالج سنت جان در سال  1985تأسیس شد و از آن زمان تالش کرده تا تقاضا و نیازهای دانشجویان
مدرن زبان انگلیسی را رفع کند.
دانشــجویان کالــج ســنت جــان در شــش ســطح آمــوزش زبــان انگلیســی شــرکت میکننــد :ســطوح
 1تــا  5شــامل برنامــه آمــوزش زبــان انگلیســی بــرای اهــداف آکادمیــک ( )EAPاســت ،دانشــجویانی
کــه بــه ســطح  6میرســند در واقــع در یــک برنامــه تکمیلــی  EAPشــرکت میکننــد و میتواننــد
در کالسهــای دانشــگاه شــرکت کننــد .از دانشــجویان بــه محــض ورود بــه دانشــگاه یــک آزمــون
گرفتــه میشــود و ســطح زبــان انگلیســی ایشــان تعییــن میشــود ،ممکــن اســت نیــاز بــه شــروع
دوره از ســطح  1نباشــد .مــدت زمــان هــر ســطح هشــت هفتــه اســت و شــامل تقریبــاً  35ســاعت
حضــور در کالس /آزمایشــگاه زبــان در هفتــه میشــود (بــه اســتثنای ســاعات مربــوط بــه انجــام
تکالیــف زبــان و مطالعــه) .دانشــجویان کالــج زبــان ســنت جــان میتواننــد آمــوزش زبــان انگلیســی
خــود را در مــاه ژانویــه ،مــارس ،مــی ،جــوالی ،ســپتامبر یــا نوامبــر آغــاز کننــد.

دانشجویان که امتیازهای زیر را به دست میآورند نیاز به تکمیل دوره آموزش زبان انگلیسی ندارند و
ممکن است به صورت مستقیم در مقطع کارشناسی پذیرفته شوند.
)TOEFL (IBT

)TOEFL (paper

IELTS

CAEL

 92امتیاز به باال

 580امتیاز به باال

 6/5امتیاز به باال

 70امتیاز به باال

F

 80امتیاز به باال

 550امتیاز به باال

 6/5امتیاز به باال

 60امتیاز به باال

SJ
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محیط زیست
شــرق کانــادا میزبــان برخــی از منابــع طبیعــی مهــم جهــان اســت و دانشــگاه  UNBســابقه عالــی و
طوالنــی در زمینههــای مدیریــت جنــگلداری و محیــط زیســت دارد .ایــن تخصــص هرگــز بــه انــدازه
امــروز از اهمیــت برخــوردار نبــوده اســت.
جهان با چالشهای زیست محیطی بسیاری مواجه است که در آینده عواقب جدی و تأثیرگذاری را در
سرتاسر جهان ایجاد خواهند کرد .در نتیجه به نحوی روز افزون نیاز به متخصصین حرفهای و آموزش
دیده محیط زیست است.
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بــرای رفع این مســئله ،دانشــکه مدیریت جنــگلداری و محیط
زیست دانشگاه  UNBدو رشته مجزا در مقطع کارشناسی ارائه
میدهد:
●کارشناســی در رشــته محیــط زیســت و منابــع طبیعــی:
دانشــجویان در ایــن دوره چهــار ســاله دانــش مطلوبــی در حــوزه
علــوم بــه دســت میآورنــد و یــاد میگیرنــد مســائل محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی را از یــک دیــدگاه جامــع و سیســتماتیک و بــه کمــک دانــش و تخصــص در
زمینــه زمیــن ،هــوا ،گیاهــان ،جانــواران و انســانها حــل کننــد .دانشــجویان یــاد میگیرنــد چگونــه ویژگــی
تغییــرات را تعییــن کننــد و آنهــا را تحلیــل و پیشبینــی کننــد ،چگونــه از اطالعــات در کنــار راهحلهــای
جامــع بــرای مدیریــت منابــع طبیعــی اســتفاده کننــد .دانشــجویان در یکــی از ایــن ســه زمینــه :حفاظــت
از حیــات وحــش ،مدیریــت محیــط زیــس یــا مدیریــت منابــع آبــی تخصــص میگیرنــد .دانشــجویان
میتواننــد همچنیــن گواهــی مدیریــت حیــات وحــش دریافــت کننــد.

