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
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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!
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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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خوش آمدید
کانادا کشــوری شــگفت انگیز برای زندگی و تحصیل اســت .مدرک کانادایی شــما شــروع خوبی برای هر
شــغل در هــر جایــی از جهــان خواهد بود (این موضوع کانادا را نیز شــامل می شــود؛ البته اگر دوســت
داشته باشید) .سیستم آموزشی باکیفیت ،عمومی و قیمت مناسب کانادا ،مهارت های مهم زندگی
را به شــما ارائه می دهد .مدرک دانشــگاه ویکتوریا ،مورد قبول همگان ،شــما را هر جایی که بخواهید
می برد.

درباره دانشگاه ویکتوریا

این دانشگاه جز  %1از بهترین دانشگاههای دنیا رتبه گذاری شده است .دانشگاه ویکتوریا
آموزش های الهام بخش ،تحقیقات خاص ،و تعامالت مدنی را ممکن می سازد .اجتماعی
فعــال و دارای انــواع نژادهــا ،با بیش از  20000نفر جعمیت! به قدری کوچک اســت که می
توانید دوســتان خود را در پردیس دانشــگاه ببینید و به قدری بزرگ اســت که می توانید
کاری کنید و همگان را تحت تاثیر قرار دهید .دانشــگاه ویکتوریا مکان خاصی اســت که
باید حسش کنید؛ آن را درک کنید.

محیطی مناســب برای تبادالت آزادانه و کنجکاوانه هر ایده ،داســتان ،خنده ،شــور و ذوق! اجتماعی از
متفکران و مدیرانی که با قوه تصور خود پیش می روند و سال های پیش رو را تداعی می کنند .مکانی
منحصر به فرد است و با چالش هایی روبه رو می شوید که حتی تصورش را هم نمی کردید.

درباره ویکتوریا
به ویکتوریا ،شهری پرجنب و جوش در جنوبی ترین نقطه جزیره ونکوور ،واقع در ساحل غربی تماشایی
کانادا خوش آمدید .این شــهر باالی ســاحل ،میان جنگل های بارانی و کوه های برفگیر قرار دارد؛ شــهر
ســبزی که محله های ســاکت و پردرختی دارد و شــما باید آن را کشــف کنید .ویکتوریا به خاطر محیط
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طبیعی خاص ،آب و هوای معتدل و از همه مهم تر مردمان صمیمی و خاکی خود ،مشــهور اســت .در
واقع ،ویکتوریا دائما به عنوان یکی از امن ترین ،قابل سکونت ترین و مهمان نوازترین شهرهای جهان
رتبه گذاری می شود.
در پــارک ژووان د فــوکا تریــل کوهنــوردی کنیــد ،اوقاتــی را در فرنوود بــه خواندن شــعر بگذرانید ،یا در
پیچاپیچ جاده داالس اســکیت برد ســوار شوید ،هیچ وقت بیکار نمی شوید .سبک آرام زندگی در این
جزیره باعث شده است که ویکتوریا محل خوبی برای زندگی و تحصیل باشد.

متفاوت از دیگر محل ها!
●جز دانشگاه های جامع کانادا رتبه بندی
شده است.
●در مجله آموزش های عالیه تایمز به عنوان
برترین دانشگاه فاقد دانشکده پزشکی کانادا
و یکی از  200دانشگاه برتر جهان نام برده
شده است.
● 17407دانشجوی دوره لیسانس و 3406
دانشجوی فارغ التحصیل در دانشگاه ویکتوریا
فعالیت دارند؛ اما میانگین معمولی تعداد
دانشجویان هر کالس  28نفر است.

بچههــای دانشــگاه ویکتوریــا جــوری برخــورد میکنند که انگار شــما نیز متعلــق به آنجا
هستید .اجتماعی صمیمی ،مناسب برای هر کسی که بخواهد در دانشگاه عملکرد خوبی
داشته باشد.

