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

RCIC# 506959

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
تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت

کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

نمـاینده رسـیم
ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع
مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـت پرونـدههـا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات
وکالی ما هر تغییری در قوانین اداره مهاجرت

کانادا را رصد می کنند.

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

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

پیشنهاد بهرتینها
بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

هم ــراه شم ـ ــا
مشاورین تراست در تمام مراحل

مهاجرت 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 است

که ممکن است باعث تردید آفیسر در ویزا دادن به شما 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 ایــن مرحلــه کافــی اســت تــا بــا یــک تمــاس تلفنــی و یــا پــر کــردن فــرم ارزیابــی در ســایت ،یــک وقــت
مشــاوره از کارشناســان مــا دریافــت کنیــد.
تنظیم قرارداد

مرحله دوم

بعــد از تشــریح کامــل شــرایط و خواســته هــای شــما ،راهنمایــی هــای الزم از طــرف کارشــناس بــه شــما
داده خواهــد شــد و بــا عقــد قــرارداد ،فرآینــد اخــذ پذیــرش و ویــزای تحصیلــی کانــادا آغــاز مــی شــود.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

پــس از تحویــل مــدارک بــه کارشناســان تراســت ،در حالــی کــه بــا خیالــی آســوده بــه ســایر کارهــای خــود
مــی رســید ،مطمئــن هســتید کــه کارشناســان تراســت پیوســته در حــال پیگیــری کارهــای شــما هســتند.
معرفی فهرست دانشگاه ها

مرحله چهارم

در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه شــرایط شــما فهرســتی از دوره هــای موجــود در رشــته مــورد عالقــه تــان در
اختیــار شــما قــرار مــی گیــرد.

05

اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در ایــن مرحلــه ،فــرم هــای مــورد نیــاز دانشــگاه مــورد نظــر شــما تکمیــل و بــه همــراه مــدارک بــرای دانشــگاه
ارســال خواهند شــد.

06

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

مرحله ششم

پــس از اخــذ پذیــرش تحصیلــی ،شــهریه دانشــگاه پرداخــت مــی شــود .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت
کــه کارشناســان بــا تجربــه تراســت مــی تواننــد بــا توجــه بــه رزومــه تحصیلــی و شــرایط شــما ،بیشــترین
مقــدار ممکــن از بورســیه هــای تحصیلــی را بــرای شــما دریافــت کننــد .بنابرایــن ،ممکــن اســت نیــاز بــه
پرداخــت شــهریه در تــرم هــای بعــدی نداشــته باشــید.

07

دریافت نامه پذیرش

مرحله هفتم

در ایــن مرحلــه نامــه پذیــرش از دانشــگاه در دســتان شماســت .بــه شــما تبریــک مــی گوییــم! آمــاده
تحصیــل در کانــادا شــوید.

08

دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

در نهایــت ،بــا توجــه بــه دریافــت نامــه پذیــرش از دانشــگاه ،بــرای صــدور ویــزای تحصیلــی کانــادا اقدامــات
الزم بــرای شــما انجــام مــی شــود.

بزرگتـرین افتخـاری که در طـول سـالها خدمـت رســـانی کسـب کردهایـم،
لبخند رضایت مشـــتریان اســـت .مجموعه تراســـت به خود میبالد که مشـــتریانش خدماتی منحصر
به فـــرد را دریافت میکنند و این بزرگترین افتخار و دلگرمی تیم موسســـه مهاجرتی تراســـت اســـت.

در جریان باشید!
تراست را برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مهاجرتی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

فهرست کالجهای کانادا
کالج کمبرین

8

کالج هنـر و طراحی انتاریو

20

کالج سلکـرک

9

کالج کانستوگا

21

کالج موهـاک

10

کالج جورجین

22

کالج داگالس

11

کالج کـانـادور

23

کالج کموسان

12

کالج فنشــاو

24

کالج فلمینگ

13

کالج سنت الرنس

25

کالج ِرد ریـور

14

کالج سنتکلر

26

کالج النگـارا

15

کالج الگونکویین

27

کالج هامبـر

16

کالج لویالیست

28

کالج سنـکا

17

کالج شریدان

29

کالج جورج براون

18

کالج دورهام

30

کالج سنتنیال

19

کالج اوکاناگان

31

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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کالج کمبرین

Cambrian College

اطالعـات کلـی
4100

تعداد دانشجویان

119

رنکینگ کانادا

8412

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی

کالــج کمبریــن ،یــک کالــج هنــر و فناوریهــای کاربــردی اســت
کــه در ســال 1967پــس از تأســیس پردیسهایــی در شــهرهای
سوســنت مــاری و نــورث بــی در اســتان آنتاریــو فعالیــت خــود
را آغــاز کرد.کالــج کمبریــن دارای ســه پردیــس در شــمال اســتان
انتاریــو اســت .اســامی پردیسهــای کالــج کمبریــن عبــارت
اســت از ( Barrydowne campusپردیس اصلی)Manitoulin ،
 .campus، spanola campusایــن پردیسهــا ارائــه دهنــده ی
 80برنامــه ی تحصیلــی تمــام وقــت و در حــدود  900برنامــه
ی تحصیلــی پــاره وقــت هســتند .کالــج کمبریــن بــه عنــوان
ســی و هفتمیــن کالــج برتــر در حــوزه ی تحقیقــات شــناخته
مــی شــود .و تنهــا کالــج در شــمال انتاریــو اســت کــه در بیــن
 50کالــج برتــر در زمینــه ی تحقیقــات قــرار دارد .از ســال 2015
تــا  2016کالــج کمبریــن بیــش از  1.8میلیــون دالر از طریــق
تحقیقــات درامــد کســب کــرده اســت.