●کارشناســی در رشــته جنگلــداری :دانشــجویان در ایــن دوره چهــار ســاله از طریــق مشــاهدات و تجربــه
عملــی در جنــگل  1,500هکتــاری دانشــگاه  ،UNBدر نزدیکــی پردیــس فردریکشــن ،آمــوزش میبیننــد.
دانشــجویان دانــش و تجربــه مــورد نیــاز بــرای احیــا و تولیــد جنگلهــا ،حفاظــت از مســیرهای آبــی،
محافظــت از زیســتگاه حیــات وحــش و حفاظــت از جنگلهــا در برابــر آتــش ،بیمــاری و حشــرات را بــه
دســت میآورنــد .دورههــای کارآمــوزی شــامل همــکاری بــا مراجــع اســتانی مختلــف در طــول تحصیــل
و آمــوزش عملــی ســال آخــر اســت کــه در آن دانشــجویان بایــد یــک برنامــه مدیریــت جنــگل را بــرای
یــک فــرد صاحــب زمیــن ،آمــاده کننــد .فارغالتحصیــان ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت عنــوان
«جنگلــدار حرفـهای ثبــت شــده» نیــز باشــند ،چنیــن فــردی میتوانــد دربــاره زمــان ،مــکان و نحوه برداشــت
جنگلهــای کانادایــی و کاشــت مجــدد جنگلهــا تصمیمگیــری کننــد.
به دانشجویان عالقهمند به موضوعات زیست محیطی توصیه میشود برای اطالع از گزینههای بیشتر
برای تحصیل در دانشکده علوم به صفحه  24مراجعه کنند.
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مراقبتهای درمانی
کارشناسی پرستاری
رشــته پرســتاری مقطع کارشناسی دانشگاه  ،UNBیک دوره چهار ساله است .دانشجویان یاد میگیرند
چگونه از افراد در هر نوع واحد بیمارســتانی ،مرکز پرســتاری یا مراکز توانبخشی مراقبت کنند .مطالبی
که در کالسهای درس آموزش داده شــده اســت با کار در آزمایشــگاهها ارتقا مییابد و دانشــجویان
سابقه کار بالینی در مراکز درمانی مختلف به دست میآورند .پذیرش در رشته پرستاری دانشگاه UNB
به شدت رقابتی است.
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فقــط شــهروندان کانادایــی و افــراد دارای اقامــت دائــم کانــادا
واجــد شــرایط الزم بــرای اســتخدام در حرفــه پرســتاری در
اســتان نیوبرانزویــک پــس از فارغالتحصیلــی هســتند .البتــه
مــدرک پرســتاری دانشــگاه  ، UNBیکــی از باارزشتریــن
مــدارک دانشــگاهی بــرای کار در مراکــز درمانــی بینالمللــی بــه
شــمار مــیرود.

کارشناسی علوم بهداشت
دانشــجویان رشــته علــوم بهداشــت مقطــع کارشناســی دانشــگاه  ، UNBدر مجاورت
بزرگترین بیمارستان آموزشی استان تحصیل میکنند و میتوانند در یکی از رشتههای
تخصصی زیر تخصص بگیرند:
●پزشکی هستهای
●پرتو درمانی
●رادیوگرافی
●تنفس درمانی

