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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به کونکوردیا خوشآمدید
خوشآمدیــد بــه دانشــگاهی کــه تجهیــز شــده تــا بــر حیاتیتریــن مســائل پیــش روی زمیــن امــروز
و فــردا غلبــه کنــد .ایــن دانشــگاه در قلــب شــهر پــر جنــب و جــوش مونتــرآل واقــع شــده اســت و
از خالقیــت ،انــرژی و تنــوع موجــود در سرتاســر شــهر الهــام گرفتــه شــده اســت .دانشــگاه همــواره
تــاش میکنــد تــا پیشــتاز مســیر نس ـلهای آ تــی دانشــگاهها باشــد.
ما به تنوع باال و شگفتآور جامعه خود افتخار میکنیم .جامعهای که از مردم صدها کشور از سرتاسر
جهان تشــکیل یافته اســت .در کونکوردیا تأکید بر آموزش همراه کار عملی اســت .شما آزاد هستید تا
اهداف علمی متعلق به خود را خلق و دنبال کنید.

University of Concordia
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دانشــگاه کونکوردیــا در اراضــی بومیــان اولیــه کانــادا واقــع شــده اســت کــه بــه عنــوان مردمــان
کانینکهــاکا ،نگهبانــان زمیــن و آب ،شــناخته میشــوند .منطقــه ( )Tiohtitá:keمونتــرآل از گذشــته
بــه عنــوان محــل تجمــع بســیاری از اقــوام اولیــه شــهرت داشــته اســت .امــروزه محــل زندگــی انــواع
اقــوام بومــی و ســایر مــردم اســت .در دانشــگاه کونکوردیــا بــه شــدت بــه روابــط گذشــته ،حــال و
آینــده بــا اقــوام بومــی و ســایر مــردم جامعــه مونتــرآل احتــرام گذاشــته میشــود.

University of Concordia
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●بیش از  100دوره تحصیلی
● 50,000دانشجو
● 75درصد از کالسهای دوره کارشناسی دارای ظرفیت حداکثر  60دانشجو هستند
●برتریــن دانشــگاه در کانــادا بــا کمتــر از  50ســال ســن (رتبهبنــدی آمــوزش عالــی تایمــز -دانشــگاههای
جــوان ســال )2019

«روحیه همکاری در دانشــگاه کونکوردیا از شــهرت باالیی برخوردار اســت .همکالســیهای من در
دانشــگاه همــواره آمــاده کمــک و راهنمایی هســتند .هر زمان کــه از یکی از همکالســیهای خود
سوالی میپرسم ،این پرسش تبدیل به یک گفتگوی سودمند و در نهایت دوستی میشود .فضای
دانشگاه بسیار آزاد و صمیمی است».

افروزا خانام چودهری ،دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی،
رشته مهندسی مکانیک دارای دوره کوآپ ()Co-op

University of Concordia

مونترآل
بهترین شهر دانشجویی در امریکای شمالی
منبع :کواکوارلی سیموند ( ،)QSبهترین شهرهای دانشجویی2019 ،

Concordia.ca/Montreal
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جذابیتهای مونترآل برای دانشجویان
●فضای فرهنگی پر جنب و جوش
●هزینه پایین زندگی
●فرصتی برای یادگیری یا بهبود مهارت زبان فرانسه
●دارای جامعــهای آزاد کــه مــردم متعلــق بــه فرهنگهــا و جوامــع مختلــف در آنجــا آزادانــه زندگــی
میکننــد
●لذت بردن و عشق به زندگی که در سرتاسر شهر نفوذ کرده است

University of Concordia
متوسط دمای هوا در روز

تابستان 77°F/25°C

پاییز 55°F/13°C

زمستان 25°F/ -4°C

بهار 77°F/25°C
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پردیس ِسر جورج ویلیامز
ایــن ســاختمان پردیــس دانشــگاهی کونکوردیــا بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد در مرکــز شــهر مونتــرآل
واقــع شــده اســت .پردیــس کونکوردیــا در منطقــهای پــر جنــب و جــوش و فعــال در قلــب شــهر
مونتــرآل قــرار گرفتــه اســت و دارای گزینههــای متعــددی بــرای غــذا خــوردن ،خریــد کــردن و
تفریحــات شــبانه اســت.

University of Concordia

12

 .1ساختمان مولسون:
دانشکده بیزینس جان مولسون و تأسیسات هنرهای نمایشی برای تئاتر ،رقص معاصر و موسیقی در
این ساختمان واقع شده است.

 .2ساختمان :GUY-DE MAISONNEUVE
کلینیک درمانی ،جوایز و کمک هزینههای مالی ،اداره دانشــجویان بینالمللی و چند بخش اداری دیگر
در این ساختمان قرار دارند.

University of Concordia
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 .3شبکه زیرزمینی:
تونلهایی که اکثر ساختمانها را به ایستگاه مترو ( Guy-Concordiaمترو مونترآل) متصل میکند.

 .4گلخانه:
منطقهای سبز و آفتابی در طبقه  13ساختمان اصلی

 .5مجتمع مهندسی ،علوم کامپیوتر و هنرهای تجسمی (:)EV
مجهز به آزمایشگاهها و فضاهای اختصاصی برای تحقیق و توسعه

 .6ساختمان اصلی (:)H
کالسها و بسیاری از دپارتمانها در این ساختمان واقع شدهاند.

 .7ساختمان  /J.W. MCCONNELLکتابخانه:
کتابخانه بینالمللی وبســتر ،مرکز خوشآمدگویی به دانشــجویان (تورهای آشــنایی با پردیس) و مرکز
خدمات دانشجویی بریکس در این ساختمان واقع شده است.

 .8ساختمان فابورگ (:)FB/FG
دانشــکده ســینما مل هاپنهایم و دپارتمان آموزش در این ســاختمان قرار دارند .به عالوه مرکز رشــد و
توسعه استارتآپ  3 Districtدر این ساختمان واقع شده است.

 .9خوابگاه :)GREY NUNS (GN
تاریخ آن به تأســیس شــهر مونترآل برمیگردد .ســاکنان خوابگاههای  Grey Nunsاز امکانات وسیع و
پر نور بهرهمند هستند و میتوانند جامعه مختص به خود را در پردیس پیدا کنند.

14
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امکان استفاده از وسایل حمل و نقل رایگان بین پردیسها
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پردیس لویوال
پردیــس لویــوال مرکــز علــوم طبیعــی و اجتماعــی ،روزنامهنــگاری و ورزش اســت و در غــرب شــهر
مونتــرآل در محلــه  Notre-Dame-de-Grâceواقــع شــده اســت .تاریخچــه پردیــس لویــوال بــه بیــش
از صدهــا ســال قبــل برمیگــردد ،در حالــی کــه تأسیســات فــوق مدرنــی در ایــن پردیــس فراهــم
آمــده کــه بــه اســاتید و دانشــجویان در خلــق نوآوریهــا کمــک میکنــد.

 .1ساختمان مرکز تحقیقات اختصاصی ژنومیک ساختاری و کارکردی:
یک مرکز تحقیقاتی چند رشتهای است که زیستشناسها و شیمیدانها را به یکدیگر متصل میکند.

 .2مجتمع علوم ریچارد :RICHARD J. RENAUD
بسیاری از برنامههای مربوط به علوم و امکانات تحقیقاتی در این مجتمع واقع شدهاند .همچنین محل
توسعه و رشد استارتآپ  D3در اینجا قرار دارد.

 .3مرکز علوم کاربردی (:)HU
تجهیزات جدیدی در این مرکز قرار دارد که به شــیمیدانها ،مهندســان ،دانشــمندان علوم ســامت و
درمان و زیستشــناسها اجازه میدهد تا در کنار هم فعالیت کرده و در زمینه زیســت داروها ،تولید
پایا و سایر مسائل مهم جهان ،نوآوری کنند.