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش

اقامتگاههای سبـک خوابگاه
هزینه ترمی

 3430دالر کانادا

اقامتگاههای سبـک خانههای شهری
هزینه ترمی

 3185دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
 13300دالر کانادا

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

1 Oct

Greater Sudbury, Ontario

آزمون

T. IBT

T. PBT

IELTS

PBE

دیپلم

80

550

6

58

Cambrian College

کارشناسی

84

570

6.5

61

1400 Barrydowne Road, Sudbury,
Ontario, Canada
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کالج سلکـرک

Selkirk College

اطالعـات کلـی
تعداد دانشجوی تمام وقت

2400

تعداد دانشجوی بین المللی

311

رنکینگ کانادا

108
7695

رنکینگ بین المللی

کال ــج س ــلکرک فعالی ــت خ ــود را در س ــال تحصیلــی 1967-1966
آغ ــاز ک ــرد .در آن س ــال  458محص ــل در ای ــن مرک ــز تحصیلــی
ثب ــت ن ــام کردن ــد و اولی ــن س ــاختمانهای ای ــن کال ــج در ش ــهر
کســـلگار بنـــا شـــد .کالـــج ســـلکرک در مجمـــوع دارای  9مرکـــز
اصلــی اس ــت ک ــه ش ــامل  6پردی ــس و  3مرک ــز آموزش ــی م ــی
سهـــا و مراکـــز آموزشـــی ایـــن کالـــج عبارتنـــد از
شـــود .پردی 

اقامـت دانشـجویی
اقامتگاههای سبـک خوابگاه
هزینه ماهانه

اقامتگاههای سبـک خانههای شهری

پردیـــس  ،Caslgarپردیـــس  ،Silver Kingپردیـــس Tenth

اقامت چهار ماهه در
پردیس Castlegar

پردیـــس  ،Grand Forksمرکـــز آموزشـــی  Kasloو مرکـــز

اقامت چهار ماهه در
پردیس Nelson

 ،Streetپردیـــس خیابـــان  ،Victoria Streetپردیـــس ،Trail
آموزشـــی .Nakusp

 620-430دالر کانادا

 3200دالر کانادا
 3400دالر کانادا

اقامت خارج از کالج

زمان بندی و ددالین

هزینه ماهانه

تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

15 Jan

15 Oct

 1500 - 600دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
 9800دالر کانادا

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

CELPIP

IELTS

حداقل نمره

80

4

6

Selkirk College
British Columbia, Canada
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اطالعـات کلـی

کالج موهـاک
Mohawk College

30000

تعداد دانشجویان

89

رنکینگ کانادا

6595

رنکینگ بین المللی

1100

پرسنل اداری

اقامـت دانشـجویی
کالـــج موهـــاک ریشـــههای عمیقـــی در تاریخچـــه ی شـــهر
همیلتـــون دارد .شـــهر همیلتون در قرن بیســـتم بـــه عنوان
یـــک شـــهر صنعتی شـــناخته می شـــد و نیـــاز آن بـــه نیروی

اقامتگاه کالج (پردیس )Fennell
 7775دالر در سال

هزینه ساالنه

کار ماهـــر روز افـــزون بود .کالـــج موهاک دارای ســـه پردیس
ِ
اصلـــی در شـــهر همیلتـــون ،اســـتونی گریک و دانشـــگاه مک
مســـتر می باشـــد .و در آنهـــا برنامههای تحصیلی بســـیاری
در زمینههـــای فنـــون و مهارتهای تخصصی ،علوم پزشـــکی،
خدمـــات اجتماعـــی و علـــوم بازرگانی ارائـــه می دهد.

شهریه تقریبی ساالنه
 14700دالر کانادا

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

1 Jun

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

PTE

)CEFR (C1

IELTS

TOFEL

حداقل نمره

50

7

6

79

www.mohawkcollege.ca
Hamilton,Ontario,Canada

 www.trustimm.comصفحه
11 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج داگالس

Douglas College

اطالعـات کلـی
24000

تعداد دانشجویان

84

رنکینگ کانادا

6208

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
کال ــج داگالس یکــی از بزرگتری ــن مؤسس ــات عموم ــی ارائ ــه ی
م ــدرک در اس ــتان بریتی ــش کلمبی ــا اس ــت و ان ــواع م ــدارک را

اقامت در بیرون از کالج
هزینه ساالنه

 8000 - 5000دالر کانادا

در رش ــتههای گوناگ ــون ارائ ــه م ــی ده ــد .س ــر جیم ــز داگالس،
سیاســـتمدار کانادایـــی و اولیـــن اســـتاندار بریتیـــش کلمبیـــا
بـــود کـــه بـــه عنـــوان پـــدر بریتیـــش کلمبیـــا شـــناخته مـــی
شــود .کالــج داگالس کــه در ســال  1970تأســیس شــد ،بــه نــام
شـــخص ســـر جیمـــز داگالس نامگـــذاری شـــد .کالـــج داگالس

شهریه تقریبی ساالنه
 18000دالر کانادا

دارای ســـه پردیـــس در شـــهر ونکـــوور ،دو پردیـــس در شـــهر
نیووس ــت مینیس ــتر و ی ــک پردی ــس در ش ــهر کوکیت ــام م ــی
باش ــد.

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

30 Sep

30 Jan

30 May

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

PTE

TOFEL

IELTS

حداقل نمره

65

85

6.5

www.douglascollege.ca
New Westminster, Coquitlam,
British Columbia, Canada

 www.trustimm.comصفحه
12 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج کموسان

Camosun College

اطالعـات کلـی
18650

تعداد دانشجویان

100

رنکینگ کانادا
رنکینگ بین المللی

7145

تعداد پرسنل

927

اقامـت دانشـجویی
تاریخچـــه ی کالـــج کموســـان بـــه ســـال  1914و یـــک مرکـــز

اجاره خانه

تحصیلــی ب ــه ن ــام س ــاختمان یان ــگ ،ب ــاز م ــی گ ــردد ..در س ــال
 ،1967ایـــن مرکـــز تحصیلـــی بـــه همـــراه کالـــج ویکتوریـــا بـــه

هزینه ماهانه

 1300 - 900دالر کانادا

پردیـــس  Gordon Headدانشـــگاه ویکتوریـــا نقـــل مـــکان
کردن ــد .در س ــال  1970س ــاکنان ش ــهر ویکتوری ــا ب ــه تأس ــیس
ی ــک کال ــج جدی ــد رأی مثب ــت دادن ــد .در س ــال  1971ای ــن مرک ــز
کالـــج کموســـان نامگـــذاری شـــد و در ســـپتامبر همـــان ســـال
اولیـــن دانشـــجویان خـــود را ثبـــت نـــام کـــرد .پردیسهـــای
کالـــج کموســـان عبارتنـــد از پردیـــس  Lansdownو پردیـــس

