ویرایش دهم

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
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق

صرفه جویی در وقت

آمــــــار پرونـــــدههــــای موفــــــق ما

ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

باالســــت!

قائــــل هستیـــم!

مشـاوریـن قانــوین

توجــه به جـزئی ــات

تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت کانادا و

توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

به ضـــرر خودمـــان!

تج ـ ــربه وکــال

در دس ــرتس

وکالـــت پرونـدههـا با توجـه به تجربه

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات

هم ــراه شم ـ ــا

وکالی م ــا ه ــر تغیی ــری در قوانی ــن اداره مهاج ــرت

مشاورین تراست در تمام مراحل مهاجرت

کان ــادا را رص ــد م ــی کنن ــد.

به کانادا همراه شما هستند!

تحصیــل
در کانـادا

انتخاب نامناسب دانشگاه ،مقطع و یا رشته تحصیلی می تواند احتمال ریجکت شدن ویزای

تحصیلی کانادا را افزایش بدهد .وجود گپ تحصیلی یکی دیگر از عواملی اســـت که ممکن

است باعث تردید آفیسر در ویزا دادن به شـــما شود .مشاوران و وکالی خبره تراست ،به شما کمک

خواهند کرد تا بهترین تصمیم را برای ادامه تحصیل در کانادا اتخاذ نمایید.

مراحل استفـاده از خدمـات مهاجرت تحصیلی تراست

01
02
03
04

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 مشــاوره 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 سایر 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 شــرایط شما فهرســتی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما
قرار می گیرد.
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اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در این مرحله ،فرم های مورد نیاز دانشــگاه مورد نظر شــما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشــگاه ارسال
خواهند شد.

06

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 تراســت می توانند با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما ،بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های
تحصیلی را برای شــما دریافت کنند .بنابراین ،ممکن است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته
باشید.
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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.
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دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

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

فهرسـت دانشـگاههای کانـادا
دانشگـــاه آلبــــرتــــا

7

دانشگـــــاه اتــــــاوا

24

دانشگـــاه بـــریتیــش کلمبیــا

8

دانشگــاه پلی تکنیک مونترال

25

دانشگـــاه بـــراک

9

دانشگـــاه کویینـــــز

26

دانشگـــاه کلگـــری

10

دانشگـــــــاه رجینــــا

27

دانشگـــاه کــارلتــون

11

دانشگــــاه رایــرسون

28

دانشگـــاه کنکــوردیــا

12

دانشگــاه سنــت پـــاول

29

دانشگــاه دالهـــاوزی

13

دانشگــــاه ســاسکــاچـــــوان

30

دانشگــــاه کبـــک مــونتــرال

14

دانشگــــــاه شـــربـــروک

31

دانشگـــاه گــــوئلـــف

15

دانشگــاه سایمــون فریـــزر

32

دانشگــاه اچ ای سـی مونتـرال

16

دانشگـــــــاه تــــــورنتــــــو

33

دانشگـــاه لــاوال

17

دانشگــاه تــرنــت

34

دانشگـــاه مــانیتـــوبــا

18

دانشگــــاه ویکتــوریـــا

35

دانشگــاه مـک گیـل

19

دانشگــــاه واتـــرلـــو

36

دانشگـــاه مــک مستــر

20

دانشگــــاه وستـــرن انتــاریــو

37

دانشگـــاه ممــوریــال نیوفاندلنـــد

21

دانشگــــاه وینــــــدزور

38

دانشگـــاه مـــونتـــــرال

22

دانشگـــاه یــورک

39

دانشگـــــــاه نیــوبـــرانــزویـــک

23

تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی ایــن کتــاب متعلــق بــه موسســه مهاجرتــی تراســت بــوده
و هــر گونــه کپــی بــرداری و اســتفاده از آن جهــت امــور تجــاری ،پیگــرد قانونــی دارد.
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University of Alberta
دانشگـــاه آلبــــرتــــا
دانشـــگاه آلبرتـــا ،در ســـال  1908میـــادی بهعنـــوان یـــک دانشـــگاه
دولتـــی تاســـیس شـــد ،اولیـــن فار غالتحصیـــان ایـــن دانشـــگاه در
س ــال  1912م ــدارک خ ــود را دریاف ــت کردن ــد و در هم ــان س ــال فرصت ــی
فراهـــم شـــد تـــا دانشـــگاه دانشـــکدههای خـــود را توســـعه دهـــد.
دانش ــگاه آلبرت ــا در می ــان پن ــج دانش ــگاه برت ــر کان ــادا و ص ــد دانش ــگاه
برتـــر جهـــان قـــرار گرفتـــه و بـــر پایـــه دانشـــگاههای دولتـــی آمریـــکا
بـــا تکیـــ ه بـــر تحقیقـــات کاربـــردی مـــدل گـــذاری شـــده اســـت .ایـــن
دانشـــگاه دارای محیطـــی پویـــا و پژوهشـــی اســـت بـــه گونـــهای کـــه
همـــواره بـــهعنـــوان یکـــی از پیشـــگامان مشـــارکت در تحقیقـــات در
نظـــر گرفتـــهشـــده اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا4 :
●رتبــه جهــانی69 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 40.000
●تعــداد پرسنــل6129 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

خوابگاههای دانشجویی
با هزینه ماهانه  900تا  1200دالر

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم

ژانـویـه

مـی

سپتـامبـر

مهلـت اپالی

december 1

March 1

July 1

تاثیرات اقتصادی
ساالنه حدود  12.3میلیارد دالر بر
اقتصاد استان آلبرتا تاثیر میگذارد.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

 20,395دالر کانادا

انگلیسی (زبان اصلی دانشگاه)  -فرانسوی (به صورت محدود)
CAEL

MELAB

IELTS

TOEFL

PTE

70

85

6.5

90

61

کانــادا ،اســتان البرتا ،شــهر کلگری،

ادمونتون

ualberta.ca
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)University of British Columbia (UBC

دانشگـــاه بـــریتیــش کلمبیــا

دانشـــگاه بریتیشکلمبیا یکی از بهترین دانشـــگاههای کانادا اســـت و
همانطور که از نامش پیداســـت در اســـتان بریتیش کلمبیـــا قرار دارد.
این دانشـــگاه در ســـال  1908تاســـیس شـــده و قدیمیترین دانشگاه
این اســـتان و دارای دو پردیس دانشـــگاهی در ونکوور و کلونا اســـت.
دانشـــگاه بریتیش کلمبیا به عنوان یکی از پرافتخارترین دانشـــگاههای
کانادا شـــناخته میشود .بســـیاری از چهرهها و شـــخصیتهای مهم و
تاثیرگذار کانادا در این دانشـــگاه تحصیل کردهاند .ســـه تن از نخســـت
وزیـــران کانـــادا (از جمله نخســـت وزیـــر فعلـــی) از فار غالتحصیالن
بریتیش کلمبیا هســـتند.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا2 :
●رتبــه جهــانی29 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 64000
●تعــداد پرسنــل17000 :

خوابگاههای دانشجویی
با هزینه ماهانه  400تا  1600دالر

کتابخانه

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

یکی از بهترین کتابخانه های کانادا

تـرم

January

May

September

مهلـت اپالی

June 1

September 1

March 26

 9.9میلیون جلد کتاب ،در  21شاخه

بودجه تحقیقاتی دانشگاه
حدود  600میلیون دالر ،برای پشــتیبانی

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

 8000پروژه تحقیقاتی

شــرایط ثبت نام در مقطع کارشناسی و برای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
بریتیش کلمبیا برای هر رشته و کشور مبدا متفاوت است .اما داشتن مدرک
زبان انگلیسی معتبر در همه موارد الزامی است.
IELTS

TOEFL

6.5

90

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 12,000دالر کانادا
British Columbia Vancouver,
Okanagan Valley
ubc.ca

9

Brock University
دانشگـــاه بـــراک
دانشــگاه بــراک یکــی از دانشــگاه هــای برتــر کاناداســت کــه در شــهر
ســنت کاترینــز ( )St. Catharine’sو در شــمال آبشــار نیــاگارا قــرار دارد.
ایـــن دانشـــگاه نـــام سرلشـــکر آیـــزاک بـــراک را بـــر خـــود دارد ،کـــه
مســـئول دفـــاع از کانـــادای علیـــا در برابـــر ایـــاالت متحـــده در طـــول
جنـــگ  1812بـــود.
از برتریـــن ویژگیهـــای دانشـــگاه بـــراک میتـــوان بـــه ارائـــه برنامههـــا
هـــم بـــه صـــورت آنالیـــن و هـــم بـــه صـــورت حضـــوری اشـــاره کـــرد.
یکـــی دیگـــر از مزایـــای دانشـــگاه بـــراک ایـــن اســـت کـــه دانشـــجویان
تـــرم پایینـــی و کارشناســـی را بـــه دانشـــجویان ارشـــد و دانشـــجویان
ارشـــد را بـــه دانشـــجویان ســـال باالتـــر و دکتـــرا بـــرای رفـــع ابهامـــات و

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا27 :
●رتبــه جهــانی1204 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 19.100
●تعــداد پرسنــل1515 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

اشـــکاالت درســـی و کمـــک گرفتـــن در زمینههـــای تخصصـــی متصـــل
میکنـــد.