 .4ساختمان علوم ارتباطات و روزنامهنگاری:
دانشــجویان در برنامههایــی شــرکت میکننــد کــه از اعتبــار و شــهرت بینالمللــی برخــوردار هســتند.
کتابفروشی لویوال نیز در این ساختمان قرار دارد.

University of Concordia
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. 5ساختمان اداری/مرکزی:
کلینیــک درمانــی و ســایر دفاتــر ماهــوارهای خدمــات
دانشجویی در این ساختمان واقع شدهاند.

 .6خوابگاههای :HINGSTON/JESUIT
خوابگاههای دانشجویی لویوال شامل سه ساختمان است.

 .7ساختمان روانشناسی:
دپارتمان علمی و مراکز تحقیقاتی رشته روانشناسی در این ساختمان واقع شده است.

 .8مرکز عبادت :LOYOLA CHAPEL
بــه روی تمامــی افــراد حاضر در پردیس دانشــگاه باز اســت و اغلــب به عنوان مرکــز مذهبی و معنوی
استفاده میشود.

 9مرکز دانشجویی:
کافه ( )Hive Caféدر این مرکز قرار دارد که توسط دانشجویان اداره میشود.

 10کتابخانه :VANIER
در فصل پاییز و زمستان به صورت  24ساعته باز است.

 11سالن کنسرت اسکار پترسون:
ســالن اصلی اجرا متعلق به دانشــکده هنرهای نمایشــی اســت ،ســاالنه بیش از  200کنسرت و نمایش
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تئاتر در این مجموعه اجرا میشود.

 12مجتمع تفریحی و ورزشــی ،اســتادیوم  ،ED MEAGHER ARENAمرکز سرپوشــیده
استینگرز:
ورزشکاران تیمهای ورزشی دانشگاه در اینجا تمرین کرده و با هم رقابت میکنند( .شعار دانشگاهGo, :
)Stingers, go

 13مرکز سالمت (:)PERFORM CENTRE
ایــن مرکــز بــر تحقیقــات در زمینه مراقبتهای درمانی پیشــگیرانه و ســامت و رفاه تمرکز دارد .ســالن
ورزشی به روی جامعه دانشگاهی باز است.
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«مدیریت عملیاتهای زنجیره تأمین یعنی استفاده از راهکارهای استراتژیک در حفظ ،نگهداری،
توزیــع و کیفیــت کاالهــا و خدمات ،کــه در نهایت منجر به افزایــش ارزش اقتصادی به باالترین
سطح میشود .از طریق فعالیتهای کار در حین تحصیل یا  ،Co-opدر دوران تحصیل در دانشگاه
معنــای مدیریــت را در ســه صنعت متفاوت شــامل هوافضا ،محصوالت دارویــی و حمل و نقل یاد
گرفتم».

ونسا چونگ ،رشته کارشناسی بازرگانی
گرایش مدیریت عملیاتهای زنجیره تأمین ،همراه با Co-op
گرایش هوش داده

University of Concordia
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رشتههای تحصیلی ()concordia.ca/programs
دورههــای آموزشــی ایــن دانشــگاه در بیــن برتریــن دورههــای آموزشــی جهــان قــرار دارنــد ،بــه
ویــژه رشــتههای مهندســی ،روانشناســی ،هنــر و طراحــی ،مطالعــات ارتباطــات و روزنامهنــگاری،
زبانشناســی ،حســابداری و مالــی و آمــوزش از شــهرت و اعتبــار باالیــی برخــوردار هســتند.
به عالوه میتوانید در دوران تحصیل خود با شــرکت در دورههای کوآپ ( ،)Co-opضمن کســب ســابقه
کار ،حقوق هم دریافت کنید .برای اطالعات بیشتر به سایت  concordia.ca/co-opمراجعه کنید.

دانشکده هنر و علوم
کارشناسی ()BA
●ریاضیات آماری

●آموزش پیش دبستانی و ابتدایی

●ریاضیات آماری/مالی

●اقتصاد

●انسانشناسی

●زبان انگلیسی و نویسندگی خالقانه

●انسانشناسی و جامعهشناسی

●زبان انگلیسی و تاریخ

●مطالعات کودک

●ادبیات انگلیسی

●کالسیک -تاریخ کهن و باستانشناسی

●مطالعات انسانهای اولیه

●کالسیک -زبان و ادبیات کالسیک

●مطالعات فرانسه ،زبان فرانسه

●مطالعات فرهنگی و ارتباطات

●مطالعات فرانسه ،ادبیات زبان فرانسه

●مطالعات ارتباطات

●مطالعات فرانسه ،مترجمی زبان فرانسه

●مطالعات جامعه ،روابط عمومی و سیاست

●تاریخ

●نویسندگی خالقانه

● محیط زیست انسان
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●روابط انسان

●ریاضی محض و کاربردی

●مطالعات چند رشتهای در روابط جنسی

●مطالعات برنامههای تفریحی

●مطالعات ایرلندی

●ادیان و فرهنگها

●زبان ایتالیایی

●جامعهشناسی

●روزنامهنگاری

●مطالعات جنوب آسیا

●مطالعات دین یهود

هنرهای لیبرال

●ادبیات و فرهنگ اسپانیایی

●زبانشناسی

●آمار

●مالی محاسباتی و ریاضی

●مطالعات علوم دینی

●ریاضی و آمار

●تفریح درمانی مترجمــی

●ریاضی و آمار-علوم کامپیوتر
●فلسفه
●علوم سیاسی
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زبان-فرانســه/

انگلیســی
●برنامهریزی شهری و مطالعات شهری
●مطالعات زنان

●روانشناسی

کارشناسی آموزش ()BEd
●آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

کارشناسی علوم ()BSc
●ریاضیات آماری

●علوم اعصاب رفتاری

●ریاضیات آماری/مالی

●بیوشیمی

●درمان ورزشی

●بیولوژی (زیستشناسی)

University of Concordia
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●زیستشناسی سلولی و مولکولی

●ریاضی و آمار

●شیمی

●اپلیکیشنهای ریاضی و آمار و کامپیوتر

●اکولوژی

●فیزیک

●جغرافیای زیست محیطی

●فیزیک-بیوفیزیک

●علوم زیست محیطی

●روانشناسی

●علوم ورزش

●ریاضی محض و کاربردی

●حرکتشناسی و فیزیولوژی ورزش بالینی

●آمار

●مالی محاسباتی و ریاضی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر جینا کودی
کارشناسی مهندسی ()BEng
●هوافضا و پیش رانش

●مهندسی کامپیوتر

●ساختارهای هوافضا و مواد

●مهندسی الکترونیک

●سیستمهای اویونیک و هوافضا

●مهندسی صنعتی

●مهندسی ساختمان

●مهندسی نرمافزار

●مهندسی عمران

کارشناسی علوم کامپیوتر ()BCompSc
●علوم کامپیوتر

●علوم کامپیوتر -هنرهای محاسباتی
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●علوم کامپیوتر -ریاضی و آمار

ونسا در پشت بام خوابگاه خصوصی دانشجویی سنت کتی ()St. Cathy
●حضور در دوره ()CO-OP
●فعالیت به عنوان معاون توسعه بازار در ابرشرکت بمباردیه
●حضور در بخش لجستیک ،قیمتگذاری و منابعیابی شرکت محصوالت دارویی مدیسکا
●متخصص بهینهسازی فرایندهای کسب و کار در شرکت شرکت راهآهن ملی کانادا
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کارشناسی علوم کامپیوتر ()BCompSc
●علوم کامپیوتر