اقامت خانگی به همراه غذا
هزینه ماهانه

اقامت خانگی بدون غذا
هزینه ماهانه

.Interurban

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

31 Oct

28 Feb

30 Jun

 950دالر کانادا

 700دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
 14800دالر کانادا

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

TOFEL

دولینگو

IELTS

PTE

لیسانس

88

115

6.5

-

دیپلم

83

105

6

54

www.camosun.ca
Greater Victoria, British Columbia,
Canada

 www.trustimm.comصفحه
1323
صفحــه
www.trustimm.com

کالج فلمینگ

Fleming College

اطالعـات کلـی
16000

تعداد دانشجویان

99

رنکینگ کانادا

7221

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی

در  21مــی ســال  ،1965ویلیــام جــی .دیویــس بــه عنــوان وزیــر
آمــوزش و پــرورش وقــت ،قوانینــی را بــرای تأســیس کالجهــای
فنــاوری و هنرهــای کاربــردی معرفــی کــرد .ایــن رویــداد تاریخــی
باعــث شــد کــه طــی  50ســال 21 ،کالــج هنرهــای کاربــردی و
 3کالــج آموزشهــای پیشــرفته در کانــادا تأســیس شــود.

هزینههای اقامت در پردیس Sutherland
 3800دالر کانادا

هزینه هر ترم

هزینههای اقامت در پردیس Frost
 3550دالر کانادا

هزینه هر ترم

پردیسهــای ایــن کالــج عبارتنــد از پردیــس فراســت ،پردیــس
ســادرلند ،پردیــس کوبــورگ و پردیسهالیبرتــون.

هزینه اقامت دانشجویی در شهر
هزینه ماهیانه

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Summer

Winter

Spring

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

1 Feb

بیش از  500دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
 13749دالر کانادا

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

T. PBT

IELTS

)(CAEL

دیپلم

80

550

6.5

60

flemingcollege.ca

کارشناسی

88

577

6.5

70

Fleming College, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
14 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج ِرد ریـور

Red River College

اطالعـات کلـی
21000

تعداد دانشجویان

96

رنکینگ کانادا
رنکینگ بین المللی

7104

تعداد پرسنل

1800

اقامـت دانشـجویی

تاریخچه ی کالج رد ریور به یک مرکز آموزش فنی حرفه ای
تأسیس شده در دهه ی  1930باز می گردد .در سال  1980دولت
از این مرکز حمایت کرد و پس از مدتی برنامههای آموزشی
نجاری ،کار با ورقههای فلزی ،جوشکاری ،مهندسی قدرت و
سایر رشتهها به برنامه ی تحصیلی این مرکز اضافه شدند .این
مؤسسه در سال  1944نقل مکان کرد تا به فضای آموزشی خود
وسعت بخشد .پردیسهای کالج رد ریور عبارتند از پردیس
 ،Notre Damپردیس  ،Exchange Districtپردیس Airport
 ،Stevensonپردیس (،Stevenson Campus (Southport
پردیس  ،Interlake and Peguis – Fisher Riverپردیس

اقامت در کالج رد ریور
 210دالر کانادا

هزینه هفتگی

اقامت خارج از کالج رد ریور
هزینه ماهیانه

 900-500دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
بین  11000تا  27000دالر کانادا

 ،Portageپردیس  Steinbachو پردیس .Winkler

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

21 Aug

4 Jan

3 May

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

حداقل نمره

80

6.5

www.rrc.ca
Red River College, Manitoba,
Canada

 www.trustimm.comصفحه
15 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج النگـارا

Langara College

اطالعـات کلـی
22000

تعداد دانشجویان

81

رنکینگ کانادا

5763

رنکینگ بین المللی

1000

تعداد پرسنل
برنامههـای تحصیلـی کالـج النـگارا اولین بار در سـال  1965ارائه
شـدند .موقعیـت اولیـه ی کالـج النـگارا در مرکـز کینـگ ادوارد
واقـع در در کالـج ونکـوور بـود .در اولین روز از آپریل سـال 1994

اقامـت دانشـجویی

ایـن کالـج بـه عنـوان یـک مرکـز تحصیلـی مسـتقل بـه کار خـود
ادامـه داد .در سـالهای  1997و  2007چندیـن مرکـز از جملـه
کتابخانـه و کالسهـای متعـدد به منظور وسـعت بخشـیدن به
کالج النگارا بنا شـدند .در سـال  2019کالج النگارا چهل و نهمین
سـالگرد شـروع فعالیت خود را جشـن گرفت .در آن هنگام 25
سـال از تأسـیس ایـن مرکـز بـه عنـوان یـک کالـج عمومـی و
مسـتقل می گذشـت .امروزه کالج النگارا رشـتههای گوناگونی
را در زمینههـای تجـارت ،علـوم سلامت ،علـوم انسـانی ،هنـر و
علـوم فنـاوری تحـت پوشـش قـرار مـی دهـد .از جمله مشـاهیر
این کالج می توان به  Ujjal Dosanjh، Gary Masonو Daniel

اقامت خانگی
هزینه ماهانه

 830دالر کانادا

اجارۀ آپارتمان یکخوابه در مرکز شهر
هزینه ماهانه

 2000دالر کانادا

اجارۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر
هزینه ماهانه

 1590دالر کانادا

 Dohenyاشـاره کرد.