خوابگاه های دانشجویی
دارای  6خوابــگاه با ظرفیــت خوابگاهی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

 2389نفر می باشد.

تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

August 15

December 15

April 15

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
بین  12,500تا  15,000دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد
CAEL

MELAB

IELTS

TOEFL

70

8.5

6.5

88

کانـادا ،سنـت کاترینـز ،انتاریـو
brocku.ca

10

Calgary university
دانشگـــاه کلگـــری
دانشـــگاه کلگـــری در ایالـــت آلبرتـــا و در شـــهر کلگـــری کـــه یکـــی از
قطبهـــای اقتصـــادی کشـــور کانـــادا اســـت ،در جنـــوبغربـــی رشـــته
کوههـــای راکـــی واقـــع شـــده اســـت.

اطالعــات کلــی

ایـــن دانشـــگاه دولتـــی ،جـــزو پیشـــتازان عرصـــهی تحقیقـــات بـــه

●رتبــه کانــادا8:

حســـاب میآیـــد و دارای محیطـــی کامـــا علمـــی و پویـــا بـــرای رشـــد

●رتبــه جهــانی180 :

و بالندگـــی دانشـــجویان اســـت و فرصتهـــای بیشـــماری را در اختیـــار
آنـــان قـــرار میدهـــد.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 44.000
●تعــداد پرسنــل4964 :

دانش ــگاه کلگ ــری دارای بی ــش از  14دانش ــکده و ح ــدود  85موسســهی
علمـــی  -پژوهشـــی اســـت و ســـاالن ه پذیـــرای دانشـــجویان بســـیاری از

نوع موسســه

سراس ــر جه ــان در رش ــتههای مختل ــف اس ــت 20 .درص ــد از دانش ــجویان

دانشگاه دولتی

دانش ــگاه کلگ ــری کانادای ــی نیس ــتند.

بورسیــه هـای دانشگــاه کلگــری
زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

بورســیههای متعدد برای دانشــجویان

تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

September 15

January 15

March 31

بینالمللی در نظر گرفته شــده و مبلغ آنها
بیــن  1,500تا  10,000دالر کانادا در ســال
متغیر است.

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:

 18,000دالر کانادا

IELTS

TOEFL

8

108

کانادا ،ایالت آلبرتا شهر کلگری
ucalgary.ca
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Carleton University
دانشگـــاه کــارلتــون
دانشـــگاه کارلتون کانادا از زمان تاســـیس در ســـال  1942تاکنون جزو
معتبرترین دانشـــگاههای این کشـــور و جهان به حســـاب میآید .این
دانشـــگاه ،با گرد هم آوردن اســـاتید و کارمندان با اســـتعداد ،متعهد و
مشـــتاق سبب تعالی و پیشـــرفت در عرصههای آموزشـــی و تحقیقاتی
شـــده اســـت و این ویژگی دانشـــگاه ،کارلتون را از دیگر دانشگاههای

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا6 :
●رتبــه جهــانی97 :

پایتخت متمایز میســـازد.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 28.800

دانشــ�گاه کارلتــ�ون از یک پردیس زیبــ�ا و هم مرز بــ�ا رودخان ه �Ride

●تعــداد پرسنــل4260 :

 auو کانـــال تاریخی  Rideauتشـــکیل شـــده اســـت .این پردیس
تقریبا به وســـعت  62هکتار اســـت و درســـت در جنوب مرکز شـــهر
اتاوا واقع شـــده اســـت .دانشـــگاه کارلتون ،امکانات رفاهی بسیاری را
در این پردیس دانشـــگاهی در اختیار دانشـــجویان این دانشـــگاه قرار
میدهد تـــا بتوانند از این امکانـــات فرهنگی و اجتماعـــی بهره ببرند.

نوع موسســه

دانشگاه دولتی ،عمومی

بورسیــه هـای دانشگــاه کارلتــون
خوابــگاه در مرکز دانشــگاه و در پردیس
مرکزی واقع شــده و دسترســی عالی به

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

قسمت های مختلف می دهد.

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

January 15

August 1

Dec 1

خوابگاهها و بقیه نقاط دانشگاه از طریق
تونل زیرزمینی ،به یکدیگر متصل هستند.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 25,000دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد
CAEL

PTE

IELTS

TOEFL

70

60

6.5

86

کانادا ،استان انتاریو ،شهر اتاوا
carleton.ca
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Concordia University
دانشگـــاه کنکــوردیــا
دانش ــگاه کنکوردی ــا ،ی ــک دانش ــگاه جام ــع تحقیقات ــی واق ــع در مونت ــرال
کانـــادا اســـت .ایـــن دانشـــگاه در ســـال  ،1974بـــا ادغـــام دو پردیـــس
لویـــوال و پردیـــس ســـرجورج ویلیـــام ( )1896تاســـیس شـــد .کنکوردیـــا،

اطالعــات کلــی

یکـــی از ســـه دانشـــگاه واقـــع در کبـــک اســـت کـــه زبـــان رایـــج آن

●رتبــه کانــادا7 :

انگلیســـی اســـت .ایـــن دانشـــگاه در ســـال  2019 – 2018حـــدودا 46829

●رتبــه جهــانی461 :

دانش ــجو پذیرف ــت ک ــه ای ــن می ــزان ،ب ــه بیش ــترین می ــزان ثب ــت ن ــام
در دانشـــگاههای کانـــادا شـــناخته شـــد.

●تعــداد پرسنــل5305 :

قســـمت خدمات کاری و برنامهریزی دانشـــگاه کنکوردیا ،همواره در پی
کمک به دانشـــجویان برای یافتن شـــغلی مناسب اســـت .همچنین،
در این دانشـــگاه چنیـــن امکانی وجـــود دارد که دانشـــجویان بعد از
تحصیـــل بتوانند بـــرای دریافت اقامت دائم اقـــدام کنند.

نوع موسســه
دانشگاه دولتی ،عمومی

خوابگاه های دانشجویی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
Summer

●تعــداد دانشجــو :بیش از 46.300

هزینه اقامت ماهانه 900 :دالر کانادا

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

January 15

Sept 1

Feb 1

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
بین  20,000تا  50,000دالر کانادا

حــداقــل نمـره برای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد
IELTS

TOEFL

6.5

90

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
concordia.ca
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Dalhousie university
دانشگــاه دالهـــاوزی
دانشــگاه دالهــاوزی (معــروف بــه دانشــگاه  )Dalیکــی از بهتریــن
دانشــگاههای تحقیقاتــی در نــوا اسکوشــیای کانــادا اســت کــه دارای
ســه پردیــس دانشــگاهی در هالیفاکــس و یــک پردیــس در بایبــل هیــل
اســت.
آمــوزش پزشــکی ایــن دانشــگاه نیــز در ســنت جــان،
امکانــات
ِ
نیوبرانزویــک قــرار گرفتــه اســت .دال هــاوزی بیــش از  4000دوره و 180
رشــتهی تحصیلــی را در دوازده دانشــکدهی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری در اختیــار دانشــجویان ایــن دانشــگاه قــرار میدهــد.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا20 :
●رتبــه جهــانی297 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 20.380
●تعــداد پرسنــل867 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

April 1

Sept 15

بورسیه های دانشجویی
بورسیههای تشویقی :مخصوص استعدادهای درخشان
بورسیههای ورودی :دانشجویان تازه وارد با معدل باال در مدراک قبلی
بورسیههای تحقیقاتی :برای تحقیق ،پژوهش و نگارش مقاله
بورسـیههای تدریـس یـار :دانشـجویانی کـه در کنـار تحصیلات خود به
تدریـس دانشـجویان تـرم پایینی در کنـار اسـاتید میپردازند.
بورسـیههای کارآمـوزی :بـرای دانشـجویانی کـه مشـتاق انجـام کارهای
پارهوقـت در کنـار تحصیـل خود هسـتند.