دانشــجویان آ تــی بایــد بــه عنــوان دانشــجوی ســال اول بــرای رشــته علــوم تقاضــا دهنــد .ایــن
دانشــجویان پــس از اینکــه توســط مرکــز درمانــی مرتبــط و همــکار دانشــگاه پذیرفتــه شــدند و
واحدهــای درســی اصلــی یــک ســال رشــته علــوم را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتند ،بــه برنامــه
کارشناســی علــوم بهداشــت منتقــل خواهنــد شــد.
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حرکتشناسی
رشــته حرکتشناســی در حقیقــت مطالعــه حــرکات انســان اســت .هــدف اصلــی ایــن رشــته
شناســایی اســتراتژیهایی بــرای بهبــود ســامت و عملکــرد انســان اســت .از ســال  1957دانشــکده
حرکــت شناســی  UNBبــه عنــوان برتریــن مرکــز آموزشــی ایــن رشــته در سرتاســر کشــور فعالیــت
میکنــد ،بخشــی از شــهرت قابــل توجــه ایــن دانشــکده بــه خاطــر هیئــت علمــی مســئولیتپذیر،
بــا دانــش و در دســترس اســت.
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دانشـــجویان میتواننـــد یکـــی از دو گزینـــه زیـــر را بـــرای تحصیـــل در ایـــن حـــوزه
انتخـــاب کننـــد:
●کارشناســی در رشــته حرکتشناســی :در ایــن دوره چهــار ســاله
آموزشهــای پایــه نظــری و عملــی در خصــوص حرکــت و عملکــرد
انســان در زمــان انجــام تمرینــات ورزشــی ،ورزش کــردن ،انجــام
امــور مربــوط بــه کار و ســامتی بــه دانشــجویان ارائــه میشــود.
ایــن رشــته بــرای دانشــجویانی طراحــی شــده اســت کــه عالقهمنــد
بــه مشــاغل مربــوط بــه حوزههــای ســامت (پزشــکی ورزش،
فیزیوتراپــی ،کار درمانــی یــا ماســاژ درمانــی) ،ارگونومیــک ،فیتنــس ،آمــوزش و مربیگــری هســتند.
●کارشناســی در رشــته مطالعــات فعالیتهــای تفریحــی و ورزشــی :ایــن دوره چهارســاله دانشــجویان
را آمــاده تولیــد ،مدیریــت و اجــرای برنامههــای بــا کیفیــت میکنــد کــه منجــر بــه جوامــع و زندگیهــای
ســالم خواهــد شــد .دانشــجویان در یکــی از ایــن چهــار حــوزه :انظبــاط ،مدیریــت ،ســامت و رفــاه یــا
آمــوزش تمرکــز خواهنــد داشــت .دانشــجویان پــس از تحصیــل در ایــن دوره میتواننــد تقاضــای رو بــه
رشــد بــرای اســتخدام متخصصیــن و مدیــران تحصیــل کــرده در حــوزه مدیریــت فعالیتهــای تفریحــی و
ورزشــی ،ســامت و رفــاه ،آمــوزش و مربیگــری را تأمیــن کننــد.

هــر دو دوره ترکیبــی از آموزشهــای بــا کیفیــت و کارهای عملی اســت .دانشــجویان در هر دو رشــته
میتوانند از کالسها در اندازه کوچک ،آزمایشگاههای پیشرفته و کارآموزی در موقعیتهای مرتبط با
حرفه انتخابی بهرهمند شوند.

از ســال  ،2011دانشــجویان بــه مرکــز ریچــارد جــی .کاریــه ( )Richard J. Currie Centreدسترســی
خواهنــد داشــت ،مرکــز پیشــرفته و در کالس جهانــی بــرای فیتنــس ،فعالیتهــای تفریحــی و
تحقیقــات کــه دارای یکــی از پیشــرفتهترین آزمایشــگاههای تحلیــل حــرکات در کانــادا نیــز اســت.
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مدیریت
آیــا قصــد داریــد در آینــده در حرفــه مدیریــت فعالیــت کنیــد؟ آیــا تمایــل داریــد دنیــای پیرامــون
خــود را بشناســید و بدانیــد چگونــه بــه عنــوان یــک شــهروند تأثیرگــذار در ایــن دنیــا مشــارکت
داشــته باشــید؟ کالــج معتبــر رنســانس دانشــگاه  UNBبهتریــن انتخــاب بــرای شــما اســت.
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کالــج رنســانس دانشــگاه  UNBنخســتین دانشــگاهی بــود کــه
در کانــادا رشــته مدیریــت را در مقطــع کارشناســی ارائه کرد .تا
بــه امــروز در کل کانادا یکــی از منحصر به فردتریــن برنامههای
آموزشی را در این حوزه ارائه داده است.

تمامی دانشجویان:
●در یــک دوره ســه ســاله چنــد رشــتهای شــرکت میکننــد کــه بــر حــل مســئله ،تفکــر انتقــادی و
ارتباطــات تأثیرگــذار تمرکــز دارد؛
●آموزشهــای پایــه آکادمیــک در رابطــه بــا نظریــه مدیریــت را دریافــت میکننــد و توانمندیهــا و
مهارتهــای عملــی ایشــان در حــوزه مدیریــت از طریــق روشهــای یادگیــری عملــی و تجربــی توســعه
مییابــد؛
●در یک دوره اجباری کارآموزی مبتنی بر خدمات شرکت میکنند.
به محض تکمیل دوره تحصیالت ،دانشــجویان مدرک کارشناســی در رشــته فلســفه مطالعات مدیریت
چند گرایشی ،به همراه یک مدرک مینور حداقل در یک زمینه موضوعی دیگر را دریافت خواهند کرد.