شهریه تقریبی ساالنه

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Summer

Spring

مهلت اپالی

31 May

28 Feb

31 Oct

 18000دالر کانادا

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

حداقل نمره

80

6.5

www.langara.ca
Vancouver, British Columbia,
Canada

 www.trustimm.comصفحه
16 23
صفحــه
www.trustimm.com

اطالعـات کلـی

کالج هامبـر

83000

تعداد دانشجویان

71

رنکینگ کانادا

5367

رنکینگ بین المللی

Humber College

3400

تعداد پرسنل

اقامـت دانشـجویی

کال ــج هامب ــر در س ــال  1967در ش ــهر تورنت ــو کان ــادا تأس ــیس
ش ــد .ای ــن مرک ــز فعالی ــت خ ــود را ب ــا ثب ــت ن ــام  100دانش ــجو
آغــاز کــرد و تــا ســال  1970بــه طــور چشــمگیری وســعت یافــت.
ی کاربـــردی ،علـــوم
پـــس از آن رشـــتههای پزشـــکی ،هن رهـــا 
انســـانی و فنـــاوری ،بـــه برنامههـــای تحصیلـــی کالـــج هامبـــر

خوابگاه  Northاتاقهای تک نفره سنتی
هزینه ساالنه

 6071 - 3263دالر

خوابگاه  Northاقامتگاه سوئیتی
هزینه ساالنه

 7624 - 4045دالر

اضافــه شــدند .رونــد بیشــتر شــدن رشــتههای تحصیلــی کالــج
هامب ــر ت ــا س ــال  1980ادام ــه داش ــت؛ زی ــرا اقتص ــاد کان ــادا در
حــال تغییــر بــود و وســعت علــم و دانــش از نیازهــای اساســی
آن محســـوب مـــی شـــد .کالـــج هامبـــر امـــروزه نقـــش بســـیار
مه ــم ت ــری را در تحصی ــات عال ــی اس ــتان انتاری ــو ایف ــا مــی
کنــد بــه طــوری کــه در ســالهای اخیــر  %24از کل دانشــجویان
کالجه ــای کانادایــی در ای ــن مرک ــز مش ــغول ب ــه تحصی ــل ب ــوده
و یــا از آن فــارغ التحصیــل شــده انــد .پردیسهــای ایــن کالــج
عبارتنـــد از پردیـــس  ،Northپردیـــس  ،Lakeshoreپردیـــس
.Orangevill

شهریه تقریبی ساالنه
 14500دالر در سال

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

31 May

30 Sep

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

TOFEL

IELTS

GMAT

حداقل نمره

90

7

560

Humber.ca
Toronto and Orangeville, Ontario,
Canada

 www.trustimm.comصفحه
17 23
صفحــه
www.trustimm.com

اطالعـات کلـی

کالج سنـکا

تعداد دانشجویان
رنکینگ کانادا

Seneca College

انتاریــو بــه دالیــل اقتصــادی و صنعتــی نیازمنــد افــراد آمــوزش

رنکینگ بین المللی
تعداد پرسنل

4450

اقامت در محیط کالج

دی ــده در هن ره ــای کارب ــردی و عل ــوم فن ــاوری ب ــود .گس ــترش

در ترم تابستان برابر با  2900دالر

فعالیته ــای ای ــن مرک ــز از زم ــان تأس ــیس تاکن ــون دائم ــاً در

در ترم زمستان برابر با  4100دالر

جری ــان ب ــوده و در س ــالهای اخی ــر چندی ــن پردی ــس جدی ــد در
کال ــج س ــنکا تأس ــیس ش ــده اس ــت .پردیسه ــای ای ــن کال ــج
عبارتنــد از پردیــس نیونهــام ،پردیــس یــورک ،پردیــس کینــگ،
پردی ــس مارکه ــام ،پردی ــس پیت ــر ب ــورو ،پردی ــس س ــنکا داون

شهریه تقریبی ساالنه
 26000 - 13000دالر کانادا

ت ــاون و پردی ــس ی ــورک گی ــت .ام ــروزه  3500دانش ــجوی بی ــن
المللـــی در ایـــن کالـــج در حـــال تحصیـــل هســـتند کـــه عمدتـــاً
از کش ــورهای چی ــن ،روس ــیه ،پاکس ــتان و عربس ــتان س ــعودی
وارد ای ــن کال ــج ش ــدهان ــد.

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

1 Aug

1 Dec

1 Apr

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

TOFEL

IELTS

GMAT

حداقل نمره

84

6.5

560

69
4781

اقامـت دانشـجویی
کالج ســنکا در ســال  1967تأســیس شــد .در آن هنگام اســتان

35000

www.senecacollege.ca
Toronto, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
18 23
صفحــه
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اطالعـات کلـی

کالج جورج براون
George Brown College

50

تعداد دانشجویان
رنکینگ کانادا

4654

رنکینگ بین المللی

32117

اقامـت دانشـجویی
اقامت در خوابگاه کالج

جــورج بــراون سیاســتمدار و ناشــر روزنامــهی اســکاتلندی بــود
کــه در کانــادا مــیزیســت .او بــه عنــوان یکــی ازقدرتمنــد
تریــن ســخنرانان کانــادا در اتحــاد و سرنوشــت سیاســی ایــن
کشــور تأثیــرات زیــادی داشــت .جــورج بــراون بــه تحصیــات
عمومــی
اهمیــت زیــادی م ـیداد .در ســال  1967کــه یــک قــرن
ّ
از شــکلگیــری کانــادا مــیگذشــت ،بیــل دیویــس و وزیــر
آمــوزش و پــرورش انتاریــو ،نــام “جــورج بــراون” را بــرای کال ـج
هنــر و فنــاوری پیشــنهاد دادنــد .ایــن مرکــز برنامههایــی بــرای
آموزشهــای اولیــهی کــودکان ،خدمــات دنــدان پزشــکی و...
داشــت .پردیسهــای ایــن کالــج عبارتنــد از پردیــس کاســا لــوم،
پردیــس ســنت جیمــز و پردیــس واتــر فرانــت.

 10000دالر

هزینه ساالنه

شهریه تقریبی ساالنه
 ۱۴۰۰۰دالر کانادا (دیپلما و ارشد)
 ۱۷۰۰۰دالر کانادا (کارشناسی)

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

27 Jul

16 Jan

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

آزمون کالج

IELTS

آزمونهای
زبان کمبریج

PTE

برای مدرک
GBC

سطح 9

6.5

176

60

کارشناسی
ارشد

سطح 8

6.5

176

60

دیپلم

سطح 8

6

169

54



georgebrown.ca
Toronto, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
19 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج سنتنیال

Centennial College

اطالعـات کلـی
41000

تعداد دانشجویان

75

رنکینگ کانادا

5312

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
زندگی در محیط کالج سنتنیال

کالــج ســنتنیال در ســال 1966فعالیــت خــود را بــا ثبــت نــام 514

هزینه ماهانه

 1000 - 750دالر کانادا

دانشــجو در  16رشــته ی مختلــف آغــاز کــرد .اولیــن پردیــس
کالــج ســنتنیال پردیــس واردن وودز بــود .پردیسهــای کالــج
ســنتنیال عبارتنــد از پردیــس مورنینــگ ســاید ،پردیــس
اشــتونبی ،پردیــس داونزویــو ،پردیــس پراگــرس ،مرکــز آمــوزش
هنرهــای داســتانی و پایــگاه آموزشــی اگلینتــون.