 18,188دالر کانادا

اخـذ پذیــرش
زبــان آمــوزش و تحصیل در دانشــگاه
دالهاوزی ،انگلیسی است.
CAEL

MELAB

70

55

IELTS

TOEFL

6.5

90

کانادا ،استان انتاریو ،شهر اتاوا
dal.ca
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Université du Québec à Montréal

دانشگــــاه کبـــک مــونتــرال
دانشـگاه کبـک مونتـرال کانـادا کـه بـه اختصـار بـه آن  UQAMمیگویند،
یـک دانشـگاه دولتی اسـت که در مونتـرال ،کبک کانادا واقع شـده اسـت.
زبـان ایـن دانشـگاه فرانسـوی اسـت و در حـدود  95درصـد از رشـتهها به

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا21 :

زبـان فرانسـوی تدریس میشـوند.
در شـهر مونتـرال ،چهـار دانشـگاه وجـود دارد و کبـک مونترال یکـی از این
چهـار دانشـگاه اسـت .در مجمـوع حـدودا  350رشـته دانشـگاهی در این

●رتبــه جهــانی306 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 43.300
●تعــداد پرسنــل5000 :

دانشـگاه تدریس میشـود.

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

نوع موسســه

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

Feb 1

Sep 1

Feb 1

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
از آن جایـــی کـــه زبـــان دانشـــگاه کبـــک مونتـــرال فرانســـوی اســـت،
متقاضی ــان بای ــد ب ــه س ــطح مناس ــبی از دان ــش زب ــان فرانس ــوی رس ــیده
باشـــند.
بـه همیـن علـت شـما بایـد یـا آخریـن مـدرک تحصیلـی خـود را از یکـی از
دانشـگاههای اسـتان کبـک و یـا از یـک دانشـگاه فرانسـوی زبان دیگـر گرفته

دانشگاه دولتی

تاریخچه
این دانشگاه در سال  1969با ادغام مدرسه
هنرهای زیبای مونترال و کالج سنت مری
توسط دولت کبک تأسیس شد.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 16,170دالر کانادا

باشـید .تنها داشـتن مدرک فرانسـوی ( )TFIبرای ثبت نام قطعی شـما در این
دانشـگاه کافـی نیسـت و همـه متقاضیان به صـورت اجبـاری بایـد در آزمون
فرانسـوی از سـوی دانشـگاه کبک مونتـرال کانادا شـرکت کننـد .در صورتی که
بـرای اخـذ پذیرش در یکی از رشـت ه هـای این دانشـگاه اقدام کرده باشـید ،به
ن فرانسـوی میشـوید.
صـورت اجبـاری ملـزم به شـرکت در آزمو 

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
uqam.ca

15

University of Guelph
دانشگـــاه گــــوئلـــف
دانشــگاه گوئلــف ،در مــه ســال  ،1964در منطقــه گوئلــف انتاریــو تاســیس
شــد .اگــر میخواهیــد در دانشــگاه گلــف مشــغول بــه تحصیــل شــوید،
بایــد بگویــم کــه ایــن دانشــگاه نقطــه عطفــی در زندگــی شــما خواهــد
بــود .شــما میتوانیــد عــاوه بــر یادگیــری در کالس درس ،خــارج از
محیــط آموزشــی و همچنیــن در تعامــل بــا دیگــر دانشــجویان ایدههــای
جدیــدی را در زمینــه کار و زندگیتــان فــرا بگیریــد.
ایــن دانشــگاه ســعی در فراهــم آوردن محیطــی خــاق بــا ایدههــای
جدیــد و نوآورانــه دارد بــه طــوری کــه دانشــجویان بتواننــد عــاوه بــر
کســب علــم و دانــش در محیطــی اجتماعــی از ایــن فضــا لــذت ببرند.اگــر
بــه ســایت اصلــی ایــن دانشــگاه مراجعــه فرماییــد شــعارهای متفاوتــی را
خواهیـد دیـد کـه یـکی از آنهـا بـه صـورت زیـر اسـت“ :همـهی امکانـات

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا18 :
●رتبــه جهــانی425 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 27.000
●تعــداد پرسنــل5460 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بـــرای آموزشـی عالـی و آینـــدهای روشن فراهـم اسـت ”.

خوابگاه دانشجویی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

هزینه ماهانه بین  800تا  1,100دالر کانادا
تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

May 1

Aug 1

Jan 1

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 35,467دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشند.

CAEL

DUOLINGO

IELTS

TOEFL

70

115

6.5

89

کانادا ،استان انتاریو ،شهر گوئلف
uoguelph.ca

16

HEC Montreal University
دانشگــاه اچ ای سـی مونتـرال
اچ ای ســـی دانشـــکدهای در مونتـــرال کانـــادا اســـت کـــه در ســـال 1907
تاســـیس و بـــه عنـــوان اولیـــن مرکـــز آمـــوزش مدیریـــت در کانـــادا
ش ــناختهش ــد .ای ــن دانش ــگاه در بی ــن س ــه دانش ــگاه معتب ــر علم ــی و
برتـــر در زمینـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه حســـاب میآیـــد .دانشـــگاه اچ
ای س ــی مونت ــرال وابس ــته ب ــه دانش ــگاه مونت ــرال اس ــت و در محیط ــی
سرســـبز بـــر روی کـــوه رویـــال واقـــع شـــده و تنهـــا چنـــد دقیقـــه بـــا دو
ایســـتگاه اصلـــی متـــرو فاصلـــه دارد.
دانشـــگاه اچ ای ســـی مونترال یک موسســـه دانشـــگاهی فرانسوی
زبان اســـت ،کـــه در زمینهی مدیریـــت بینالمللی آمـــوزش و پرورش
به دانشـــجویان خدماتی را ارائه میدهد .این دانشــــــگاه از ســــــال
 1907در تـــاش برای آموزش مدیـــران به منظور توســــــعه و افزایش
رفــــــاه در جامعه بوده اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا3 :
●رتبــه جهــانی30 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 30.000
●تعــداد پرسنــل801 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

خوابگاه های مجهز دانشجویی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

هزینه اجــاره 9ماه تقریبا حــدود 965

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

March 15

Sept 15

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی یا فرانسوی نسبت رشته تحصیلی

دالر کانادا برآورد شــــده و امکان تمدید
خوابگاه برای تابستان نیز وجود دارد.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 32,300دالر کانادا

خود داشته باشد.
TOEFL

IELTS

72

5.5

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
hec.ca

17

Laval University
دانشگـــاه لــاوال
دانشـــگاه الوال ،یکـــی از قدیمیترین دانشـــگاهها و اولین دانشـــگاه
فرانســـوی زبان در کانادا اســـت که در ســـال  1663تاســـیس شـــد.
موسســـان دانشـــگاه الوال ،خط مشـــی این دانشـــگاه را بر تحقیق،
خالقیت و نـــوآوری بنـــا کردهاند.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا13 :

بـــه همین علـــت ،سیســـتمهای اجرایی این دانشـــگاه ،مشـــوق و
تامین کننـــدهی امکانات فوق العـــادهای برای کارآفرینان ،شـــرکتهای
دانشبنیان و اســـتارتآپها هستند .ســـاالنه بیش از  400میلیون دالر
صرف هزینههای تحقیقاتی و پژوهشـــی این دانشـــگاه میشـــود.

●رتبــه جهــانی201-300 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 43.000
●تعــداد پرسنــل3825 :

دانشـــگاه الوال ،دارای  18دانشکده و  60ســـاختمان مختلف است و 500

نوع موسســه

رشـــتهی تحصیلی را بـــرای تمامی مقاطع آموزشـــی ارائـــه میدهد.

دانشگاه دولتی

دانشـــگاهی به حســـاب میآیند.

هزینه خوابگاه دانشگاه الوال

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

اجاره بهای این خوابگاهها به طور سالیانه

پردیسهـــای این دانشـــگاه ،از وســـیعترین و زیباتریـــن کمپهای

برای هر نفر حدود  8,500دالر کانادا است.