دانشــجویان کالج رنســانس در کالسهای بســیار زیبای عمارت عصر ویکتوریا ســاخت  1895در ناحیه
تاریخی فردریکشــن شــرکت میکنند که پیاده فاصله بســیار کمی از پردیس فردریکشن دانشگاه UNB
دارد .دانشــجویان از یــک فضــای اجتماعی مطلوبی بهرهمند خواهند شــد و تعداد همکالســیان ایشــان
حداکثر  25نفر است .تمامی کالسها در فرمت سمینار برگزار میشود.

دانشــجویان فارغالتحصیــل از ایــن برنامــه تــا پایــان عمرشــان توانایــی خلــق فرصتهایــی جهــت
دســت یافتــن بــه اهــداف خــود در زندگــی دارنــد .بســیاری از فارغالتحصیــان کالــج رنســانس در
مقاطــع باالتــر تحصیــات خــود را ادامــه میدهنــد و وارد برنامههــای معتبــر و حرف ـهای میشــوند،
ســایر فارغالتحصیــان هــم مســتقیماً وارد بــازار کار میشــوند
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دانشکده علوم
دانشــکده علــوم در ســال  1785تأســیس شــد و یکــی از قدیمیتریــن دانشــکدههای دانشــگاه
 UNBاســت .ســابقه عالــی در کســب موفقیــت و دســتاوردهای علمــی دارد و در ســطح کشــوری و
بینالمللــی از اعتبــار و شــهرت باالیــی برخــوردار اســت.
از جمله مراکز مشهور دانشگاه  UNBمیتوان به مرکز علوم فضایی و سیارهای (تنها تأسیسات تصویربرداری
ســیارهای منطقهای تحت پوشــش ناسا در کانادا) ،موسسه رودخانههای کانادایی (ارائهدهنده امکانات
پیشرفته برای تحقیقات زیست محیطی) و مرکز بیولوژی دریا دانشگاه ( UNBواقع در سیستم اکولوژی
منحصر به فرد خلیج فاندی) اشاره کرد.
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دانشجویان میتوانند در یکی از شاخههای زیر تحصیل کنند:
رشتههای ارائه شده در SJ
●بیولوژی (زیستشناسی)
●اقتصاد
●بیولوژی محیط زیست

●بیولوژی دریا
●ریاضی
●روانشناسی
●آمار

●ریاضیات مالی
●علوم کلی

رشتههای ارائه شده در F
●بیولوژی (زیستشناسی)

●ریاضی

●شیمی

●ریاضی و آمار

●بیولوژی محیط زیست

●فیزیک

●ژئوشیمی محیط زیست

●روانشناسی

●علوم کلی

●آمار

●ژئولوژی
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فارغالتحصیــان دانشــگاه مــدرک کارشناســی علــوم
( )Bachelor of Scienceرا دریافــت میکننــد و واجــد
شــرایط الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه دانشــمندان حرف ـهای
در محیطهــای دانشــگاهی ،دولتــی یــا صنایــع خصوصــی
کامال آماده حضور در تحصیالت
هســند .ایشــان همچنین
ً
تکمیلــی در دانشــکدههای پزشــکی یــا ســایر دورههــای
آموزشــی مرتبــط بــا ســامت از جملــه دندانپزشــکی،
آمــوزش ،پزشــکی قانونــی ،روزنامهنــگاری ،حقــوق ،پزشــکی ،داروســازی ،فیزیوتراپــی و دامپزشــکی
هســتند.