University of Victoria
بیش از  70درصد از دانشجویان این دانشگاه غیر بومی منطقه
ویکتوریا هستند .این دانشگاه بیش از  2000دانشجوی محصل
بین المللی از  108کشور مختلف دارد.
●بــه دلیــل تحقیقــات علمــی ،ایــن دانشــگاه جــز 1درصــد از
برتریــن دانشــگاه هــای دنیــا بــه حســاب مــی آیــد.
●رهبــر جهانــی اقیانــوس هــا ،آب و هــوا و فنــاوری انــرژی
پــاک و مهــد تحصیــل تجــارت جهانــی نامیــده مــی شــود.
●هفتمین منشور رودس در  12سال اخیر!
●جمعیــت منطقــه بــزرگ ویکتوریــا بیــش از  360000نفــر
اســت.
●دومیــن شــهر آفتابــی کلمبیــای انگلیســی بــه حســاب
مــی آیــد کــه درجــه حــرارت گرمــای آن در تابســتان  22و
میانگیــن درجــه ســرمای آن در زمســتان  9 .6درجــه ســانتی
گــراد اســت.
●یکــی از بهتریــن شــهرهای قابــل ســکونت در کانــادا! جزیــره
ونکــوور هــم بهتریــن جزیــره در قــاره آمریــکای شــمالی و هــم
یکــی از برتریــن جزیــره هــای دنیــا نامیــده مــی شــود.
●بــه عنــوان پرجنــب و جــوش تریــن ،مناســب تریــن ،و قابــل
پیــاده روی تریــن شــهر کانــادا رای آورده اســت؛ همچنیــن
پایتخــت دوچرخــه ســواری کشــور و یکــی از بهتریــن مقاصــد
غواصــی در آب هــای ســرد دنیاســت.
●مهــد هفــت تیــم ملــی کانادایــی (دو میدانــی کوتــاه و بلنــد،
دوچرخــه ســواری ،غواصــی ،قایقرانــی ،راگبــی ،شــنا ،و ورزش
هــای ســه گانــه) مــی باشــد.
● 14درصــد از اعضــای تیــم هــای المپیک کانادایــی ،ویکتوریا
را خانــه خــود مــی دانند.
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برنامه های دوره لیسانس
افراد درس خوان دانشگاه ویکتوریا
بســیاری از شــماها ،در دوره دبیرســتان بیشــتر درگیــر وقایــع ،اشــکال و پاســخ صحیــح آزمــون
هــا بــوده ایــد .در دانشــگاه ویکتوریــا ،شــما آینــده آکادمیــک خــود را تحــت کنتــرل داریــد ،بــرای
دســت یافتــن بــه نتایــج واقعــی ،عمیــق تــر بررســی مــی کنیــد و آنقــدر ســوال مــی پرســید تــا
شــعله هــای کنجکاویتــان خامــوش شــود؛ امــا همکالســی هایتــان نیــز همیــن طــور خواهنــد بــود.
رشــته تحصیلــی مرتبــط بــه عالقــه خــود را پیــدا کنیــد و آن را بــا علــم و آمــوزش ،تحقیقــات فــارغ
التحصیــان و برنامــه هــای مفــرح فــوق برنامــه ادغــام نماییــد تــا تجربــه یادگیــری منحصــر بــه فــردی
بــرای خــود رقــم بزنیــد.

برنامه ها
برنامه ها مجموعه ای از دروس سازمان دهی شده اصلی ،فرعی و مرتبط به الزامات دانشکده یا بخش
مخصوصی هستند.
اصلی :حوزه تخصص شما در برنامه تحصیلی (برای مثال :شاید به دنبال کسب مدرک لیسانس تخصصی
در مطالعات آســیایی و اقیانوس آرام باشــید ).در بعضی موارد شــاید بتوانید برنامه ها را باهم ترکیب
کنید .برای مثال رشته اصلی موسیقی و علوم کامپیوتری.
فرعی :یک موضوع درســی به تنهایی برای کســب مدرک کافی نیســت ،در واقع موضوع درسی می تواند
رشــته تحصیلی شــما را تکمیل کند( .برای مثال :موضوع درســی اصلی جغرافیا به همراه درس فرعی یا
پیش نیاز مربوط به سواحل).
کار آمــوزی :بســیاری از برنامــه های تحصیلی به شــما اجازه مــی دهند در حــوزه کاری مربوط به مدرک
تحصیلی خود مشغول شوید .برای اطالعات بیشتر نگاهی به صفحه  6بیاندازید.
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هیئت های علمی
هیئت های علمی گروهی از دانشکده ها یا بخش های ریشه دار آکادمیکی هستند .دانشگاه ویکتوریا
خانه  10هیئت علمی است .لیست زیر را چک کنید و در راستای کسب اطالعات بیشتر در مورد هیئت
های علمی ،دانشکده ها ،و برنامه دانشگاه ویکتوریا به این سایت مراجعه نماییدuvic. ca/academic :

بخشها و دانشکدهها
بخشهــا و دانشــکدهها متشــکل از مدیــران ،کارمندان ،و دانشــجویانی اســت که در زمینــه خاصی کار
میکنند؛ مانند دانشکده مراقبت از کودکان و نوجوانان ،بخش شیمی یا بخش علوم سیاسی.

برنامههای ترکیبی و میان رشتهای
شــاید عالیق شــما با چندین برنامه همخوانی داشــته باشــد .دانشــگاه ویکتوریا چند درس اصلی مانند
موارد زیر را ارائه میدهد:
●هنرهای بصری و علوم کامپیوتری
●جغرافیای فیزیکی و علوم زمین و اقیانوس
●بیولوژی و روانشناسی
همچنین میتوانید رشته خود را از میان چندین برنامه میان رشتهای که در دانشکده قادر به یادگیری
آن خواهید بود ،انتخاب کنید.