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

Feb 1

Sept 15

Jan 15

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
بین  14,000تا  20,000دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد.
IELTS

TOEFL

6.5

86

کانادا ،کبک
ulaval.ca

18

University of Manitoba
دانشگـــاه مــانیتـــوبــا
دانشـــگاه مانیتوبا اولین دانشـــگاه غربی کانادا اســـت کـــه در منطقه
ســـنتی  Anishinabekو  Metisواقع شده و در ســـال  1877در ایالت
مانیتوبا تأســـیس شد.

اطالعــات کلــی

دانشـــگاه مانیتوبا ،از مزایای بسیاری برخوردار اســـت و سعی در تحقق

●رتبــه کانــادا5 :

رفـــاه دانشـــجویان دارد .کیفیت دانشـــگاه مانیتوبا در ســـطح جهانی

●رتبــه جهــانی146 :

زبانـــزد همگان اســـت .از این رو در هـــر ترم تحصیلی دانشـــجویان

●تعــداد دانشجــو :بیش از 30.100

بیشـــماری برای تحصیل ،این ایالـــت را انتخاب میکنند .مانیتوبـــــا
همـــواره در بین دانشـــگاههای برتر دنیـــا قرار گرفته اســــــت و در
زمینه رشـــتههای تحقیقاتمحور شـــهرت جهانی یافته است.دانشـــگاه
مانیتوبا ،برای رفاه حال دانشـــجویان موقعیتهای شـــغلی دانشجویی
را برای آنـــان فراهم میآورد تـــا بتوانند هزینهها و مخـــارج تحصیلی
خود از جمله شـــهریه خود برای این دانشـــگاه را کســـب کنند.

●تعــداد پرسنــل7831 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

خوابگاههای مجهز دانشجویی
خوابگاهها و شــرایط اقامتی برای سالیق

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

March 1

July 1

Nov 1

مختلف فراهم شده است.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 16,100دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد.
CAEL

IELTS

TOEFL

60

6.5

86

کانادا ،استان مانیتوبا ،شهر وینیپگ
umanitoba.ca

19

McGill University
دانشگــاه مـک گیـل
دانشـــگاه مک گیل ،یکی از مشـــهورترین دانشـــگاههای کانادا و جهان
اســـت که در ســـال  1821تاســـیس شـــد .این دانشـــگاه ،یکی از سه
دانشـــگاه انگلیســـی زبان ایالت کبک اســـت که دارای  11دانشکده11 ،
مدرســـه 80 ،گروه آموزشـــی ،بیش از  300ســـاختمان آموزشی است.
دانشـــگاه مک گیل یکی از مشهورترین موسســـات آموزش عالی کانادا
و یکی از بهترین دانشـــگاههای جهان اســـت .به دلیل ورود دانشجویان
بینالمللی از کشـــورهای مختلف ،این دانشـــگاه متنوعترین دانشـــگاه
بینالمللی در کشـــور کانادا اســـت .این دانشـــگاه به دلیل هدفمندی
برنامههای آموزشـــی و پژوهشـــی خود در سراســـر جهان شناخته شده
اســـت .به عنوان مثـــال تحقیقات ارنســـت رادرفورد برنـــدهی جایزه
نوبل در مـــورد ماهیت مـــواد رادیواکتیو در مک گیل انجام شـــد.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا4 :
●رتبــه جهــانی69 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 40.000
●تعــداد پرسنــل6129 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

خوابگاههای دانشجویی
هزینه ساالنه  6,000تا  14,000دالر

کتابخانه

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

دارای  13کتابخانــه  ،با بیش از  6میلیون

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

Jan 15

August 15

جلد کتاب

بورسیههای دانشگاه مکگیل
ارزش این بورسیهها ،از  3تا  12هزار دالر
به صورت ساالنه متغیر است.

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

انگلیسی(زبان اصلی دانشگاه)  -فرانسوی (به صورت محدود)

بین  22,000تا  49,000دالر کانادا

MELAB

IELTS

TOEFL

85

6.5

86

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
mcgill.ca

20

McMaster university
دانشگـــاه مــک مستــر
دانشگاه مک مستر که یکی از دانشگاههای بین المللی کانادا است ،ساالنه
دانشجویان بسیاری را از سراسر مناطق جهان میپذیرد .این دانشگاه،
ساالنه دانشجویان خود را برای بورسیه خارج از کشور حمایت و تشویق
میکند و کمک هزینههای بسیاری را برای تامین مخارج شخصی به آنان
اعطا میکند و فرصتها وخدمات متعددی را با شرایط ویژه و متفاوت در
اختیار دانشجویان قرار میدهد.
دانشگاه مک مستر دارای بیش از  70توافقنامه و بورسیه بین المللی و
پایگاهی برای بیش از 50مرکز و موسسه تحقیقاتی است .این دانشگاه ،یکی
از موسسات جامع تحقیقاتی کانادا به حساب میآید ،به طوری که بودجهای
برای انجام تحقیقات این دانشگاه در نظر گرفته شده است .دانشگاه مک
مستر عالوه بر خدمات تحصیلی ،امکانات ورزشی در سطح جهانی را نیز به
دانشجویان خود ارائه میدهد.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا7 :
●رتبــه جهــانی146 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 30.100
●تعــداد پرسنــل7831 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی ،عمومی

خوابگاههای مجهز دانشجویی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

اتاقهای تک نفره  7,925دالر و اتاقهای
دو نفــره حــدود  4,335دالر به صورت

تـرم

Fall/Winter

Spring/Summer

مهلـت اپالی

January 15

April 1

سالیانه هزینه دارند.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

 22,471دالر کانادا

متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد
CAEL

MELAB

IELTS

TOEFL

70

85

6.5

86

کانادا ،استان انتاریو ،شهر همیلتون
mcmaster.ca

21

Memorial University of Newfoundland

دانشگـــاه ممــوریــال نیوفاندلنـــد

دانشـــگاه مموریـــال نیوفاندلنـــد ،بـــا ارائـــه بیـــش از  100برنامـــه درســـی،
یک ــی از بزرگتری ــن دانش ــگاههای کش ــور کان ــادا و تنه ــا دانش ــگاه ایال ــت
نیوفاندلنـــد و البـــرادور بـــه حســـاب میآیـــد و در واقـــع همانطـــور کـــه
از نـــام دانشـــگاه مشـــخص اســـت بـــه عنـــوان یادبـــودی از مـــردم ایـــن
ش ــهر و ب ــرای تقدی ــر در راه خدم ــات آن ــان در ط ــول جن ــگ جهان ــی اول
و دوم در س ــال  1925بن ــا ش ــده اس ــت.
دانش ــگاه مموری ــال نیوفان ــد لن ــد ،ب ــه عن ــوان یک ــی از  20دانش ــگاه برت ــر
تحقیقاتـــی در کانـــادا بیـــش از  30مرکـــز تحقیقاتـــی دارد و همچنیـــن
بیـــش از  100میلیـــون دالر بودجـــه تحقیقاتـــی در ســـالهای 2017-2016
را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا8 :
●رتبــه جهــانی600 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 18.000
●تعــداد پرسنــل3400 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی ،عمومی

خوابگاههای دانشجویی
خوابــگاه هــا مجهــز و در فاصله کمی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

با کالسها ،آزمایشــگاهها ،ســلفهای

تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

January 15

April 1

January 15

غذاخوری ،کتابخانــه و دیگر مکان های
دانشجویی قرار دارند.

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 11,460دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد.

کانادا ،اســتان نیوفاندلند ،شهر سنت
CAEL

IELTS

TOEFL

60

6.5

80

جونز
mun.ca
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University of Montreal
دانشگـــاه مـــونتـــــرال
دانشـــگاه مونتـــرال کانـــادا ،یکـــی از برتریـــن دانشـــگاههای دولتـــی
کانـــادا اســـت کـــه از ســـال  1878فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت.
ایـــن دانشـــگاه ،یـــک دانشـــگاه بیـــن المللـــی فرانســـوی زبـــان اســـت
کـــه در اکثـــر رشـــتههای تحصیلـــی بـــا زبـــان فرانســـوی بـــه فعالیـــت
میپـــردازد.
دانشـــگاه مونتـــرال بـــا  70کشـــور جهـــان توافقنامههـــای بیـــن المللـــی
را مبنـــی بـــر تبـــادالت دانشـــجویی بـــه امضـــا رســـانده اســـت.
دانشـــــگاه مونتـرال دارای  17دانشـــکده و دو مجموعـــهی مســـتقل
شـــــامل دانشـــــکده فنی-مهندســـــی (دانشـــــگاه پلـــــی تکنیــــک

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا3 :
●رتبــه جهــانی137 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 67.000
●تعــداد پرسنــل11756 :

نوع موسســه

مونتــــرال) و دانشـــــکدهی مدیریـــــت و اقتصـاد اســـت.