شهریه تقریبی ساالنه
 28000 - 14000دالر کانادا

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

10 Dec

21 Jan

10 Apr

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

CAEL

TOFEL

تافل کتبی

IELTS

دیپلم

60

550

76

6

کارشناسی

60

580

82

6.5

آزمون

PTE

ITEP

دولینگو

تافل آنالین

دیپلم

51

3.7

 105تا 114

80

کارشناسی

60

4.1

125

88

centennialcollege.ca
Toronto, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
2023
صفحــه
www.trustimm.com

کالج هنـر
و طراحی انتاریو
Ontario College Of Art And
Design University College

اطالعـات کلـی
6072

تعداد دانشجویان

52

رنکینگ کانادا
رنکینگ بین المللی

1685

تعداد پرسنل

685

اقامـت دانشـجویی
اجاره آپارتمان تک خوابه

کالج هنر و طراحی انتاریو ()OCAD Uمعروفترین و بزرگترین
مدرسه هنری کانادا است که در تورنتو واقع شده است .این
دانشگاه ،با بیش از یک قرن سابقه ،برجستهترین هنرمندان
کانادا ،از اعضای گروه هفت مانند ای وای جکسون و آرتور
لیسمر گرفته تا هنرمندان مبتکر پس از جنگ مانند جک
بوش،هارولد تاون و مایکل اسنو را در بستر خود آموزش داده
و طراحی دیجیتال را بار دیگر به جهانیان معرفی کرده است.

 1500دالر

هزینه ماهانه
آپارتمانهای چند خوابه

 2000دالر

هزینه ماهانه

شهریه تقریبی ساالنه

این کالج از زمان تأسیس ،یعنی در سال  ۱۸۷۶تحت حمایت

 20000 - 17500دالر آمریکا

است؛ این کالج از زمان تاسیس تاکنون ،پیوسته رشد زیادی

زمـان بنـدی و ددالیـن

انجمن هنرمندان انتاریو ،نامها و مکانهای متعددی داشته
داشته است ،با افزایش ثبت نامیها در سال  ۱۹۱۱این عدد از
 100به نزدیک  ۵۰۰۰دانشجوی تحصیالت تکمیلی و کارشناسی
تا سال  ۲۰۱۶رسید .در سال  ،۲۰۲۰بودجه قابل توجهی برای

تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Mar

1 Nov

ساخت بنایی دیگر به این کالج واگذار شد.

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

TOEFL

IELTS

DUOLINGO ENGLISH

کارشناسی

90

7

120

www.ocadu.ca
Toronto, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
21 23
صفحــه
www.trustimm.com

کالج کانستوگا
Conestoga College

اطالعـات کلـی
41000

تعداد دانشجویان

83

رنکینگ کانادا

5184

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی

کالـــج کانســـتوگا یـــک کالـــج عمومـــی واقـــع در شـــهر کیچنـــر
اســـتان انتاریـــو کانـــادا اســـت .ایـــن کالـــج در ســـال  ۱۹۶۷بـــا
ن ــام کال ــج هنره ــای کارب ــردی و فن ــاوری کانس ــتوگا ب ــه منظ ــور
آمـــوزش برنامههـــای مهـــارت گـــرا و فنی-حرفـــهای و اعطـــای
دیپلـــم و گواهینامههـــای مربوطـــه تأســـیس شـــد.

اسکان در پردیس دانشگاه
هزینه ماهانه

 600 - 500دالر کانادا

اجارۀ آپارتمان یکخوابه در مرکز شهر
هزینه ماهانه

پردیسهـــای کالـــج کانســـتوگای کانـــادا عبارتنـــد از پردیـــس
دون (اصلـــی) ،پردیـــس واترلـــو ،پردیـــس کمبریـــج ،پردیـــس
گوئل ــف ،پردی ــس اس ــتراتفورد ،پردی ــس داونت ــاون کمبری ــج و
مرکـــز آمـــوزش مهارتهـــای اینگرســـول.

 1300دالر کانادا

اجارۀ آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر
هزینه ماهانه

 1100دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه

زمان بندی و ددالین

( 12000کارشناسی)

تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

1 Feb

 18000دالر ()Graduate Certificate

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

PTE

conestogac.on.ca

حداقل نمره

88

6.5

58

Kitchener, Ontario, Canada

2223
صفحهــه
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج جورجین

Georgian College

اطالعـات کلـی
11240

تعداد دانشجویان

96

رنکینگ کانادا

6895

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
هزینههای اقامت در خوابگاههای کالج

کالــج جورجیــن در ســال  ۱۹۶۷در شــهر بــری در شــمال تورنتــو
تاســیس گردیــد .کالــج جورجیــن اولیــن و تنهــا کالــج دولتــی

هزینه  8ماهه

 8000دالر کانادا

کانــادا مــورد تاییــد  Ashoka Uاز نظــر ایجــاد تغییــر در
نوآوریهــای اجتماعــی و تحصیــات تکمیلــی میباشــد .ایــن

شهریه تقریبی ساالنه

میباشــد کــه عبارتنــد ازBarrie، Midland، Muskoka، :

 15000 - 13000دالر کانادا (کارشناسی)

کالــج دارای هفــت پردیــس در مناطــق مختلــف شــمالی تورنتــو

 20000 - 17000دالر کانادا ()Graduate Certificate

 Orangeville، Orilliaو .South Georgian Bay

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

1 Feb

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

IELTS

T. IBT

PTE

CAE

حداقل نمره

6.5

89

61

175

georgiancollege.ca
Barrie, Ontario ,Canada

صفحهــه2323
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج کـانـادور

Canadore College

اطالعـات کلـی
3500

تعداد دانشجویان

130

رنکینگ کانادا

8671

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
اجاره خوابگاههای کالج کانادا