●علوم کامپیوتر -ریاضی و آمار

●علوم کامپیوتر -هنرهای محاسباتی

دانشکده هنرهای زیبا
کارشناسی هنرهای زیبا ()BFA
●بازیگری تئاتر

●مطالعات الکتروآکوستیک

●آموزش هنر-هنرهای تجسمی

●شیوههای نساجی و مواد

●تاریخ هنر

●انیمیشن

●تاریخ هنر و مطالعات فیلم

●تولید فیلم

●تاریخ هنر و هنر در استودیو

●مطالعات فیلم

●سرامیک

●رســانه (هنرهــای تصویــری ،نمایشــی و

●هنرهای محاسباتی
●هنرهای محاسباتی -علوم کامپیوتر
●رقص معاصر
●طراحی
●طراحی برای تئاتر
●شیوههای خالقانه الکتروآکوستیک
●هنرهای ضبط الکتروآکوستیک

ا لکتر و نیــک )
●مطالعات جاز
●موسیقی

آهنگ سازی

●اجرای موسیقی
●نقاشی و طراحی
●خلق نمایش
●عکاسی
●رسانههای چاپی (مطبوعات)

University of Concordia
●مجسمه سازی
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●هنر در استودیو

دانشکده تجارت و کسب و کار جان مولسون
کارشناسی مدیریت ()BAdmin
●مدیریت

کارشناسی بازرگانی ()BComm
●حسابداری

●تجارت بینالملل

●مدیریت فناوری تجاری

●مدیریت

●اقتصاد

●بازاریابی

●مالی

●مدیریت عملیاتهای زنجیره تأمین

●مدیریت منابع انسانی

گرایشها
●آموزش بزرگساالن

●تنوع و جهان معاصر

●اقتصاد تحلیلی

●آموزش

●بیوفیزیک

●مطالعات فرانسه -زبانشانسی فرانسوی

●مطالعات تجارت و کسب و کار

●طراحی بازی

●باستانشناسی کالسیک

●فناوریهای Geospatial

●تمدن کالسیک

●مطالعات آلمانی

University of Concordia
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●مطالعات حقوق بشر

●مطالعات چند رشتهای در شاخه علوم

●مطالعات اسرائیل

●نویسندگی حرفهای

●حقوق و جامعه

●مترجمی زبان اسپانیایی

●فرهنگ و زبان عربی مدرن

●مطالعات پایداری

●فرهنگ و زبان چینی مدرن

لطفاً توجه داشته باشید
که سایر گرایشهای آموزشی نیز در این دانشگاه ارائه میشود.
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آموزش به همراه کسب تجربه
با شرکت در دورههای کوآپ ( ،)CO-OPضمن تکمیل دوره کارآموزی ،حقوق هم دریافت کنید
●تجربه کار عملی به دست میآورید
●شبکهای متشکل از افراد مهم و مرتبط با رشته تحصیلی تشکیل خواهید داد
●کشف خواهید که در کدام نوع از محیطهای کاری به موفقیت دست خواهید یافت

کارفرماهای قبلی همکار با دانشگاه
تســا موتــورز ،یوبیســافت ،پــارک کانــادا ،بومباردیــه ،United Way / Centraide ،اریکســون،
ارنســت انــد یانــگ ،فایــزر ،ایونکــو ،لورئــال
انجمن مهندسان خودرو کونکوردیا

28 University of Concordia
تحصیل خارج از کشور
ضمــن حصــول دیــدگاه جهانــی میتوانــی اعتبــار بیشــتر بــرای مــدرک تحصیلــی خــود بــه دســت
آوریــد .امــکان انتخــاب از بیــن  180دانشــگاه در بیــش از  35کشــور وجــود دارد.

امکان انجام تحقیقات
بودجــه دانشــگاه از  16هفتــه تحقیــق تمــام وقــت تحــت نظــر یکــی از اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه پشــتیبانی میکنــد.

شرکت خود را راهاندازی کنید
اگــر یــک ایــده کســب و کاری عالــی داریــد ،مرکــز رشــد و توســعه اســتارتآپ ناحیــه Incubator( 3
 )3 Districtمیتوانــد بــه شــما در ایــن رابطــه کمــک کنــد.
Concordia.ca/EL
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ســزار در جلــوی ســاختمان ســازمان ملــل ،ســوئیس ایســتاده اســت .ســزار از طریــق بخــش بینالملل
دانشــگاه کونکوردیــا در خــارج از کشــور تحصیــل میکنــد.
سزار مولینا
دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی -گرایش حقوق و جامعه
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گبی در حال تحقیق بر روی پایان نامه دکترا
تحقیــق وی از دوره کارشناســی شــروع شــده و بــر روی روشهــای جدیــد بــرای بهبــود تحویــل دارو
تمرکــز دارد.

گبی مندل
کارشناسی شاخه علوم با رتبه 17
گواهی تکمیلی ( )Honoursدر رشته شیمی
در حالی حاضر دانشجوی دکترا در رشته شیمی
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رصدخانه مائونا کیا بر فراز کوه آتشفشانی جزایر هاوایی

«بــه عنــوان یــک دانشــجوی رشــته فیزیک ،آینــده را تصــور میکنید ،خودتــان را در حال کشــف
قضیههای اصلی این رشته میبینید ،اما نمیتوانید به طور کامل آن را تصور کنید .با شرکت در
دوره  Co-opدانشگاه ،من موفق شدم به یک محقق واقعی تبدیل شوم».
ماریا کراستیوا
کارشناسی علوم ،رتبه 19
گواهی تکمیلی در رشته فیزیک به همراه دوره Co-op
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دورههای کارآموزی دارای حقوق
●کارآموز بخش ابزار دقیق ،در تلسکوپ هاوایی -فرانسه-کانادا ،منطقه وایما ،هاوایی
●کارآموز علمی مأموریت گایا ،آژانس فضایی اروپا ،نوردویک ،هلند
●کارآموز رشته اپتیک کوانتومی ،دانشگاه دوسلدورف ،واقع در شهر دوسلدورف آلمان
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محیطی شگفتانگیز
دانشــجویان مــا نقــاش ،مجسمهســاز ،گیمــر ،ســازنده ماهــواره ،طــراح هواپیمــای بــدون سرنشــین،
رقصنــده ،مدیــر پورتفــوی ســرمایهگذاری ،دانشــمند رشــته بیوفیزیــک ،ورزشــکار ،روزنامهنــگار و ...
هســتند ،امکانــات دانشــگاه کونکوردیــا بــا توجــه بــه تمامــی اســتعدادها و عالیــق طراحــی و تهیــه
شــده اســت.

بخش 4TH SPACE
دروازهای به سوی فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه ایدههای شخصی
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اتاق سرمایهگذاری بر اساس فرمول رشد جان دابسون
جایی که دانشجویان رشته مالی ،یک پورتفوی یک میلیون دالری را مدیریت میکنند
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اتاق مطالعه GREY NUNS
دارای فضایی شگفتانگیز و سکوتی عالی

فضای استودیو
در اســتودیوهای هدفمنــد دانشــگاه کــه بــرای هنرهــای تصویــری و نمایشــی ســاخته شــدهاند
میتوانیــد تصــورات و الهامــات خــود را بــه واقعیــت تبدیــل کنیــد.
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آزمایشگاهها
بهتریــن مــکان بــرای یادگیــری مهارتهــای اصلــی و افزایــش اعتمــاد بــه تواناییهــای تخصصــی
خــود اســت.
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«شــما درســت در مرکز شــهر واقع شدهاید ،جایی که همواره وقایع بسیاری اطرافتان رخ میدهد.
ضمن اینکه دانشگاه هم انواع فرصتها برای کشف موضوعات جدید را در اختیارتان قرار میدهد.
دانشــگاه یا موسســه دیگری را نمیشناسم که مانند دانشگاه کونکوردیا دارای کتابخانه مجهز به
فناوری  Sandboxباشد ،جایی که همزمان مطالب جدید را یاد میگیرید و خلق میکنید».
داگی هرارد
کارشناسی هنرهای زیبا ،رتبه 19
رشته رشانه/هنرهای سایبری
گرایش طراحی بازی
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زندگی دانشجویی
فعالیتهایــی کــه انجــام میدهیــد و افــرادی کــه مالقــات میکنیــد ،بهتریــن و عالیتتریــن
تجربههــای شــما در دوران تحصیــل خواهنــد بــود.