دانشگاه دولتی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

خوابگاههای مجهز دانشجویی
حداقل هزینه  380دالر در ماه

تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

Feb 1

Sep 1

Feb 1

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 8,186دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد.

PTE

IELTS

TOEFL

60

6.5

86

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
umontreal.ca
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University of New Brunswick
دانشگـــــاه نیــوبـــرانــزویـک
دانشـــگاه نیوبرانزویـــک ( )UNBدانشـــگاهی دولتـــی اســـت کـــه در
ســـال  1785در شـــهر فردریکتـــون ( )Frederictonبـــا جمعیتـــی حـــدود
 249999نفـــر تاســـیس شـــد .پردیـــس دیگـــر ایـــن دانشـــگاه ،در ســـنت
جـــان ( )Saint Johnواقـــع شـــده اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا15 :

ایــــن دانشــــگاه بــــا داشـــتن اســــاتید مجـــرب و خبــره تـــــا بـــه
امـــــروز تــاش هــای زیــادی را بـــــرای ایجــــاد تـــــوازن و تعالـــی در
آمـــوزش و پژوهـــــش انجــــام داده اســت.

●رتبــه جهــانی1004 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 8300
●تعــداد پرسنــل747 :

ی ــن دانش ــگاه ،ب ــه عن ــوان دانش ــگاهی ک ــه قدم ــت و س ــابقهای طوالن ــی
در زمین ــه آم ــوزش و پ ــرورش دارد ،ب ــا داش ــتن اس ــاتید مج ــرب و خب ــره
راه زیـــادی را تـــا بـــه امـــروز بـــرای ایجـــاد تـــوازن و یکپارچـــه ســـازی
تعالـــی در آمـــوزش و پژوهـــش ،فعالیتهـــای زیـــادی را انجـــام دهـــد.

نوع موسســه
دانشگاه دولتی ،عمومی

خوابگاههای مجهز دانشجویی
به صورت ساالنه و با دالر کانادا:

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

June 1

Oct 1

Feb 1

اتاقهای تک نفره  6,798دالر
اتاقهای دو نفره حدود  6,620دالر

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

 13,905دالر کانادا

متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد
کانــادا ،اســتان نیوبرانزویک ،شــهر
CAEL

DUOLINGO

IELTS

TOEFL

60

115

6.5

90

فردریکتون
unb.ca
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University of Ottawa
دانشگـــــاه اتــــــاوا
دانشــگاه اتــاوا ،در مرکــز پایتخــــت کانـــــادا یعنــــی شـــــهر بـــــزرگ
ات ــاوا واق ــع ش ــده اس ــت و ج ــزء ده دانش ــگاه برت ــر کان ــادا ب ــه حس ــاب
میآیـــد .ایـــن دانشـــگاه ،پـــس از تاســـیس بـــا نـــام کالـــج بیتـــاون
نـــام گـــذاری شـــد و در اوایـــل راه بـــه تدریـــس علـــوم پایـــه پرداخـــت.
امـــا چنـــدی بعـــد فعالیـــت خـــود را در زمینـــهی علـــوم طبیعـــی آغـــاز
کـــرد.
امـــروزه ایـــن دانشـــگاه ،بـــا ده دانشـــکده در مقاطـــع و رشـــتههای
مختلـــف در حـــال فعالیـــت اســـت .پیشـــرفت دانشـــگاه اتـــاوا در
زمینههـــای علـــوم اجتماعـــی ،علـــوم انســـانی ،علـــوم پایـــه ،مهندســـی
و بهداشـــت مـــورد توجـــه همـــگان قـــرار گرفتـــه و ایـــن دانشـــگاه را بـــه
مکان ــی منحص ــر ب ــه ف ــرد ب ــرای کس ــب عل ــم و دان ــش ،رش ــد و تعال ــی

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا18 :
●رتبــه جهــانی520-511 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 41.700
●تعــداد پرسنــل5750 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

تبدیـــل کـــرده اســـت.

بودجه دانشگاه اتاوا

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

حدود  824.9میلیون دالر کانادا

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

Feb 1

Oct 25

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 10,000دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
دانشگاه اتاوا ،دانشگاهی دو زبانه (انگلیسی و فرانسوی) است.
CAEL

IELTS

MELAB

TOEFL

70

6.5

90

89

کانادا ،شهر اتاوا ،شهر کینگستون
uottawa.ca

25

Polytechnique Montreal
دانشگــاه پلی تکنیک مونترال
دانشگاه پلی تکنیک مونترال که به اختصار به آن پلی ( )Polyنیز میگویند،
در سال  1873برای تدریس در رشته طراحی و نقشه فنی و سایر هنرهای
کارآمد تاسیس شد.دانشگاه پلی تکنیک مونترال در هر سال تحصیلی
دانشجویان زیادی میپذیرد که حدود  46درصد از آنها ،فارغ التحصیالن
خارجی یا بین المللی از  128کشور مختلف مانند فرانسه ،مراکش ،ایران،
چین و برزیل هستند.
دانشگاه پلیتکنیک مونترال به آموزش  12الی  13رشته مهندسی مختلف هم
به صورت تئوری و هم به صورت عملی میپردازد .مدرک تحصیلی دانشگاه
مونترال کامال معتبر است و شما میتوانید پس از دریافت مدرک مهندسی
کارشناسی رشته خود به عنوان یک مهندس ،در تمامی قسمتهای صنعت،
مشغول به کار شوید.

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا5 :
●رتبــه جهــانی117 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 6900
●تعــداد پرسنــل220 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

March 1

June 1

Nov 15

 22,000دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
زبان دانشــگاه پلی تکنیک مونترال فرانسوی اســت اما با موافقت اساتید
میتوانید دوره دکترا را به زبان انگلیســی بگذرانیــد .بنابراین به طور کلی
دانشجو میبایســت حداقل یکی از مدارک زبان فرانسوی TCF, DALLF,
TFLو یا  TEFرا داشته باشد.
TEF

TOEFL

DALLF

B2

89

B2

کانادا ،استان کبک ،شهر مونترال
polymtl.ca/en
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Queen’s university
دانشگـــاه کویینـــــز
دانشگاه کویینز ،واقع در انتاریو کانادا ،مرکز پژوهش آکادمیک معاصر و خانه
برنده جایزه صلح نوبل آرتور بی مک دونالد است.
کویینز ،بهشت محققان است .مراکز تحقیقاتی این دانشگاه محیطی بسیار

اطالعــات کلــی

پویا در اختیار پژوهشــگران قــرار میدهد .محققان کویینز در بســیاری از

●رتبــه کانــادا9 :

زمینهها از جمله اخترفیزیک ذرات ،تحقیقات سرطان ،تنوع زیستی و انرژی

●رتبــه جهــانی251 :

پاک و… در جهان پیشرو هستند.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 25.000

دانشگاه کویینز از سال  2003تاکنون هر ساله رتبه باالیی در کانادا به دسـت

●تعــداد پرسنــل820 :

آورده و به دلیل دریافت جوایز بســیاری توســط اعضای هیات علمی این
دانشگاه همواره مورد توجه قرار گرفته است .محققان کویینز ،جوایز متعدد
و معتبر بسیاری از جمله جایزهی نوبل را بدست آوردهاند که نشان دهندهی
ارزش باالی پژوهش در این دانشگاه است.

نوع موسســه
دانشگـاه دولتـی

بورسیــه هـای دانشگــاه کویینــز

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

دانشــگاه کویینز بورســیههای متعددی

تـرم

ژانـویـه

مـی

سپتـامبـر

مهلـت اپالی

November 1

March 1

January 15

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی یا فرانسوی نسبت رشته تحصیلی
خود داشته باشد.
IELTS

TOEFL

MELAB

PTE

6.5

88

85

60

برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته
است که مبلغ آنها بین  1,500تا  10,000دالر
در سال متغیر است.