کالــج کانــادور کالجــی فعــال در حــوزهی هنرهــای کاربــردی و
تکنولــوژی میباشــد و در  North Bayاونتاریــو قــرار گرفتــه
اســت .این کالج را در ســال  ۱۹۶۷به عنوان یکی از پردیسهای
کالــج کمبریــن ســادبری میشــناختند؛ امــا از ســال  ۱۹۷۲بــه
صــورت مســتقل ،فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرد.
 ۴پردی ــس کال ــج کان ــادور در ش ــهر ن ــورث بــی و ی ــک پردی ــس
دیگــر در شــهر پــاری ســوند ( )Parry Soundانتاریــو قــرار دارد.
در ای ــن کال ــج ،بی ــش از  ۷۵رش ــته آکادمی ــک تم ــاموق ــت در
مقاط ــع دیپل ــم ،کارشناس ــی ،دورهه ــای graduate certificate
و کارورزی ارائـــه میگـــردد.

 8000دالر کانادا

هزینه ساالنه

هزینه اجاره آپارتمان در نزدیکی کالج کانادور
 1000دالر کانادا

هزینه ماهانه

شهریه تقریبی ساالنه
 13000-12000دالر کانادا (کارشناسی)
 22000-14000دالر کانادا ()Graduate Certificate

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

1 Oct

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

TOFEL

IELTS

حداقل نمره

86

6

canadorecollege.ca
North Bay and Parry Sound,
Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
2423
صفحــه
www.trustimm.com

کالج فنشــاو

Fanshawe College

اطالعـات کلـی
40000

تعداد دانشجویان

93

رنکینگ کانادا

6801

رنکینگ بین المللی

کالـج فنشـاو  Fanshawe collegeیکـی از معتبـر تریـن مراکـز
آموزشـی بـرای تحصیـل در کانـادا میباشـد .ایـن کالـج در شـهر
انتاریو لندن که تقریبا  ۲ساعت با آبشار نیاگارا و ایالت متحده
آمریـکا فاصلـه دارد قـرار گرفتـه اسـت .در کالـج  Fanshaweاز
 ۱۰۰کشـور مختلـف جهـان ۶۵۰۰ ،دانشـجوی خارجـی مشـغول
تحصیـل هسـتند و بـه صـورت کلـی ایـن دانشـگاه دارای ۲۱۰۰۰
دانشـجوی بومـی و خارجـی تمـام وقت اسـت .پردیسهای این

اقامـت دانشـجویی
آپارتمانهای مسکونی کالج فنشاو
 9000دالر کانادا

هزینه ساالنه

اجاره خوابگاههای سبک خانه شهری
هزینه ساالنه

 8000 - 7000دالر کانادا

کالـج در مرکـز شـهر لنـدن قـرار گرفتـهانـد؛ بـه علاوه در جنوب
لنـدن ،ووداسـتوک و تومـاس ،چنـد پردیـس دیگـر نیـز وجـود
دارد .کالـج فنشـاو یکـی از بزرگتریـن موسسـههای آموزشـی در

شهریه تقریبی ساالنه

کانـادا اسـت کـه در مقاطـع ،لیسـانس ،فـوق لیسـانس و فـوق

 15000دالر کانادا (ام بی ای)

دیپلـم بیـش از  ۲۰۰رشـته آموزشـی ارائـه مـی دهـد.

 19000-14000دالر کانادا (کارشناسی)
 17000-12000دالر کانادا ()Graduate Certificate

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

1 May

1 Nov

1 Mar

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

CAE

IELTS

PTE

حداقل نمره

88

176

6.5

59

fanshawec.ca
London, Ontario, Canada

صفحهــه2523
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج
سنت الرنس
St. Lawrence College

اطالعـات کلـی
7891

تعداد دانشجویان

107

رنکینگ کانادا

7493

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
اقامت داخل پردیس

ایــن کالــج در کانــادا در شــهر کینگســتون در اســتان انتاریــو

 8,000دالر کانادا

هزینه ساالنه

قــرار گرفتــه اســت و در ســال  1960تاســیس شــده اســت .در
واقع  St. Lawrence Collegeیکی از معتبرترین و مهم ترین
کالجهــا در اســتان انتاریــو در ســطح ملــی و بیــن المللــی اســت.
در ایــن کالــج مــدارک معتبــر بیــن المللــی و گواهینامههــای بــا
ارزش در زمینههــای مختلــف و همچنیــن مــدرک کارشناســی
بــه دانشــجویان اعطــا مــی گــردد .از آنجایــی کــه اســتان انتاریــو
از اســتانهای بــزرگ و بــا اقتصــاد قــوی در کشــور کانــادا مــی
باشــد ،افــرادی کــه در کالجهــای ایــن اســتان مــدرک دریافــت
مــی کننــد ،شــرایط بســیار خوبــی را بــرای ورود بــه بــازار کار بــا
درآمــد بــاال را خواهنــد داشــت .بــر اســاس آمــار حاصلــه بــاالی
 85درصــد دانشــجویانی کــه از ایــن کالــج مــدرک دریافــت مــی
کننــد مــی تواننــد تقریبــا حــدود شــش مــاه وارد بازار کار شــوند.
این کالج دارای  ۳پردیس در شهرهای کورنوال ،Cornwall
کینگستون  Kingstonو براک ویل  Brockvilleمیباشد.