ابتکارات دانشجویان
دانشجویان دانشگاه
●فروشگاه غیر دولتی غذاهای سالم  le Frigo Vertرا اداره میکنند.
●در مرکــز خیــره  ،People’s Potatoروزانــه ناهــار حــاوی غذاهــای گیاهخــواری بــه صــورت رایــگان بیــن
مــردم توزیــع میکننــد.
●تغییرات زیست محیطی مثبتی را از طریق برنامه پایاداری کونکوردیا ایجاد میکنند.
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●از طریــق انجمــن  CEEDکونکوردیــا ،عدالــت اجتماعــی و
توانمندســازی جوانــان در گاال ،اوگانــدا را ترویــج میدهنــد.
●یکــی از بزرگتریــن رقابتهــا در جهــان بــرای حــل چالــش
( )JMUCCرا اجــرا میکننــد.
●عضو بیش از  200باشگاه و سازمان هستند.

این موارد تنها بخشی از فعالیتهای جاری در دانشگاه کونکوردیا به شمار میروند.
Concordia.ca/university life

●ریاست انجمن تبادل دانشجویی کونکوردیا
●تحصیل خارج از کشور در دانشگاه ناتینگهام انگلستان
●دستیار تحقیق در آزمایشگاه زبانشناسی کامپیوتر دانشگاه کونکوردیا
●دستیار نویسندگی در مرکز موفقیت دانشجویی
●کارآموز رشته بازاریابی محتوا در NUAGE STAYS
●دستیار آموزش زبان خارجی در فولبرایت ،پنسیلوانیا (ایاالت متحده)
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مرکز بومی منابع دانشجویی هر ساله میزبان مراسم ویژه برای تقدیر از موفقیت فارغالتحصیالن بومی
است.

باشگاه فعالیتهای خارج از دانشگاه کونکوردیا
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«فرصتهای بســیاری برای مشــارکت وجود دارد و به راحتی میتوانید موضوعات مورد عالقه خود
را پیدا کنید ،البته مجبورید چند مورد از آنها را انتخاب کنید .هرگز از فرصت یادگیری خارج از
محیط کالس هراس نداشته باشید».

لیندره الروش
کارشناسی هنر ،رتبه 19
گواهی تکمیلی در رشته ادبیات انگلیسی
گرایش نویسندگی حرفهای
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خوابگاههای دانشجویی
زندگــی در خوابــگاه یکــی از بهتریــن انتخابهــا بــرای ســال اول دانشــگاه اســت .در خوابــگاه
میتوانیــد دوســتانی از ســر تــا ســر جهــان پیــدا کنیــد ،وعدههــای غذایــی مناســب و بــا کیفیــت
ســرو میشــود و در مجــاورت کالسهــا ،باشــگاه ورزشــی و کتابخانــه قــرار دارد ،در مجمــوع شــرایطی
ایــدهآل را بــرای دانشــجویان فراهــم م ـیآورد.
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در هــر دو پردیــس دانشــگاه کونکوردیا ،خوابگاه وجود دارد .خوابگاه  Grey Nunsدر پردیس ِســر جورج
ویلیامز قرار دارد .خوابگاههای هینگزتون هال ( )Hingston Hallو جیسوت ( )Jesuitدر پردیس لویوال
واقع شدهاند.

کالسها در کدام پردیس تشکیل میشوند؟
در صورتــی کــه دانشــجوی یکــی از رشــتهها یــا کالجهــای زیــر هســتید ،اکثــر کالسهــای شــما در
پردیــس لویــوال تشــکیل میشــود:
●علوم کاربردی انسان

●روزنامهنگاری

●بیولوژی (زیستشناسی)

●کالج لویوال رشته تنوع زیستی و پایایی

●شیمی و بیوشیمی

●فیزیک

●مطالعات ارتباطات

●روانشناسی

●علوم ورزش /حرکتشناسی

●کالج علوم

کالسهای سایر رشتهها در پردیس ِسر جورج ویلیامز برگزار میشود.

برنامه غذایی ( )all-you-care-to-eatبر استفاده از محصوالت محلی و ارگانیک تأکید دارد و گزینههای
گیاهخــواری ،حــال و فاقــد گلوتن نیز همواره ارائه میشــود .به عالوه برنامــه  Dining Dollarsنیز برای
دانشــجویان فراهم شــده که در هر  9کافه تریا کافی شــاپ حاضر در پردیس دانشــگاه قابل اســتفاده
استConcordia.ca/residence .
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بهترین کار در زمان امتحانات ،کاهش استرس است .باغ وحش خوابگاه  Grey Nunsکه دانشجویان
میتانند در آنجا حیوانات را نوازش کنند و استرس خود را کاهش دهند.
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ورزش و تناسب اندام
تیمهای ورزشی CONCORDIA STINGERS
تیمهای اصلی
●فوتبال کانادایی

●کشتی تیمهای باشگاهی

●بسکتبال

●بیسبال

●هاکی

●گلف

●راگبی

●دوی صحرانوردی

●فوتبال

فعالیت ورزشی خود را متوقف نکنید
اگــر بــه ورزش خاصــی عالقهمنــد هســتید ،مطمئــن باشــید در بیــن باشــگاهها و تیمهــای ورزشــی
دانشــگاه کونکوردیــا آن را پیــدا خواهیــد کــرد.
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تیمهای داخلی
●بسکتبال

●التیمیت

●هاکی روی یخ

●والیبال

●بال هاکی
●فوتبال

باشگاههای دانشجویی
●تنیس

●دوچرخه سواری

●داژبال

●اسکی و اسسنوبرد

●هورلینگ و فوتبال گلیک
●قایقرانی با دراگون بوت

●باشــگاههای

پیــادهروی در بــرف و دو میدانــی

●الکراس

ورزشهای باشگاه
●یوگا

●اسپینینگ

●پیالتس

●هنرهای رزمی

●زومبا

●بدمینتون

●باله ،تانگو ،هیپ هاپ ،سالسا

مخصــوص

کوهنــوردی،
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امکانــات عالــی تناســب انــدام همچــون باشــگاه ( Le Centreدر پردیــس لویــوال) و باشــگاه Le
( Gymدر پردیــس ســر جــورج ویلیامــز) بــه شــما کمــک میکننــد تــا بــه راحتــی تناســب انــدام خــود
را حفــظ کنیــد ،ضمــن اینکــه مجهــز بــه بهتریــن و جدیدتریــن دســتگاههای مخصــوص کاردیــو و
بدنســازی هســتند.
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تقاضا برای پذیرش در دانشگاه
 .1سه رشته مد نظر خود را انتخاب کنید.
 .2شــرایط پذیــرش در برنامههــای انتخابــی را بررســی کنید .به مــواردی همچون امتیاز مــورد نیاز برای
ریاضی و یا علوم ،انگیزشنامه ،نمونه کارها و دیگر موارد مهم توجه نمایید.
 .3به صورت آنالین به سایت  concordia.ca/applyتقاضا دهید.
 .4اسناد پشتیبانی زیر را تهیه و ارسال نمایید:
●رونوشـتها :در زمــان ارائــه تقاضــا یــک نســخه از اســناد اعــام شــده را آپلــود کنیــد .در صورتــی کــه
پذیرفتــه شــوید ،دانشــگاه از شــما میخواهــد اســناد رســمی خــود را ارائــه کنیــد.
●اسناد اثبات مهارت زبان (در صورت وجود) ارسال کنید.
●مدارک نشاندهنده شهروندی کانادا یا اقامت دائم (در صورت وجود) را ارسال کنید.
●مــدارک و مــوارد مــورد نیــاز مختــص رشــته انتخابــی (انگیزشنامــه ،نمونــه کارهــا و ســایر مــوارد) را
ارســال کنیــد .ممکــن اســت نیــاز بــه ارســال مســتقیم اســناد دیگــری بــه دپارتمــان آمــوزش باشــد .شــرایط
مربوطــه را از ســایت  concordia.ca/programsبررســی کنیــد.
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شما میتوانید حتی پس از ارسال تقاضا ،اسناد مربوطه را به پرونده خود آپلود کنید.