شهـــریه تقــــریبی سـاالنــه
بیــن  16,000تـا  64,000دالر کـانــادا

کانادا ،استان انتاریو ،شهر کینگستون
queensu.ca
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University of Regina
دانشگـــــــاه رجینــــا
دانشـــگاه رجینـــا ،یـــک دانشـــگاه تحقیقاتـــی عمومـــی اســـت کـــه در
منطقـــه رجینـــا ،ایالـــت ساســـکاچوان کانـــادا واقـــع شـــده اســـت .و
حـــدود صـــد ســـال از تاســـیس آن مـــی گـــذرد.

اطالعــات کلــی

دانش ــگاه رجین ــا ب ــه دلی ــل داش ــتن تمرک ــز ب ــر یادگی ــری تجرب ــی ،ش ــهرت

●رتبــه کانــادا28 :

یافتـــه ،بنابرایـــن عـــاوه بـــر مکانهـــای آموزشـــی و کالسهـــای درس،

●رتبــه جهــانی1020 :

قســـمتهایی را نیـــز بـــرای کارآمـــوزی و پـــرورش مهـــارت بـــه صـــورت

●تعــداد دانشجــو :بیش از 16.500

تجرب ــی و عمل ــی در نظ ــر گرفت ــه اس ــت .تمرک ــز ب ــر ای ــن مه ــارت س ــبب
شـــده تـــا دانشـــجویان فـــارغ التحصیـــل از ایـــن دانشـــگاه بـــه راحتـــی
بـــه موقعیـــت هـــای شـــغلی مناســـبی دســـت یافتـــه و بـــه موفقیـــت
برس ــند.

●تعــداد پرسنــل1812 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

بودجه دانشگاه رجینا

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

Feb 1

Oct 25

 183میلیون دالر

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

بین  18,816دالر کانادا

نتایج آزمون باید قبل از مهلت پایانی توسط دفتر آزمون به طور مستقیم به
دانشگاه رجینا ارسال شود .نمرات آزمون ظرف دو سال پس از تاریخ نتیجه
آزمون معتبر خواهد بود.
CAEL

IELTS

MELAB

TOEFL

60

7

85

90

کانادا ،استان ساسکاچوان ،شهر رجینا
uregina.ca

28

Ryerson University
دانشگــــاه رایــرسون
دانشگاه رایرسون ،یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در تورنتو ،ایالت انتاریو،
کانادا است .رایرسون در سال  ،1948فعالیت خود را به عنوان موسسهای
آموزشی آغاز کرد.

اطالعــات کلــی

دانشگاه رایرسون برنامههایی را در زمینههای هوافضا ،شیمی ،عمران،

●رتبــه کانــادا25 :

مکانیک ،برق ،زیست پزشکی و مهندسی کامپیوتر ارائه میدهد .این دانشگاه

●رتبــه جهــانی904 :

همچنین جزو یکی از تنها دو دانشگاه کانادا برای ارائه رشتههای مهندسی
هوافضا است که توسط هیئت اعتبار سنجی مهندسی کانادا ( )CEABتأیید
شده است.
در سال  ،2006دانشگاه رایرسون با ایجاد یک برنامه تخصصی ،به گسترش
این دانشگاه پرداخت که طی  10سال سبب رشد قابل توجه رایرسون شد.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 47.350
●تعــداد پرسنــل3490 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

کتابخانه رایرسون

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم

Fall

Winter

Spring

مهلـت اپالی

March 12

Aug 31

March 12

دارای بیش از  50000جلد کتاب،
 3700عنوان مجله چاپ شده،
بیش از  23000مجله الکترونیکی،
 90.000کتاب الکترونیکی.

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
نتایج آزمون باید قبل از مهلت پایانی توسط دفتر آزمون به طور مستقیم به
دانشگاه رجینا ارسال شود .نمرات آزمون ظرف دو سال پس از تاریخ نتیجه

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 23,000دالر کانادا

آزمون معتبر خواهد بود.
PTE

CAEL

IELTS

TOEFL

60

70

6.5

90

کانادا ،استان انتاریو ،شهر تورنتو
ryerson.ca

29

Saint Paul University
دانشگــاه سنــت پـــاول
اصل و ریشـــهی دانشـــگاه ســـنت پاول به  26سپتامبر ســـال 1848
بازمیگردد .درســـت زمانی که “کالج بی تاون” توســـط اســـقف اعظم
جوزف-یوگن گویز تأســـیس شـــد.در ســـال  1861کالج بـــی تاون به
“کالج اتاوا” تغییر نام داد و در اوت ســـال  1866توســـط دولت اتحادیه
کانادا به درجه دانشـــگاه رســـید.
ای ــن مرکــ ــز آم ــوزش عالــ ــی ،قص ــد دارد تـــ ــا بهعن ــوان ی ــک مرک ــز
دانش ــگاهی ،در آمـ ــوزش ،تحقی ــق و پژوهـــ ــش در ابع ــاد حرف ـهای ب ــه
ســــــطح باالیـــی برســــــد .ایـــن ســـازمان همچنیـــن تـــاش میکنـــد
تـــا بـــه جوامـــع مختلـــف مســـیحی و ســـازمانهای اجتماعی-فرهنگـــی
خدمـــت کـــرده و در همـــکاری بـــا آنهـــا بـــه چالشهـــای کنونـــی
کلیســـا و جامعـــه پاســـخ دهـــد.

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا23 :
●رتبــه جهــانی8821 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 1070
●تعــداد پرسنــل100-199 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بورسیه های دانشجویی

تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

April 1

Sep 1

بورســیه ها از  750تا  3,500دالر کانادا بنا
به شرایط دانشجو متغییر است..

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
دانشگاه سنت پاول یک دانشگاه دوزبانه (انگلیسی  -فرانسوی) است.

 14,911دالر کانادا

متقاضیان باید حداقل در یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسوی مهارت کافی
را کسب کنند.
CAEL

MELAB

IELTS

TOEFL

70

84

6.5

86

کانادا ،استان انتاریو ،شهر اتاوا
ustpaul.ca

30

University of Saskatchewan
دانشگــــاه ســاسکــاچـــــوان
دانش ــگاه ساس ــکاچوان در س ــال  ،1907در حاش ــیه رود ساس ــکاچوان و در
شـــهر ساســـکاتون توســـط دولـــت محلـــی ایـــن ایالـــت تاســـیس شـــد.
ایـــن دانشـــگاه هـــم اکنـــون یکـــی از دانشـــگاههای معتبـــر و جامـــع
کانـــادا خصوصـــا در رشـــتههای پزشـــکی ،کشـــاورزی ،مهندســـی ،منابـــع
طبیعـــی و بیوتکنولـــوژی اســـت کـــه در بیـــن دانشـــگاههای پیشـــرو
کانـــادا و جهـــان قـــرار گرفتـــه اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا16 :
●رتبــه جهــانی465 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 23.690

دانشـــگاه ساســـکاچوان ،یکـــی از دانشـــگاههای تحقیقاتـــی جامـــع
کان ــادا اس ــت ک ــه در ای ــن راس ــتا مرک ــز تحقیق ــات ن ــوری مع ــروف ب ــه
 Canadian Light Sourceکـــه از بزرگتریـــن آزمایشـــگاههای جهـــان

●تعــداد پرسنــل7000 :

نوع موسســه

بـــه حســـاب میآیـــد را در خـــود جـــای داده اســـت.

دانشگاه دولتی ،عمومی

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

بودجه دانشگاه ساسکاچوان

Spring

تـرم

Fall

Summer

Spring

مهلـت اپالی

May 1

Mar 1

Feb 1

 214میلیون دالر کانادا

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 17,504دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد.