دانش ــجویان ح ــوزه عل ــوم میتوانن ــد همزم ــان در دورهه ــای آموزشــی ب ــه ش ــرح زی ــر
نی ــز ش ــرکت کنن ــد:
●هنر و علوم F & SJ
●آموزش و علوم F
●علوم کامپیوتر و علوم F
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خدمات دانشجویی
دانشگاه  UNBانواع خدمات را برای کمک به دانشجویان خود ارائه میدهند تا در داخل و خارج کالس
عملکرد موفقی داشته باشند .دانشجویان بینالمللی میتوانند با استفاده از خدمات موجود در دانشگاه
بــه زندگــی در کانــادا و در خوابگاه عادت کنند و در طول دوران دانشــجویی خود در حوزههای مختلف از
دانشــگاه  UNBپشــتیبانی کنند .هزینه این خدمات در هزینه تحصیل در دانشــگاه  UNBمحاسبه شده
است.
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خدمات زیر در هر دو پردیس دانشگاه  UNBدر دسترس است:
●دانشــجویان بینالمللــی بــه محــض پذیرفتــه

●مراکز استخدام

شــدن در دانشــگاه  UNBبــه یــک مشــاور

●مراکز ناتوانی جسمی

دسترســی خواهنــد داشــت

●مشاوره احساسی

●پشتیبانی از اخذ ویزای دانشجویی

●نمایندگی اتحادیه دانشجویی

●برنامههــای آشــنایی بــه محــض ورود بــه

●دسترســی بــه وکیــل دانشــجویی و مســئول

کانــادا
●دسترســی بــه مشــاوران علمــی و مربیــان

حقــوق بشــر
●فعالیتهــای فرهنگــی بــرای دانشــجویان

دانشــگاهی
●برنامه دوستیابی دانشجویی
●کلینیکهــای ســامتی داخــل پردیــس
د ا نشــگا ه

بینا لمللــی
●دسترســی
فعالیتهــای

●موسســههای کمــک آموزشــی ریاضــی و
نو یســند گی

تفریحــی

●باشگاهها و تیمهای ورزشی متنوع
●باشگاهها و انجمنهای متنوع

حمــل و نقــل رایــگان از فــرودگاه بــرای دانشــجویان ورودی
بــه پردیــس ســنت جــان دانشــگاه  UNBفراهــم اســت.

گروههــای اجتماعــی و خدمــات پشــتیبانی مختلفــی بــرای
تــازه واردیــن هــر دو پردیــس فردریکشــن و ســنت جــان
شــامل ســازمانهای چنــد فرهنگــی و مرکــز پشــتیبانی
خانوادگــی فراهــم اســت.

بــه

امکانــات

ورزشــی

و
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امور مالی
آموزش در یک دانشــگاه کانادایی یکی از بهترین ســرمایهگذاریها برای
موفقیت در آینده است.
شــهریه دانشــگاه  ،UNBدر مقایســه بــا شــهریه بســیاری از دانشــگاههای کانادایــی و امریکایــی
مقــرون بــه صرفهتــر اســت .ایــن امــر در کنــار هزینــه پاییــن زندگــی در اســتان نیوبرانزویــک باعــث
شــده تــا دانشــگاه  UNBیکــی از مقــرون بــه صرفهتریــن مقاصــد بــرای ادامــه تحصیــات بــا کیفیــت
در جهــان غــرب باشــد.
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هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در سال  2010/2011به شرح زیر است:
پردیس فردریکشن دانشگاه UNB
شهریه دانشجوی بینالمللی

پردیس سنت جان دانشگاه UNB

هزینههای ساالنه

 11,912دالر

 11,912دالر

هزینه دانشجویی

 450دالر

 389دالر

بیمه سالمت

 816دالر

 816دالر

مسکن /غذا

 6,700دالر

 7,864دالر

کتاب /لوازم التحریر (تقریبی)

 1,500دالر

 1,500دالر

تفریح /سایر هزینهها (تقریبی)

 2,000دالر

 2,000دالر

(کارشناسی)

 24,481دالر

دانشجویان مهندسی  1,000دالر در سال بیشتر پرداخت میکنند.

 23,378دالر (دالر کانادا)
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استخدام:
دانشــجویان بینالمللی میتوانند در داخل یا خارج از پردیس
دانشــگاه در طول دوران تحصیل در دانشــگاه  UNBاســتخدام
شــوند .بسیاری از رشــتههای دانشگاه  UNBگزینههای کوآپ
و کارموزی مناسبی را ارائه میدهند ،دانشجویان از این طریق
میتوانند کســب درآمد داشــته باشــند و در عین حال ســابقه
کار مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود را به دســت آورنــد و در
صنعــت مد نظــر خود ارتباطات مناســبی ایجــاد کنند .پس از
فارغالتحصیلی ،دانشــجویان بینالمللی واجد شــرایط الزم برای اقامت در کانادا و کار برای حدود  2سال
در حوزه مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند.