جزئیات تقاضا
ترم پاییز (ورود سپتامبر)

ترم زمستان (ورود
ژانویه)*

دانشجویان بینالمللی

 1فوریه

 1سپتامبر

دانشجویان کانادایی و دارای اقامت دائم

 1مارس

 1نوامبر

* :تمامی رشتهها دارای ورودی ماه ژانویه نیستند .برای اطالعات بیشتر به سایت concordia.ca/
 admissions/deadlinesمراجعه کنید.

دانشگاه حق دارد بدون اطالع قبلی ،پذیرش در هر رشتهای را پس از اتمام مهلت رسمی برای ارسال مدارک

ببندیم.

متقاضیانــی کــه در مهلــت اعــام شــده مــدارک خــود را ارســال میکننــد در اولویــت قــرار دارنــد ،امــا
در صورتــی کــه رشــتهای ظرفیــت پذیــرش داشــته باشــد ،تقاضاهایــی کــه دیــر ارســال شــدهاند نیــز
مــورد بررســی قــرار میگیرنــد ،البتــه ایــن پذیــرش فقــط بــرای تــرم پاییــز انجــام میشــود.
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حداقل شرایط الزم برای پذیرش دانشجویان کانادایی
در ادامــه حداقــل شــرایط مــورد نیــاز بــرای پذیــرش دانشــجو
ارائــه شــده اســت ،البتــه توجــه داشــته باشــید کــه داشــتن
ایــن شــرایط بــه منزلــه تضمیــن پذیرفتــه شــدن دانشــجو
نیســت .برخــی از رشــتهها شــرایط بیشــتری را تعییــن کردهانــد،
از جملــه میتــوان بــه انگیزشنامــه ،نمونــه کار ،مصاحبــه/
اجــرا یــا شــرکت در دورههــای آمــوزش ریاضــی یــا علــوم اشــاره
کــرد .بــرای اطــاع از شــرایط اختصاصــی هــر رشــته بــه ســایت
 concordia.ca/programsمراجعــه کنیــد .شــرایط پذیــرش در
تــرم زمســتان بــه دلیــل جــذب کمتــر دانشــجو ،ســختتر اســت .دانشــگاه ایــن حــق را دارد هــر زمــان
کــه تمایــل داشــته باشــد شــرایط پذیــرش دانشــجو و اطالعــات رشــته و دورههــای آموزشــی را تغییــر
دهــد.

کبک:
برنامــه پیــش دانشــگاهی دو ســاله یــا برنامــه  DECحرفــهای ســه ســاله از شــرایط ایــن اســتان
اســت .شــرایط  CRCبــرای پذیــرش در هــر رشــته متفــاوت اســت .لطفــاً بــرای اطــاع از فهرســت
برنامههــا بــه ســایت  concordia.ca/programsمراجعــه کنیــد.

آلبرتا /اراضی نورث وست /نوناووت:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت ،حداقــل امتیــاز  5در کالس  ،12یــا نمــره  30یــا  31باشــد،
یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی 30-1 ،باشــد .مــوارد قابــل قبــول شــامل:
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ریاضــی  30-2و یــک دوره ســطح 35-اســت ،مشــروط بــر اینکــه دورههــای مربوطــه  5امتیــازی
باشــند .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش  +Cاســت.

بریتیش کلمبیا /یوکان:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت ،حداقــل امتیــاز  4در کالس  ،12یکــی از امتیــازات بایــد
مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی کالس  12باشــد .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش  +Cاســت.

مانیتوبا:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت ،حداقــل امتیــاز  5در کالس  12بــرای دورههــای  ،40Sیکــی
از امتیــازات بایــد مربــوط بــه  40S ELA Focusباشــد .حداقــل امتیــاز مــورد نیــاز ریاضــی  40Sبــه
عنــوان یکــی از دوره آموزشــی  5امتیــاز مــورد قبــول نیســت .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش +C
اســت.

نیو برانزویک:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت ،حداقــل امتیــاز  5در کالس  ،12یــا نمــره  121 ،120یــا 122
باشــد ،یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی 121 ،یــا  122باشــد (در صــورت
حضــور در یــک مدرســه فرانســه زبــان ،امتیــاز زبــان فرانســوی  121یــا  122باشــد) .حداقــل امتیــاز بــرای
پذیــرش  +Cاســت.

نیوفاندلندو البرادور:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان (یــا گواهــی تکمیلــی  Honoursیــا موقعــی آکادمیــک) الزامــی اســت.
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حداقــل امتیــاز  5در کالس 12باشــد ،یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی،
 3201باشــد .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش  +Cاســت.

نوا اسکوشیا:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت .حداقــل امتیــاز  5در کالس  12در دورههــای پیشــرفته
یــا آکادمیــک باشــد ،یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی کالس  12باشــد.
حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش  +Cاســت.

اونتاریو:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت .حداقــل امتیــاز  6در کالس  12Uو یــا دورههــای  Mباشــد،
یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی دوره  4Uباشــد (در صــورت حضــور در
یــک مدرســه فرانســه زبــان ،امتیــاز زبــان فرانســوی  4Uباشــد) .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش +C
اســت.

جزیره پرنس ادوارد:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت .حداقــل امتیــاز  5در کالس  12بــا شــماره  611یــا  621باشــد،
یکــی از نمــرات بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی باشــد .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش
 +Cاســت.

ساسکاچوان:
داشــتن دیپلــم دبیرســتان الزامــی اســت .حداقــل امتیــاز  5در کالس  12باشــد ،دو مــورد از نمــرات
بایــد مربــوط بــه مهارتهــای زبــان انگلیســی  30Aو  30Bباشــد .حداقــل امتیــاز بــرای پذیــرش +C
اســت.
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حداقل شرایط الزم برای پذیرش دانشجویان بر اساس رتبه کالس
در ادامــه حداقــل شــرایط مــورد نیــاز بــرای پذیــرش دانشــجو ارائــه شــده اســت ،البتــه توجــه
داشــته باشــید کــه داشــتن ایــن شــرایط بــه منزلــه تضمیــن پذیرفتــه شــدن دانشــجو نیســت.
برخــی از رشــتهها شــرایط بیشــتری را تعییــن کردهانــد ،از
جملــه میتــوان بــه انگیزشنامــه ،نمونــه کار ،مصاحبه/اجــرا یــا
شــرکت در دورههــای مقدماتــی ریاضــی یــا علــوم اشــاره کــرد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از جملــه حداقــل امتیــاز یــا امتیــاز
مــورد نیــاز بــرای رشــته انتخابــی خــود بــه ســایت concordia.
 ca/programsمراجعــه کنیــد.

دبیرستان (کانادایی ،امریکایی بینالمللی)
در زمان نیاز ،دانشــجو باید در دورههای پیشدانشــگاهی ریاضی و علوم شــرکت کند .امتیازهای ACT
و  SATالزامی نیســت .کســب حداقل رتبه  3در آزمون تعیین ســطح پیشــرفته ،برای ورود به ســطح
پیشرفته مناسب است .برای اطالعات بیشتر به سایت  concordia.ca/admissions/APمراجعه کنید.