اقامت خارج پردیس
 6,750دالر کانادا

هزینه ساالنه

شهریه تقریبی ساالنه
 17000 - 15000دالر کانادا (ام بی ای)
 12000دالر کانادا (کارشناسی)
 13000 - 9000دالر ()Graduate Certificate

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

PTE

IELTS

CAE

حداقل نمره

83

60

6.5

180

stlawrencecollege.ca
Kingston, Ontario, Canada

2623
صفحهــه
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج سنتکلر

St. Clair College

اطالعـات کلـی
30000

تعداد دانشجویان

108

رنکینگ کانادا

7559

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
اقامت داخل پردیس

کالـــج هنرهـــای کاربـــردی و تکنولـــوژی ســـنت کلـــر کـــه در
جن ــوب غربــی انتاری ــو واقعش ــده از جمل ــه کالجه ــای مع ــروف

 8000دالر کانادا

هزینه ساالنه

و خوشــنام کانــادا میباشــد کــه در ســال  1967رســماً تاســیس
شـــده اســـت .ایـــن کالـــج در واقـــع از ســـال  1958در قالـــب
یــک دانشــکده فنــی کــه زیــر گــروه دانشــگاه رایرســون تورنتــو
ب ــوده اس ــت ،کار خ ــود را اغ ــاز ک ــرده اس ــت.
پردیـــس اصلـــی کالـــج ســـنت کلـــر در شـــهر وینـــدزور و
پردیسهـــای دیگـــر آن در شـــهرهای چاتهـــام و واالســـبارگ

شهریه تقریبی ساالنه
 ۱۴,۰۰۰تا  ۱۹,۰۰۰دالر کانادا (ام بی ای)
 ۱۴,۰۰۰دالر کانادا (کارشناسی)
 ۱۵۰۰۰-۷۰۰۰دالر کانادا ()Graduate Certificate

واقـــع شـــدهاند .موقعیـــت ممتـــاز پردیسهـــا ،شـــرایط آب و
هوایـــی خـــوب بـــه دلیـــل واقعشـــدن در جنوبیتریـــن بخـــش
کانـــادا و محصـــور شـــدن آنهـــا توســـط دریاچـــه ،رودخانـــه و
آبشـــارهای زیبـــا موجـــب جـــذب شـــمار زیـــادی از دانشـــجوها
شـــده اســـت.

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

30 Sep

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

حداقل نمره

61

5.5

www.stclaircollege.ca
Chatham-Kent, Ontario, Canada

صفحهــه2723
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج الگونکویین

اطالعـات کلـی
19000

تعداد دانشجویان

82

رنکینگ کانادا

6099

رنکینگ بین المللی

Algonquin College

اقامـت دانشـجویی
اقامتگاههای سبـک خوابگاه
کالــج هنرهــای کاربــردی و فنــاوری الگــون کوییــن Algonquin

هزینه ساالنه

 11300دالر

 College of Applied Arts and Technologyکالـــج دولتـــی
و انگلیســـیزبان اســـتان انتاریـــو اســـت کـــه در شـــهر اتـــاوا
واق ــع ش ــده اس ــت .کال ــج  Algonquinکان ــادا ب ــرای متقاضی ــان
مهاجــرت تحصیلــی و زندگــی در پایتخــت ایــن کشــور انتخــاب
مناســبی اســت؛ چراکــه کالــج الگــون کوییــن همــواره در میــان
 50کال ــج تحقیقاتــی برت ــر کان ــادا ق ــرار دارد.
کالــج الگــون کوییــن در ســه پردیــس اصلــی برنامههــای

شهریه تقریبی ساالنه
 30000-14000دالر کانادا (کارشناسی)
 30000-15000دالر کانادا ()Graduate Certificate

تحصیلــی خــود را ارائــه میکنــد کــه هــر ســه در اســتان انتاریــو
واقــع شــدهاند؛ پردیــس اصلــی و قدیمــی در شــهر اتــاوا و
پردیسهــای جدیدتــر در شــهر تاریخــی پــرت و شــهر پمبــروک
قــرار گرفتهانــد .عالوهبــر ایــن پردیسهــا ،الگــون کوییــن

زمـان بنـدی و ددالیـن

پردیسهــای دیگــری نیــز در کشــورهای آســیایی و جنــوب

تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

اروپــای شــرقی نیــز دایــر کــرده اســت.

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

PTE

IELTS

حداقل نمره

88

60

6.5

algonquincollege.com
Ottawa, Ontario, Canada

صفحهــه2823
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج لویالیست
Loyalist College

اطالعـات کلـی
3000

تعداد دانشجویان

146

رنکینگ کانادا

9525

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
کالـج لویالیسـت کانـادا ( )Loyalist Collegeدر شـهر بلویـل
( )Bellevilleاسـتان انتاریـو قـرار دارد .ایـن کالـج کـه بـه «کالـج
هنرهـای کاربـردی و تکنولـوژی لویالیسـت» نیـز شـهرت دارد،

اجاره سوئیتهای خوابگاه
 6000دالر کانادا

هزینه هشت ماه

کارش را از سـال  ۱۹۶۷آغـاز کـرد و از جملـه کالجهـای عمومـی
و انگلیسـی زبـان کانـادا بهشـمار مـیرود .کالـج لویالیسـت
دو پردیـس دانشـگاهی در منطقـۀ بلویـل و تورنتـو دارد.
فارغالتحصیلان دورههـای دوسـاله و سهسـالۀ ایـن کالـج در

اجاره خوابگاههای به سبک خانههای شهری
 7000دالر کانادا

هزینه ده ماه

کشور ایرلند (مؤسسههای فناوری لیمریک و ترالی) و دانشگاه
غـرب کشـور اسـکاتلند میتواننـد ادامـه تحصیـل دهنـد.
در کالـج لویالیسـت کانـادا ،رشـتههای متنوعـی در مقاطـع
مختلـف دیپلـم و گواهینامـه و تحصیلات تکمیلـی ارائـه
بیشـتر رشـتههای تحصیلی آن هم
میشـود و دانشـجویان در
ِ
تماموقـت و هـم پارهوقـت میتواننـد تحصیـل کننـد .برخـی از
رشـتههای ارائهشـده برای دورۀ پس از دبیرسـتان عبارتاند از:
فیلمسـازی پیشـرفته و تولیـد محتـوای دیجیتـال ،تکنیکهای
نجـاری و نوسـازی ،تکنسـین مهندسـی شـیمی ،مراقبـت از

شهریه تقریبی ساالنه
 18000 - 13000دالر

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

مهلت اپالی

1 Feb

1 Feb

کـودکان و جوانـان ،تکنسـین مهندسـی عمـران و ....