بورسیه:
دانشــجویان بینالمللــی از شــرایط مشــابه دانشــجویان کانادایی برای اخذ بورســیه تحصیلی هســتند.
دانشــگاه  UNBبیش از  4میلیون دالر کمک هزینه تحصیلی ســاالنه به دانشــجویان مقطع کارشناسی
اختصاص میدهد .متقاضیان دبیرستان با نمرات  80درصد به باال به صورت خودکار واجد شرایط اخذ
بورســیه تضمینی بین  500تا  1,500دالر هســتند .پس از ســال نخست تحصیل ،دانشجویان بینالمللی
میتوانند برای سایر کمک هزینههای موجود در دانشگاه  UNBدرخواست دهند.

«به خاطر شهرت و اعتبار علمی و هزینههای مقرون به صرفه آموزش در کانادا ،تحصیل در کانادا بهترین
انتخاب است .کل هزینه تحصیل در دانشگاه  UNBبسیار مقرون به صرفهتر از بسیاری از دانشگاهها
است ،همین امر باعث میشود پولی که بابت تحصیل در این کشور پرداخت میکنید به باالترین ارزش
برسد ».فادی یوسف ،اردن
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تحصیالت تکمیلی
دانشــگاه  UNBگزینههــای تحصیــات تکمیلــی بســیاری را بــرای دانشــجویان دارای مــدرک
کارشناســی ارائــه میدهــد.
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گزینههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  UNBعبارتند از:
آموزش
دانشــکده آمــوزش دانشــگاه  ،UNBاســاتید و معلمــان فردا را
تعلیــم میدهــد ،مهارتهــا و دانــش مــورد نیاز بــرای تدریس
تأثیرگــذار و مطلــوب به همه گروههای ســنی را به ایشــان یاد
میدهد .دانشکده آموزش دانشگاه  UNBاز طریق دوره آموزش
 11ماهه و پیشرفته خود بسیاری از موضوعات از جمله ماهیت
آمــوزش ،رشــد و تکامل انســان و نحوه کار با افــراد نیازمند به
خدمات ویژه را تحت پوشــش قرار داده اســت .دانشــجویان رشــته آموزش دانشگاه  UNBمیتوانند در
حوزههای بیشــتری در مقایســه با دانشــجویان ســایر دانشــگاهها تخصص بگیرند .این دوره تحصیلی
شامل کارآموزی اجباری در یک کالس درس استان نیوبرانزویک است .پذیرش به صورت رقابتی است
و دانشجویان باید واحدهای درسی «قابل آموزش» را در دوره کارشناسی گذارنده باشند .برای اطالعات
بیشتر لطفاً به سایت  www.unbf.ca/educationمراجعه نمایید.

حقوق
دانشــکده حقوق دانشــگاه  ،UNBبه عنوان «مدرســه عالی حقوق کانادا» شــناخته میشــود و ظرفیت
کالسها به طور متوســط  80دانشــجو اســت .چارت تحصیلی دانشــجویان بســیار جامع است و شامل
واحدهای درســی اختیاری نیز اســت .پذیرش به صورت رقابتی اســت و به عملکرد علمی بســیار قوی
در دوره کارشناســی و امتیاز باال  LSATنیاز دارد .برای اطالعات بیشــتر به ســایت www.unb.ca/law
مراجعه کنید.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــجویان بینالمللــی ممکــن اســت پــس از فارغالتحصیلــی واجــد
شــرایط تدریــس و یــا وکالــت در اســتان نیوبرانزویــک نباشــند ،ایــن مســئله بــه موقعیــت و مقــررات
مربــوط بــه اقامــت بســتگی دارد کــه توســط هیئــت صــدور مجــوز اســتانی تدویــن میشــود.
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مطالعات عالی
دانشگاه  UNBیک مرکز عالی و جامع تحت عنوان «مدرسه مطالعات عالی» دارد .دانشجویان میتوانند
مطالعات مقطع کارشناســی ارشــد و دکترا را در تمامی دانشــکدههای  UNBو در انواع رشــتهها ادامه
دهند .پذیرش رقابتی است و عالقه دانشجویان به تحقیقات باید مطابق با منابع دانشکده باشد .برای
اطالعات بیشتر لطفاً به سایت  www.unb.ca/gradstudiesمراجعه کنید.