کارشناسی ()BA
کارشناسی ( -)BAتمامی رشتههای

ریاضی

کارشناسی آموزش ()BEd

دوره پیش نیاز خاصی نیاز ندارد

حداقــل رتبــه مورد نیــاز +C :تا

+B

ریاضی 1

حداقل رتبه مورد نیاز -A :تا A

دوره پیش نیاز خاصی نیاز

حداقل رتبه مورد نیاز +C :تا

ندارد

+B

ریاضی 1
کارشناسی علوم ()BSc

دو مورد از این موارد:

زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک

حداقل رتبه مورد نیاز -A :تا A
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کارشناسی زبان انگلیسی ()BEng

ریاضی  ،1علوم 1

کارشناسی علوم کامپیوتر ()BCompSc

ریاضی 1

حداقل رتبه مورد نیاز -B :تا

 -Aو  -Bتا  -Aبرای ریاضی و

فیزیک

میانگین کل  +Bو رتبه +B

برای ریاضی و فیزیک

هنرهای محاسبات و علوم

کارشناسی هنرهای زیبا ()BFA

کامپیوتر :ریاضی 1

سایر رشتهها :دوره پیش نیاز

حداقل رتبه مورد نیاز+C :

خاصی نیاز ندارند

کارشناسی مدیریت (،)BAdmin

کارشناسی بازرگانی ()BComm

ریاضی 1

میانگین کل  Bو رتبه  Bبرای

ریاضی

56 University of Concordia
دوره  BACCALAUREATEبینالملل
دورههــای آموزشــی  IBبــه شــرح زیــر ســطح پیــش نیــاز ریاضــی بــرای رشــتههای علــوم ،تجــارت،
مهندســی و علــوم کامپیوتــر کافــی اســت:
●ریاضیات :کاربردها و تفاسیر HL
●ریاضیات :تحلیلها و رویکردهای SL
●ریاضیات :تحلیلها و رویکردهای HL

کارشناسی ()BA
کارشناسی ( -)BAتمامی رشتههای

ریاضی

کارشناسی آموزش ()BEd

کارشناسی علوم ()BSc

دوره پیش نیاز خاصی نیاز ندارد
ریاضی 1
دوره پیش نیاز خاصی نیاز

ندارد

ریاضی  ،1علوم 1

حداقــل امتیاز مورد نیاز 26 :تا
29

حداقل امتیاز مورد نیاز33 :

تا 35

حداقل امتیاز مورد نیاز26 :

تا 29

حداقل امتیاز مورد نیاز33 :

تا 35

هنرهای محاسبات و علوم

کارشناسی هنرهای زیبا ()BFA

کامپیوتر :ریاضی 1

سایر رشتهها :دوره پیش نیاز

حداقل امتیاز کل 26 :امتیاز

خاصی نیاز ندارند

کارشناسی زبان انگلیسی ()BEng

ریاضی  ،1علوم 1

حداقل امتیاز مورد نیاز27 :

تا  33امتیاز و حداقل  4تا 6

امتیاز برای ریاضی و فیزیک
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کارشناسی علوم کامپیوتر ()BCompSc

کارشناسی مدیریت (،)BAdmin

کارشناسی بازرگانی ()BComm

ریاضی 1

ریاضی 1

حداقل امتیاز کل 31 :امتیاز و

حداقل  4امتیاز برای ریاضی و

حداقل  5امتیاز برای فیزیک

حداقل امتیاز کل 29 :امتیاز و

حداقل  4امتیاز برای ریاضی
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دوره  BACCALAURÉATفرانسوی
دیپلم حرفهای  Baccalauréat Françaisمورد قبول نیست.

کارشناسی ()BA

دوره پیش نیاز خاصی نیاز ندارد

کارشناسی ( -)BAروانشناسی
کارشناسی ( -)BAتمامی رشتههای

هر نوع دوره ریاضی

ریاضی

کارشناسی آموزش ()BEd

دوره پیش نیاز خاصی نیاز ندارد
پیش نیاز ابتدایی :ریاضی و

کارشناسی علوم ()BSc

شیمی -فیزیک

پیش نیاز پایانی :ریاضی

کارشناسی هنرهای زیبا ()BFA

کارشناسی زبان انگلیسی ()BEng

کارشناسی علوم کامپیوتر( )�BComp

)Sc

کارشناسی مدیریت (،)BAdmin

کارشناسی بازرگانی ()BComm

حداقــل امتیاز مورد نیــاز 11 :تا

13

حداقل امتیاز مورد نیاز15 :

تا 16

حداقل امتیاز مورد نیاز 11 :تا

13

حداقل امتیاز مورد نیاز15 :

تا 16

حداقل امتیاز مورد نیاز11 :

دوره پیش نیاز خاصی نیاز ندارد

امتیاز

هنرهای محاسبات و علوم

میانگین کل امتیاز برای

کامپیوتر نیاز به پیش نیاز

هنرهای محاسبات و علوم

ابتدایی و پایانی ریاضی دارد.

کامپیوتر  14امتیاز و برای

پیش نیاز ابتدایی :ریاضی و

حداقل امتیاز مورد نیاز 12 :تا

پیش نیاز پایانی :ریاضی

امتیاز برای ریاضی

پیش نیاز ابتدایی :ریاضی

حداقل امتیاز کل 14 :امتیاز و

پیش نیاز پایانی :ریاضی

و فیزیک/شیمی

شیمی -فیزیک

پیش نیاز ابتدایی :ریاضی
پیش نیاز پایانی :ریاضی یا

ریاضیات تکمیلی

دوره ریاضی  14امتیاز است.

 15امتیاز و حداقل  12تا 15

حداقل  14امتیاز برای ریاضی

حداقل امتیاز کل 13 :امتیاز و

حداقل  13امتیاز برای ریاضی
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سیستم آموزش بریتانیا ()GCE
شــرایط کلــی بــرای پذیــرش دانشــجو در صورتــی کــه باالتریــن ســطح تحصیــل شــما بــه شــرح زیــر
اســت:
●سطحA: CD-
●سطحAS: CCDD-

کارشناسی ()BA

کارشناسی آموزش ()BEd

کارشناسی علوم ()BSc

شرایط عمومی پذیرش مطابق با موارد فوق است .برای برنامههایی که

پذیرش به صورت رقابتی است احتماالً نیاز به رتبههای باالتر باشد.
سطحA: CC-
سطحAS: CCCC-
شرایط عمومی پذیرش مطابق با موارد فوق است .برای برنامههایی
که پذیرش به صورت رقابتی است احتماالً نیاز به رتبههای باالتر

باشد .سطح :A-ریاضی و علوم ( 1زیستشناسی ،شیمی یا فیزیک)
شرایط عمومی پذیرش مطابق با موارد فوق است.

کارشناسی هنرهای زیبا ()BFA

هنرهای محاسباتی و علوم کامپیوتر به امتیاز  Bدر سطح A-دوره

ریاضی نیاز دارد.

شرایط عمومی پذیرش مطابق با موارد فوق است.
کارشناسی زبان انگلیسی ()BEng

سطح A-دوره ریاضی و فیزیک :امتیاز C
برای برنامههایی که پذیرش به صورت رقابتی است حداقل امتیاز B
نیاز است.

کارشناسی علوم کامپیوتر( )�BComp

شرایط عمومی پذیرش مطابق با موارد فوق است.