MELAB

PTE

IELTS

TOEFL

85

63

6.5

86

کانــادا ،ایالت ساســکاچوان ،منطقه
ساسکاتون
usask.ca

31

University of Sherbrooke
دانشگــــــاه شـــربـــروک
دانشـــگاه شـــربروک در ســـال  ،1954به عنوان یک دانشـــگاه کاتولیک
فرانســـوی زبـــان در منطقـــهای کـــه عمدتا انگلیســـی زبـــان بود،
تأســـیس شـــد .در ابتدا و تا ســـال  ،1960محدودیتهـــای مذهبی
بـــرای فعالیتهـــای آموزشـــی وجود داشـــت .اما پـــس از آن ،این
محدودیتهـــا کنار زده شـــد.
آموزشهـــای این دانشـــگاه توســـط اســـاتید برجســـته کانادایی و
همچنین ســـایر اســــــاتید از کشـــورهای مختلف جهـــان انجام می
گیـــرد .روش تدریـــس در رشـــتههای مختلف به صـــورت کامال نوین
بـــوده و فضایی صمیمـــی ،فعال همراه بـــا تفکر انتقـــادی را در اختیار
شـــما قرار میدهد.
دانشـــگاه شـــربروک در ســـالهای متوالـــی در بیـــن پرافتخارترین
دانشـــگاههای کانـــادا قرار گرفته و مـــورد پذیرش وزرات علوم اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا24 :
●رتبــه جهــانی722 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 31.000
●تعــداد پرسنــل64000 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی ،عمومی

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 16,232دالر کانادا

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم

Fall

Winter

مهلـت اپالی

Mar 31

Mar 31

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشد:
IELTS

TOEFL

6.5

80

کانادا ،استان کبک ،شهر شربروک
usherbrooke.ca

32

Simon Fraser University
دانشگــاه سایمــون فریـــزر
دانشـــگاه ســـایمون فریزر در ســـال  ،1965در منطقه برنابـــی و ایالت
بریتیش کلمبیا تاســـیس شـــد که اکثر اوقات با نـــام اختصاری SFU
شـــناخته میشود.
این دانشـــگاه با داشـــتن ســـه پردیس معتبر که در مناطق شـــهری
واقع شـــده انـــد ،به یکـــی از پر مخاطبتریـــن دانشـــگاههای کانادا
تبدیل شـــده اســـت .آموزشهای این دانشـــگاه در تمامـــی مقاطع و
رشـــته ها به صـــورت نوین انجام میگیرد .دانشـــگاه ســـایمون فریزر
از لحاظ تحقیقاتی نیز دانشـــگاهی جامع و برجســـته در کشور کانادا و
همچنین در ســـطح جهان است.
همـــواره این دانشـــگاه در بین دانشـــگاههای برتر کانادا قـــرار گرفته
و همچنیـــن اولین عضو کانادایی انجمن ملی ورزشـــکاران دانشـــگاهی
اســـت که بزرگترین انجمن ورزشـــی دانشـــگاهی جهان است.

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا13 :
●رتبــه جهــانی314 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 33.600
●تعــداد پرسنــل7595 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بورسیه های دانشگاه سایمون فریزر
پیشرفت درخشان در مقطع دکتری:
بین  4,000تــا  6,500دالر کانادا به صورت

تـرم

Fall

Spring

Summer

مهلـت اپالی

Jan 15

June 14

Sep 15

ساالنه

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 14,690دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی زیر را داشته باشند..
CAEL

TOEFL

IELTS

60

88

6.5

کانادا ،اســتان بریتیش کلمبیا ،شــهر
ونکوور
sfu.ca

33

UNIVERSITY OF TORONTO
دانشگـــــاه تــــورنتــــــو
دانشـــگاه تورنتـــو یـــک مرکـــز تحقیقاتـــی عمومـــی در تورنتـــو کانـــادا
اس ــت ک ــه در حوال ــی پ ــارک کوئین ــز واق ــع ش ــده اس ــت .ای ــن دانش ــگاه
در س ــال  ،1827ب ــه عن ــوان کال ــج پادش ــاهی کان ــادا تأس ــیس ش ــد ک ــه
در ابتـــدا تحـــت کنتـــرل کلیســـای انگلیـــس بـــود .امـــا پـــس از تبدیـــل
شـــدن بـــه نهـــادی ســـکوالر ،در ســـال  1850بـــا نـــام دانشـــگاه تورنتـــو

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا1 :
●رتبــه جهــانی20 :

خوانـــده شـــد.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 61.600

امـــروزه ایـــن دانشـــگاه برتریـــن موسســـه آموزشـــی کانـــادا در زمینـــه

●تعــداد پرسنــل21780 :

یادگیـــری ،کشـــف و آفرینـــش دانـــش اســـت .تحصیـــل در اســـتان

نوع موسســه

انتاریـــو و شـــهر زیبـــای تورنتـــو تجربـــه ای بـــی نظیـــر از زندگـــی در

دانشگاه دولتی

کانـــادا بـــه شـــما خواهـــد داد.

خوابگاههای مجهز دانشجویی
با هزینه ماهانه  1,200تا  1,320دالر

کتابخانه بزرگ و مجهز

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم
تـرم
اپالی
مهلـت

سومین کتابخانه آمریکای شمالی
اپالی
مهلـت
تـرماپالی
مهلـت

Fall

Feb 1

با  44کتابخانه مختلف

بودجه دانشگاه تورنتو
بودجه عملیاتی ساالنه :حدود  2.7میلیارد

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

دالر

تحصیالت به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در این دانشگاه امکان پذیر است.
برای اخذ پذیرش در دانشــگاه تورنتو باید یکی از مدارک زبان بیان شده را
داشته باشید.
IELTS

TOEFL

DUOLINGO

7

76

85

بودجه تحقیقاتی ساالنه :حدود 1.3
میلیارد دالر

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 46,000دالر کانادا
کانادا ،انتاریو ،تورنتو،
utoronto.ca

34

Trent university
دانشگــاه تــرنــت
دانشــگاه ترنــت یکــی از دانشــگاههای دولتــی کانــادا اســت کــه در ســال
 1963در حــوزه شــهر کوچــک پیتربــورو ( محــدوده جمعیتــی  50000تــا
 249999نفــر) ،واقــع در انتاریــو تاســیس شــده اســت.
دانشــجویان در مقطــع کارشناســی در رشــتههایی همچــون تجــارت،
محیــط زیســت ،آمــوزش ،مطالعــات بومــی و بســیاری دیگــر از رشــتههای

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا32 :
●رتبــه جهــانی1284 :

علمــی دیگــر همچــون پرســتاری نیــز مشــغول بــه تحصیلانــد.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 8400

کالسهــای درس همــواره پویــا و فعالانــد و معمــوال بــا کمتــر از 30

●تعــداد پرسنــل251 :

دانشــجو تشــکیل میشــوند .برنامههــای آکادمیــک دانشــگاه بســیار
دقیــق و درعیــن حــال بســیار ســخت اســت .کیفیــت آموزشــی بــاال و
امــکان تعامــل و مشــارکت بــا دیگــر دانشــجویان از دیگــر ویژگیهــای
ایــن دانشــگاه بــه حســاب میآیــد.

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بورسیههای دانشگاه ترنت

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

کمک هزینه برای دانشجویان ممتاز:

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

June 1

Nov 9

Mar 1

ساالنه  5,000دالر کانادا
برای دانشجویان فعال در فوق برنامههای
دانشگاه 3,750 :دالر کانادا به صورت ساالنه

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

متقاضی باید یکی از مدارک زبان انگلیسی یا فرانسوی نسبت رشته تحصیلی

بین  15,000تا  17,000دالر کانادا

خود داشته باشد
CAEL

PTE

MELAB

TOEFL

60

59

85

93

کانادا ،استان اونتاریو ،شهر پیتربورو
trentu.ca
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University of Victoria
دانشگــــاه ویکتــوریـــا
دانشـگاه ویکتوریـا ،واقـع در مرکـز ایالـت بریتیـش کلمبیـا اسـت .ایـن
دانشـگاه ،در سـال  1903بـا عنـوان کالج ویکتوریا تاسـیس شـد ،کـه در آن
زمـان آن را خواهـر خوانـده دانشـگاه مـک گیـل میخواندنـد.

اطالعــات کلــی

دانشـکدهی حقـوق دانشـگاه ویکتوریـا ،طـی سـالهای اخیـر (حـدود 8

●رتبــه کانــادا14 :

سـال) رتبـهی نخسـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .ایـن دانشـگاه

●رتبــه جهــانی169 :

در رشـته  MBAنیـز همـواره مـورد توجـه قرار گرفته اسـت و در سـال 2000
تـا  2004در زمیـن شناسـی ،علـوم فضـا ،مهندسـی و ریاضیـات افتخـارات
بسـیاری کسـب نموده اسـت .یکـی از دالیلـی که دانشـگاه ویکتوریـا را به
شـهرت رسـانده ،معماری جـذاب و موقعیـت جغرافیایی بی نظیر دانشـگاه
اسـت .ایـن دانشـگاه در منطقـه ای بـا آب و هوایـی مالیـم واقـع شـده و
فضـای اطراف دانشـگاه برای اهالی هنر و همچنین ورزش دوسـتان بسـیار

●تعــداد دانشجــو :بیش از 21.800
●تعــداد پرسنــل12000 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

مطلـوب خواهـد بود.