بــرای شــروع رونــد تجزیــه و تحلیــل کســب مــدرک مــورد نظرتــان طبــق خواســتههای خــود وب
ســایت زیــر را بررســی نماییــد:
uvic.ca/calendar
uvic.ca/interdisciplinary
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زمانــی کــه انتخــاب هــای خــود را ارزیابــی کردیــد ،تقویــم موجــود در وب ســایت را بررســی کنیــد
تــا بــه لیســتی از مدارکــی برســید کــه مــی توانیــد آنهــا را بــه دســت آوریــد و همچنیــن دروســی را
پیــدا کنیــد کــه بــرای هــر برنامــه بــه آن نیــاز خواهیــد داشــت.

مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟
معموال دانشــجویان اولین ســال خود را در پردیس دانشــگاه میگذارنند تا دانشــکده مورد نظر خود را
کشــف کنند؛ قبل از اینکه بفهمند مناســب کدام بخش هســتند .از برنامه خود مطمئن نیســتید؟ در
بخش تعیین نشده دانشکده منابع انسانی ،علوم مختلف ،و علوم اجتماعی ثبت نام و در سال اول خود
چندین درس معارفه را پاس کنید.
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دانشکده بازرگانی پیتر بی گاستاوسون
●تجارت

●تربیت معلم:

●تحصیل

●تحصیالت ابتدایی

●احیای زبان بومی

●تحصیالت راهنمایی

●حرکت شناسی

●برنامه های پس از کســب مدرک (ابتدایی،

●تحصیالت مربوط به تفریح و سالمتی

دوره متوسطه ،و دوران دبیرستان)

مهندسی
●مهندسی زیست پزشکی

●مهندسی برق

●مهندسی عمران

●مهندسی مکانیک

●مهندسی کامپیوتر

●مهندسی نرم افزار

●علوم کامپیوتری

هنرهای زیبا
●تاریخ هنر و مطالعات بصری

●هنرهای بصری

●موسیقی

●نویسندگی

●تئاتر

●نــگارش تخصصــی روزنامــه نــگاری و نشــر
(جــز دروس فرعــی)
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توسعه انسانی و اجتماعی
●مراقبت از کودکان و نوجوانان

●پرستاری (تنها شهروندان کانادایی)

●انجمن خدمات سالمتی

●کارهای اجتماعی

●علوم اطالعات سالمتی

●امور اداری عمومی (جز دروس فرعی)

علوم انسانی
●زبان شناسی کاربردی

●زبان شناسی

●مطالعات چینی

●مطالعات قرون وسطی

●انگلیسی

●مطالعات مدیترانه ای

●فرانسوی

●مطالعات آسیایی و اقیانوس آرام

●مطالعات آلمانی

●فلسفه

●زبان و ادبیات یونانی و التین

●نگارش حرفه ای (جز دروس فرعی)

●مطالعات یونانی و رومی

●مطالعات مذهبی

●مطالعات اسپانیایی

●مطالعات اسالوی

●تاریخ

●مطالعات آسیای جنوبی

●مطالعات ایتالیایی

●مطالعات زنان

●مطالعات ژاپنی

●تعیین نشده

●مطالعــات فرهنــگ و ادبیــات آمریــکای
التیــن

University of Victoria
قانون
●دکترای تخصصی رشته حقوق

علوم تجربی
●ستاره شناسی

●میکروبیولوژی

●بیوشیمی

●علوم اقیانوسی (جز دروس فرعی)

●بیولوژی

●فیزیک

●شیمی

●آمار

●علوم زمین شناسی

●تعیین نشده

●ریاضیات

علوم اجتماعی
●انسان شناسی

●جغرافیا

●مطالعات ساحلی (جز دروس فرعی)

●علوم سیاسی

●اقتصاد

●روان شناسی

●سیاست های اقتصاد (جز دروس فرعی)

●جامعه شناسی

●مطالعات محیطی

●تعیین نشده

13
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برنامه های میان رشته ای
●اخالق کاربردی (جز دروس فرعی)

فرعی)

●هنرهای کانادا

●مطالعات بومی

●مطالعات اروپایی

●مطالعات آمریکای التین

●مطالعات فیلم (جز دروس فرعی)

●مطالعات عدالت اجتماعی

● ابعاد انسانی تغییرات آب و هوا (جز دروس

●فناوری و جامعه (جز دروس فرعی)

الزامات تحصیالت مشارکتی
شــما باید در برنامههای تحصیالت مشــارکتی به عنوان بخشــی از روند کسب مدرک خود شرکت کنید.
دیگر برنامههای کسب مدرک (عالمت مثلث ندارند) نیاز به تجربه حرفهای دارند.