)Sc

سطح A-دوره ریاضی :امتیاز B

کارشناسی مدیریت (،)BAdmin

سطح A: CC-و امتیاز  Cدر دوره ریاضی

کارشناسی بازرگانی ()BComm

سطح AS: CCCC-و امتیاز  Cدر دوره ریاضی
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مهارت زبان
در صورتــی کــه زبــان اولیــه شــما انگلیســی نباشــد و یکــی از مــدارک نشــاندهنده مهــارت زبــان
انگلیســی بــه شــرح زیــر را نیــز نداریــد ،بایــد در یــک آزمــون مهــارت زبــان انگلیســی شــرکت کنیــد،
صــرف نظــر از هــر شــهروندی کــه داشــته باشــید .ایــن حــق بــرای دانشــگاه محفــوظ اســت کــه در
صــورت لــزوم در تمامــی کالسهــا آزمــون مهــارت زبــان انگلیســی برگــزار نمایــد.

اثبات مهارت زبان
●حداقــل ســه ســال تحصیــل کامــل در یــک دبیرســتان یــا موسســه آمــوزش عالــی کــه زبــان تدریــس
در آنجــا انگلیســی بــوده اســت.
●تحصیــل در دوره  Baccalaureateبینالملــل :دوره آموزشــی گــروه  1انگلیســی (ســطح  Aزبــان:
ادبیــات ،ســطح  Aزبــان :زبــان و ادبیــات ،یــا ادبیــات و عملکــرد) (ســطح اســتاندارد یــا باالتــر).
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●تحصیــل در دوره  Baccalauréatفرانســوی :موسســه بینالمللــی  Baccalauréatامریکــن یــا بریتیش
(.)OIB
●دوره آموزشــی  :British Curriculumســطح زبــان انگلیســی  GCE/GCSE/IGCSE/Oباشــد یــا ســطح
زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم یــا انگلیســی بــه عنــوان زبــان اول حداقــل « »Cباشــد.
●تحصیــل در دوره  Baccalaureateاروپــا :انگلیســی عنــوان زبــان اول یــا انگلیســی بــه عنــوان زبــان
دوم

حداقل امتیاز مهارت زبان انگلیسی برای پذیرش در دانشگاه

پذیرش مستقیم

پذیرش مستقیم

هیــچ نــوع از دورههــای آمــوزش زبــان
انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم الزامــی
نیست

دورههای آموزش زبان انگلیسی به
عنــوان زبان دوم با تعداد ســاعات
مشخص الزامی است

امتیــاز تافــل  iBTبایــد بیــن

امتیاز تافل  iBTباید حداقل  90باشد

 75و  89باشــد و حداقــل
امتیــاز ترکیبــی بــرای صحبــت

کــردن و نوشــتن  34باشــد

امتیاز آیلتس باید حداقل  7باشد

حداقل امتیاز کلی تست  CAELباید

 70باشد

امتیاز  DETحداقل باید  120باشد و

هیچ کدام از امتیازهای فرعی کمتر از

 90نباشد

پذیرش مشروط*
تکمیل برنامه فشــرده آموزش زبان
انگلیسی به عنوان زبان دوم الزامی
اســت -تمامی رشــتهها شامل این
گزینه نیستند

امتیــاز تافــل بایــد بیــن  63و

 74باشــد و بیــش از دو مــورد،
امتیاز کمتر از  15نداشته باشند

امتیــاز آیلتــس بایــد  6/5یــا 6

امتیــاز آیلتــس بایــد  5/5یــا

مولفــه هــا کمتر از  5/5نباشــد

 2مــورد میتوانــد  4/5باشــد

باشــد و امتیــاز هیــچ کــدام از

 5باشــد ،ضمــن اینکــه تنهــا

حداقل امتیاز کلی تست CAEL

حداقل امتیاز کلی تســت CAEL

امتیاز کمتر از  50داشــته باشد

امتیاز کمتر از  30داشــته باشد

باید  50باشد و هیچ بخشی نباید

باید  40باشد و هیچ بخشی نباید

امتیــاز  DETبایــد بین  105و 119

امتیــاز  DETباید بیــن  90و 104

فرعــی کمتــر از  90نباشــد

باشــد

باشــد و هیچ کدام از امتیازهای

باشد و تنها دو مورد از امتیازهای

فرعــی

میتوانــد

70
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نتایج آزمون باید مســتقیماً توســط مرکز آزمون به اداره پذیرش تقاضای دانشــگاه ارسال شود .در زمان
ارائه تقاضا ،نتایج بایستی مربوط به حداکثر  2سال قبل باشد.

لطفاً توجه داشته باشید
تا زمانی که امتیاز آزمون مهارت زبان انگلیســی شــما دریافت نشــود دانشگاه نمیتواند تقاضای شما برای
پذیرش را بررسی نماید.

تافل:
محض اطمینان ،نتایج تافل به صورت مستقیم به کونکوردیا ارسال میشود .در زمان آزمون ،شما باید
در بخش «کد موسســه» عدد  0956.00را یادداشــت کنید .برای اطالعات بیشــتر به ســایت visit toefl.
 orgمراجعه کنید.

آیلتس:
داوطلبــان بایــد نوع آکادمیک ( )Academic Moduleرا انتخاب کنند .برای اطالعات بیشــتر به ســایت
 visit ielts.orgمراجعه کنند.

:CAEL
برای اطالعات بیشتر به سایت  visit cael.caمراجعه کنید.

آزمــون زبــان انگلیســی دولینگــو ( :)DETبــرای اطالعــات بیشــتر بــه ســایت englishtest.duolingo.
 comمراجعــه کنیــد.
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پذیرش مشروط
دانشــجو بــه شــرط رعایــت تمامــی معیارهــای پذیــرش ،واجد
شــرایط پذیــرش مشــروط خواهــد بــود .ســپس دانشــجو
میتوانــد برنامــه فشــرده آمــوزش زبــان انگلیســی را شــروع
کنــد ،در ایــن دوره مهارتهــای زبــان انگلیســی مــورد
نیــاز بــرای ورود بــه تحصیــات دانشــگاهی بهبــود خواهــد
یافــت .امتیــاز نهایــی دانشــجو در ســطح  2پیشــرفته بایــد
حداقــل  70درصــد باشــد تــا از شــرایط مهــارت زبــان دانشــگاه
کونکوردیــا برخــوردار گــردد .بــرای اطالعات بیشــتر به ســایت
 concordia.ca/intensive-englishمراجعــه کنیــد.

برنامههای زیر فاقد پیشنهاد پذیرش مشروط هستند:
●تمامی رشتههای دانشکده هنرهای زیبا

●ترجمه

●در دانشکده هنر و علوم:

●ریاضی آماری /مالی

●تمامـ�ی رشـ�تههای گواهـ�ی تکمیلـ�ی �Hon

●ریاضی و مالی محاسباتی

ours
●تمامــی

●مطالعات جامعه ،روابط عمومی و سیاسی
رشــتههای

دپارتمانهــای

علــوم

ارائــه
انســانی

شــده

در

کاربــردی،

مطالعــات ارتباطــات ،آمــوزش ،زبــان انگلیســی،
روزنامهنــگاری ،کالــج هنرهــای لیبــرال ،کالــج
علــو م

●گواهی پیشوای روحانی
●علوم ورزش
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هزینهها
هزینههــای تقریبــی بــرای یــک ســال آکادمیــک (از ســپتامبر  2021تــا آوریــل  )2022بــر حســب دالر
کانــادا بــه شــرح زیــر اســت.