هزینه خوابگاه دانشگاه ویکتوریا

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

از  500تا  700دالر کانادا (به صورت ماهانه)

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

June 1

Oct 1

Feb 1

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 18,816دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:
CAEL

IELTS

MELAB

TOEFL

70

6.5

90

90

کانادا ،ایالت بریتیش کلمبیا
uvic.ca
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Waterloo University
دانشگــــاه واتـــرلـــو
دانشـــگاه واترلـــو در ســـال  1956میـــادی و در ایالـــت انتاریـــو کشـــور
کانـــادا تاســـیس شـــده اســـت.
ای ــن دانش ــگاه درص ــدر ن ــوآوری و تح ــول گرای ــی ق ــرار دارد و ب ــه عن ــوان
مرکـــز فنـــاوری کانـــادا از آن یـــاد میشـــود .همیـــن مســـئله ســـبب

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا24 :

شـــده تـــا پلهـــای ارتباطـــی بـــا صنعـــت ،موسســـات و همچنیـــن

●رتبــه جهــانی168 :

جامعـــه ایجـــاد شـــود .واترلـــو خـــود را بـــا چالشهـــای جهانـــی رو بـــه

●تعــداد دانشجــو :بیش از 30.000

رو کـــرده و بـــرای پیشـــرفت علـــم و دانـــش گام برمـــیدارد.

●تعــداد پرسنــل2184 :

بـــه ایـــن دلیـــل کـــه شـــهر واترلـــو یـــک شـــهر دانشـــجویی بـــا مراکـــز
علمـــی بـــه حســـاب میآیـــد ،شـــهری ارزان اســـت و شـــما مجبـــور
نیســـتید مالیـــات زیـــادی بـــه دولـــت بپردازیـــد.

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

محل اقامت در شهر واترلو:
زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

میتوانید بــا پرداخت اجاره بهای کمتری

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

Feb 1

June 1

Oct 1

نســبت به دیگر شهرهای کانادا آپارتمانی
را اجاره کنید.
خوابگاههای دانشــگاه واترلو نیز اطراف
پردیــس اصلی ایــن دانشــگاه متمرکز
شدهاند.

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:

بین  28,744تا  35,251دالر کانادا
MELAB

PTE

IELTS

TOEFL

85

65

7

85

کانادا ،استان انتاریو ،شهر واترلو
uwaterloo.ca.ca
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University of Western Ontario
دانشگــــاه وستـــرن انتــاریــو
دانشـــگاه وســـترن انتاریـــو ( )UWOکـــه معمـــوال بـــه اختصـــار آن را
دانشـــگاه وســـترن مینامنـــد ،یـــک دانشـــگاه تحقیقاتـــی عمومـــی در
لنـــدن ،انتاریـــو ،کانـــادا اســـت کـــه از  7مـــارس  1878توســـط آیـــزاک
هلمـــوس تاســـیس شـــد .وســـعت ایـــن دانشـــگاه بـــه انـــدازه 455
هکت ــار اس ــت .وســ ــترن انتاریـ ــو یکـــ ــی از دانشـــ ــگاه ه ــای برت ــر
کانـــــادا در زمینــــهی تحقیقـــــات و پژوهـــــش اســـت.

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا10-12 :
●رتبــه جهــانی201-300 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 37.000

دانشگاه وسترن در چهار زمینه اصلی به تحقیقات میپردازد:

●تعــداد پرسنــل1381 :

علوم زندگی و شرایط انسانی
تجزیه و تحلیل فرهنگ و ارزشها

نوع موسســه

علوم اجتماعی

دانشگاه دولتی ،عمومی

سیاستهای عمومی و فعالیتهای اقتصادی

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 24,851دالر کانادا

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی
تـرم
تـرم
اپالی
مهلـت

Fall

اپالی
مهلـت
تـرماپالی
مهلـت

Feb 1

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:
CAEL

MELAB

IELTS

TOEFL

60

80

6.5

83

کانادا ،استان انتاریو ،شهر لندن
uwo.ca
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University of Windsor
دانشگــــاه وینــــــدزور
دانشگاه ویندزور در سال  1857با نام کالج  Assumptionکار خود را آغاز
کرد و بعدها با نام دانشگاه ویندزور شهرت یافت.
دانشگاه ویندزور ،یک دانشگاه خدماتی و دانشجو محور است که خدمات
خود را در طیف وسیعی از رشتهها و مقاطع علمی و تحصیلی در اختیار
دانشجویان بومی و بین المللی قرار میدهد .یکی از ویژگیهای این دانشگاه
فضایی تعاملی است که بین دانشجویان ایجاد کرده است و باعث یادگیری،
تحقیق و تدریس بهتر میشود .حدود  16500دانشجو در این دانشگاه در

اطالعــات کلــی
●رتبــه کانــادا27 :
●رتبــه جهــانی686 :
●تعــداد دانشجــو :بیش از 16.500

رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به کسب علم و دانش هستند
که تقریبا  10درصد جمعیت آنان را دانشجویان بین المللی تشکیل میدهند.
در این دانشگاه امکانات بسیاری اعم از کتابخانهها (کتابخانه  Leddyو
کتابخانه قانون پل مارتین) ،سالنها و محوطههای ورزشی (فوتبال ،والیبال
ساحلی و هاکی) و مکانهایی برای قرار مالقات و تجمعهای دانشجویی در
نظر گرفته شده است.

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بودجه دانشگاه ویندزور
بودجه ساالنه حدود  102.142میلیون دالر

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

کانادا

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

Apr 1

Aug 1

Dec 1

شهــریه تقـریبی سـاالنـه
 23,500دالر کانادا

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش
متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:
IELTS

TOEFL

6.5

83

کانادا ،استان انتاریو شهر ویندزور
uwindsor.ca
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York university
دانشگـــاه یــورک
دانشـــگاه یـــورک کانـــادا ،ســـومین دانشـــگاه بـــزرگ ایـــن کشـــور و
دومیـــن دانشـــکدهی آمـــوزش عالـــی در ایالـــت انتاریـــو اســـت .ایـــن
دانش ــگاه سراس ــری ،در س ــال  1959تاس ــیس ش ــد و تاکن ــون در بس ــیاری

اطالعــات کلــی

از رشـــتههای مختلـــف پیشـــتاز بـــوده اســـت.

●رتبــه کانــادا18 :

ایـــن دانشـــگاه از  24مرکـــز تحقیقاتـــی و 11دانشـــکدهی مجـــزا تشـــکیل

●رتبــه جهــانی520-511 :

شـــده اســـت کـــه در هـــر کـــدام از ایـــن دانشـــکدهها ،رشـــتههای
مختلفـــی در مقاطـــع کارشناســـی ،کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری ارائـــه
میشـــود .ایـــن دانشـــگاه ،شـــامل پنـــج کتابخانـــه ارزشـــمند اســـت
کـــه میلیونهـــا کتـــاب و آثـــار مهـــم را در خـــود جـــای داده اســـت.

●تعــداد دانشجــو :بیش از 51.000
●تعــداد پرسنــل7000 :

نوع موسســه
دانشگاه دولتی

بودجه دانشگاه یورک

زمانبنـــدی و ددالیــن اپــالی

بودجه عملیاتی:

تـرم

Fall

Winter

Summer

مهلـت اپالی

Mar 15

July 15

Nov 15

حــداقــل نمــره زبــان بــرای اخـذ پذیــرش

یک میلیارد دالر کانادا
بودجه تحقیقاتی:
 79میلیون دالر کانادا

شهــریه تقـریبی سـاالنـه

متقاضی باید یکی از مدارک زبان زیر را داشته باشد:

 22,417دالر کانادا
IELTS

TOEFL

6.5

83

کانادا ،استان انتاریو ،شهر تورنتو
yorku.ca
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