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

حداقل نمره

84

6.5

www.loyalistcollege.com
Belleville, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
2923
صفحــه
www.trustimm.com

کالج شریدان

Sheridan College

اطالعـات کلـی
56000

تعداد دانشجویان

89

رنکینگ کانادا

5839

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
آپارتمان یکخوابه در مرکز شهر

کالــج شــریدان در ســال  ۱۹۶۷در شــهر برمپتــون اســتان انتاریــو

هزینه ماهانه

 1600دالر کانادا

تأســیس شــد .کالــج شــریدان از بهتریــن کالجهــای کانــادا
بــرای هنــر و مهندســی کالــج شــریدان تورنتــو یکــی از بهتریــن
کالجهــای کانــادا بــرای رشــتههای هنــری و فنــی مهندســی
میباشــد .ایــن کالــج پنــج مرکــز پژوهشــی دارد کــه هرســاله
بیــش از چهارمیلیــون دالر خــارج از بودجــۀ دولتــی کمــک مالــی
دریافــت میکننــد.
کالـــج شـــریدان دارای  3پردیـــس بـــزرگ در غـــرب تورنتـــو در
محلههـــای برمپتـــون ،میسیســـاگا و اوک ویـــل مـــی باشـــد و
دانشـــجویان بـــه راحتـــی مـــی تواننـــد بـــا Sheridan Shuttle
سه ــای ای ــن
 Busبی ــن ای ــن س ــه پردی ــس ت ــردد کنن ــد .پردی 
کال ــج عبارتن ــد از پردی ــس اوک وی ــل مع ــروف ب ــه ،Trafalgar

آپارتمان مشابه خارج از مرکز شهر
هزینه ماهانه

 1300دالر کانادا

شهریه تقریبی ساالنه
 28000-17000دالر کانادا (کارشناسی)
 31000-18000دالر کانادا ()Graduate Certificate

زمـان بنـدی و ددالیـن

پردی ــس برمپت ــون مع ــروف ب ــه  Davisو پردی ــس میسیس ــاگا

تــــــــــــــــرم

معـــروف بـــه .Hazel McCallion

Fall

مهلت اپالی

1 Feb

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

PTE

IELTS

CAE

حداقل نمره

88

60

6.5

۱۸۰

sheridancollege.ca
Oakville, Brampton, Mississauga,
Ontario, Canada

صفحهــه3023
 www.trustimm.comصفح
www.trustimm.com

کالج دورهام

Durham College

اطالعـات کلـی
30000

تعداد دانشجویان

82

رنکینگ کانادا

5520

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
کالـــج دورهـــام یـــا  Durham Collegeکانـــادا ،در ســـال 1967
در شـــهر  oshawaاســـتان  ontarioکانـــادا تأســـیس گردیـــد.

اقامت در کالج دورهام
هزینه ماهانه

 656 - 300دالر

ای ــن کال ــج ی ــک موسس ــه دولتــی در ح ــوزه فن ــاوری و هنره ــای
کاربـــردی اســـت و بـــا عالمـــت اختصـــاری  DCشـــناخته
میشـــود .کالـــج دورهـــام بـــا ســـه پردیـــس مختلـــف یکـــی از
بزرگتری ــن کالجه ــای کش ــور کان ــادا م ــی باش ــد .ای ــن کال ــج ب ــه

شهریه تقریبی ساالنه
 17000 - 15000دالر

دلیـــل فاصلـــه از شـــهر نیـــز خوابگاههایـــی را درون پردیـــس
خ ــود ب ــرای دانش ــجویان خ ــود مهی ــا نم ــوده اس ــت ،همچنی ــن
کلینیـــک جهـــت درمـــان نیـــز در خـــود دانشـــگاه مســـتقر مـــی
باشـــد .الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن دانشـــگاه تـــا شـــهر تورنتـــو
فاصلـــه ای  50دقیقـــه ای بـــا اتوبـــوس دارد.

زمان بندی و ددالین
تــــــــــــــــرم

Fall

Winter

Summer

مهلت اپالی

1 Feb

1 Oct

1 Feb

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

IELTS

حداقل نمره

88

6

www.durhamcollege.ca
Oshawa, Ontario, Canada

 www.trustimm.comصفحه
3123
صفحــه
www.trustimm.com

کالج اوکاناگان
Okanagan College

اطالعـات کلـی
8500

تعداد دانشجویان

80

رنکینگ کانادا

5772

رنکینگ بین المللی

اقامـت دانشـجویی
اقامت در خوابگاه درون محیط کالج(مختلط)

کالــج اوکانــاگان یــک موسســه عمومــی ،پــس از دوره متوســطه

 600 - 350دالر

هزینه ماهانه

اســـت و دارای بیـــش از  ۱۲۰گواهینامـــه ،دیپلـــم ،مـــدرک و
برنامههایــی از جمل ــه برنامهه ــای کارآم ــوزی و معام ــات قب ــل
از کارآمــوزی اســت .بزرگتریــن محوطــه دانشــگاه آن در کلونــا،
بریتی ــش کلمبی ــا ،کان ــادا واق ــع ش ــده اس ــت .کال ــج اوکان ــاگان

اقامت در خارج از محیط کالج(اقامت خانگی)
 650دالر

هزینه ماهانه

در ســـال  ۱۹۶۳تأســـیس شـــد و از آن زمـــان بزرگتریـــن کالـــج
در بریتانی ــا کلمبی ــا در خ ــارج از س ــرزمین تحتانــی و ویکتوری ــا
بـــا بیـــش از  ۸۵۰۰دانشـــجو تمـــام وقـــت در چهـــار پردیـــس
منطق ــه ای ش ــد و دومی ــن مدرس ــه ب ــزرگ تج ــارت در بریتانی ــا

شهریه تقریبی ساالنه
 24000 - 18000دالر کانادا

کلمبی ــا اس ــت.
در ســـال  ۲۰۰۶کالـــج اوکانـــاگان چهـــار پردیـــس اصلـــی،
 Kelowna، Penticton، Vernonو  Salmon Armو همچنیـــن
بســـیاری از مراکـــز دسترســـی کوچکتـــر را اداره کـــرد.

زمـان بنـدی و ددالیـن
تــــــــــــــــرم

Fall

Spring

مهلت اپالی

7 Feb

8 Oct

حداقل نمره زبان برای اخذ پذیرش
آزمون

T. IBT

PTE

IELTS

حداقل نمره

79

58

6.5

www.okanagan.bc.ca
Kelowna, British Columbia,Canada

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

+1 )250 ( 201 2020

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(ونکوور و ریچموند)

(تهــران و کـاشـــان)
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