شهروندان کانادایی و افراد دارای اقامت دائم
شهریه اجباری (تمام وقت30 -
واحد)

ساکنین غیر از

ساکنین کبک

استان کبک و

شهروندان فرانسه و
بلژیک*

کارشناسی هنر ،کارشناسی

آموزش ،کارشناسی علوم

کارشناسی مدیریت ،کارشناسی

بازرگانی

کارشناسی مهندسی ،کارشناسی
علوم کامپیوتر

کارشناسی هنرهای زیبا

 4,760دالر

 10,325دالر

 5,070دالر

 10,630دالر

 4,800دالر

 10,360دالر

 4,915دالر

 10,480دالر

شهروندان غیر
کانادایی

دانشجویان

بینالمللی

 21,720دالر24,040 -
دالر

 26,255دالر-
 28,995دالر

 23,945دالر-

 26,475دالر

 21,875دالر24,190 -
دالر

برنامه بیمه سالمت و

دندانپزشکی (برای ساکنین کبک
و غیر کبک اختیاری است ،برای

دانشجویان بینالمللی اجباری
است)*

 206دالر

 206دالر

 1,176دالر
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شهروندان کانادایی و افراد دارای اقامت دائم
شهریه اجباری (تمام وقت30 -
واحد)

ساکنین غیر از

ساکنین کبک

استان کبک و

شهروندان فرانسه و
بلژیک*

شهروندان غیر
کانادایی

دانشجویان

بینالمللی

سایر هزینههای احتمالی

کتاب و لوازم تحریر

حمل و نقل (با تخفیف دانشجویی)

 2,250دالر

 424دالر

اسکان در داخل پردیس دانشگاه:
خوابگاه (اتاق و شهریه) .هزینههای
اتــاق در برنامــه هر طبقــه متفاوت

است.

 3,850تا  8,200دالر
 4,975دالر

برنامــه غذایــی (بــرای دانشــجویان

ســاکن در خوابگاههــای کونکوردیــا
اجباری است)

زندگی خارج از پردیس دانشگاه:
اجــاره ماهانــه تقریبــاً  900دالر،

تسهیالت رفاهی (آب ،برق ،گاز)...،

 14,000دالر

تقریبــاً  150دالر و غــذا تقریبــاً 700

دالر

* در شرایط خاص ،استثناهایی در نظر گرفته میشود .برای اطالعات بیشتر به سایت concordia.ca/fee-

 exemptionsمراجعه کنید.
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دانشــجویان اســتان کبــک و غیــر کبــک کــه از بیمــه ســامت و درمــان اســتان خــود اســتفاده
میکننــد میتواننــد از طریــق  ihaveaplan.caاز برنامــه بیمــه ســامت و دندانپزشــکی دانشــگاه
انصــراف دهنــد .دانشــجویان بینالمللــی میتواننــد اطالعــات مربــوط بــه برنامــه اجبــاری بیمــه
ســامت و دندانپزشــکی دانشــگاه را از اداره دانشــجویان بینالملــل بــه نشــانی concordia.ca/
 isoدریافــت کننــد.

بــرای کســب اطالعــات مربــوط بــه خوابــگاه و برنامــه غذایــی بــه ســایت روبــرو مراجعــه
کنیدconcordia.ca/residence :

دانشگاه حق دارد
هزینههای منتشــر شــده را بدون اطالعرســانی و قبل از آغاز ترم تحصیلی تغییر دهد .برای اطالعات بیشتر
به سایت  concordia.ca/tuition-calculatorمراجعه کنید.

خوابگاه کبک
شــما میتوانیــد بــرای خوابــگاه کبــک تقاضــا دهید و تمامی اســناد
مــورد نیــاز را بــه صــورت آنالیــن از طریــق ســایت MyConcordia.
 caارائــه دهیــد .خوابــگاه کبــک در هــر تــرم افــراد را مجــدد
ثبتنــام میکنــد ،بنابرایــن بایــد در اولیــن فرصــت و قبــل از آغــاز
تــرم ،تقاضــای خــود را ارائــه دهیــد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
و آگاهــی از اینکــه آیــا شــما واجــد شــرایط پذیــرش در خوابــگاه
کبــک هســتید یــا خیــر ،بــه ســایت concordia.ca/qc-residency
مراجعــه نماییــد.
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کمک هزینه مالی و جوایز
اداره جوایــز و کمــک هزینــه مالــی دانشــگاه کونکوردیا ( )FAAOبه
شــما کمــک میکننــد تــا بهتریــن گزینــه مالــی را بــرای هزینههــای
دانشــگاه انتخــاب کنیــد .ســایت  concordia.ca/faaoیــا شــماره
تلفن 514 848 2424 – 3507

کمک هزینه مالی دولت برای دانشجویان
کونکوردیا در تمامی برنامههای کمک مالی دولت به دانشجویان و برنامه کمک هزینه دانشجویی دولت
فدرال امریکا مشارکت دارد .به طور کلی ،دانشجویان باید برای برنامه هر استان یا کشوری که در حال
حاضــر آنجــا زندگــی میکننــد تقاضای خود را ارائه دهنــد .در اولین فرصت برای کمــک مالی دولت برای
دانشجویان تقاضا دهید .منتظر نمانید که ابتدا در دانشگاه پذیرفته شده و سپس فرایند تقاضا برای
کمک هزینه مالی را شروع کنید.

بورسیه و اکوالرشیپ ورودی
تقاضای شما برای دانشگاه کونکوردیا به نوعی تقاضا برای یک اکوالرشیپ ورودی نیز به شمار میرود.
هیــچ نیــازی برای ارائه تقاضای جداگانه نیســت .اسسکوالرشــیپهای ورودی بر اســاس موفقیتهای
علمــی و برخــی معیارهای موردی ارائه میشــوند .دانشــجویان ورودی که نیاز مالی داشــته باشــند نیز
ممکن اســت واجد شــرایط بودجه ویژه باشــند که در قالب بورسیه اعطا میشود .شما میتوانید از فرم
بورسیه ورودی در سایت  MyConcordia.caاستفاده نمایید.

جوایز مالی خارجی
جوایز خارجی نیاز به تقاضای مجزا دارد .شما میتوانید فهرستی از اسکوالرشیپها با بودجه خصوصی
و بورســیههایی که توســط انجمنها ،شــرکتها ،بنیادها و باشگاههای خارجی پشتیبانی میشوند را در
سایت  concordia.ca/external-awardsمشاهده نمایید.
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دانشجویان امریکایی
افــراد مســئول بخش کمــک هزینه مالی ،قبل از تأییــد تقاضای وام
و مبلغ آن ،با شــما و خانوادهتان مشــورت میکنند تا مشخص شود
آیا واجد شــرایط بودجه برنامه کمک هزینه دانشجویی دولت فدرال
امریــکا هســتید .این مســئله بــه قوانین برنامــه و نیــاز مالی مورد
تقاضــای شــما بســتگی دارد .بــرای اطالعات بیشــتر دربــاره وامهای
ایاالت متحده امریکا به سایت  concordia.ca/usaidمراجعه کنید.

برای اینکه واجد شرایط این کمک هزینه باشید باید:
●در یک رشته تمام وقت یا پاره وقت ثبتنام کرده باشید.
●ســطح پیشــرفت علمــی رضایتبخــش را طبــق تعریــف وزارت آمــوزش ایــاالت متحــده امریــکا حفــظ
کنیــد.
جهت ارسال تقاضای خود برای کمک هزینه مالی دولت ایاالت متحده باید فرم تقاضا ( FAFSAتقاضای
رایگان کمک هزینه دانشــجویی دولت فدرال) را پر کنید که در ســایت  fafsa.ed.govموجود اســت .کد
موسسه فدرال کونکوردیا G08365 ،است.

لطفاً توجه داشته باشید
که برنامه کمک هزینه دانشجویی شامل کالسهای آنالین یا برنامههای انتقال دانشجو کونکوردیا به خارج
از کشور نمیشود.

مشاغل موجود در پردیس دانشگاه
کار کردن در داخل دانشگاه بهترین راه برای کسب درآمد در دوران تحصیل ،بهبود رزومه کاری و ارتباط
با جامعه دانشگاه است .واجد شرایط پذیرفته شدن در برنامه کار دانشجویی به نیاز مالی شما بشتگی
دارد ،برای کسب اطالعات بیشتر به سایت  concordia.ca/work-studyمراجعه کنید.