الزامات پیش نیاز
شما باید دروس پیش نیاز سطح دانشگاهی خود را به اتمام برسانید یا مدرک لیسانسی دریافت کنید
که مجاز به شرکت در این برنامه شوید .برای اطالعات بیشتر با مشاور خود صحبت کنید.

به گروه کسب مدرک بپیوندید
در حال حاضر گروه کسب مدرک توسط دانشگاه کاموسان توسعه یافتهاست .برای کسب اطالعات به
روز به سایت  uvic.ca/nursingمراجعه کنید.
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آموزش های تجربی
تحصیالت کارآموزی
به عنوان دانشــجوی تحصیالت کارآموزی ،موارد مورد نظر دانشــکده و شــغل مرتبط به برنامههای خود
را انتخاب میکنید .عالوه بر این ،با کار کردن به این روش ،درآمدی خواهید داشــت .به طور میانگین
دانشجویان تحصیالت کارآموزی ماهانه بیش از  2800دالر درآمد دارند؛ پولی که در واقع کمک هزینه
مالی تحصیل به حساب میآید.
گذشــته از ایــن ،شــما حــق انتخــاب دارید کــه در موقعیتهای شــغلی محلــی ،ملی و فرامــرزی همراه
کارمندان برتر کار کنید .این مشاغل شامل موارد زیر میشود:

●مایکروسافت
●بی ام و
●ایرباس فرانسه
●دولت کلمبیای انگلیسی
●شرکت سختافزاری هیولت پاکارد
●الکتریک شنیدر
●پروژه تلسکوپ کانادا-هاوایی-فرانسه
●کانادا پارکس
●سازمان ملل
●ای دابلیو ای دی
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تحصیــات کارآمــوزی راه خوبــی بــرای آزمــودن مشــاغلی اســت کــه شــما قبــل از فارغالتحصیلــی
بــه آن عالقهمنــد هســتید .ایــن موقعیتهــا بــرای مهاجــرت یــا برنامههــای فارغالتحصیلــی مفیــد
خواهنــد بــود.

نمونهای از برنامههای کارآموزی
یــک نمونــه از برنامههــای کارآموزی چیزی شــبیه جــدول زیر خواهد بود .بیایید بررســی خــود در مورد
تحصیالت کارآموزی را در  uvic.ca/coopandcareerانجام دهید و داستان موفقیت دانشجویان را در
 youtube.com/uvicoopandercareerدنبال کنید.

زمستان

پاییز

بهار

تابستان آزاد

سال اول

مطالعه

مطالعه

تابستان آزاد

سال دوم

مطالعه

مطالعه

کار

سال سوم

مطالعه

کار

مطالعه

سال چهارم

کار

مطالعه

کار

سال پنجم

مطالعه  /فارغالتحصیلی
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انتقالی بینالمللی
انتقالــی بینالمللــی فرصــت مناســبی برای ادغام عالقه شــما به ســفر و تحصیالت دانشــگاهی اســت.
بــه عنــوان تجربه مقطع لیســانس خود در دانشــگاه ویکتوریــا ،میتوانید برای شــرکت در انتقالی های
بینالمللی یکی از  50موسسه همکار دانشگاه ویکتوریا در  21کشور مختلف ثبت نام کنید .میتوانید
تنها برای یک ترم یا یک ســال تحصیلی کامل اقدام نمایید .همه چیز بســتگی به اعتبار مدرک شــما در
دانشگاه ویکتوریا و نرخ میانگین شهریهتان در این دانشگاه دارد .با فرهنگ دیگری خود را ارتقا دهید،
دید جهانی خود را عمیقتر کنید و آینده شغلی وسیعی داشته باشید .برای اطالعات بیشتر نگاهی به
 uvic.ca/outgoing-exchangeبیاندازید.
تعدادی از شرکای انتقالی بینالمللی دانشگاه ویکتوریا:
●استرالیا :دانشگاه گریفیث
●برزیل :دانشگاه کاتولیک پونتیفیکال
●فرانسه :دانشگاه سوربن نوول پاریس
●ژاپن :دانشگاه کنان
●ایتالیا :دانشگاه باکانی
●سوئیس :دانشگاه آپساال
●تایلند :دانشگاه ماهیدال
●انگلستان :دانشگاه اسکس
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حوزههای تحصیلی
دانشــگاه ویکتوریا ،دانشــگاهی اســت که شــما را به تحصیل خارج از چارچوب کالس تشــویق میکند.
کنفرانسها ،آزمایشــگاهها ،ســفرهای گســترده یا تورهای مطالعات گروهی همه در توسعه یادگیری و
درک شما از دنیا تاثیرگذار هستند.
●در تحقیقات دریایی ساحلی مرکز علوم دریایی بامفیلد کانادا شرکت کنید.
●برای سفرهای ساالنه دانشگاه ویکتوریا به یونان ثبت نام کنید.
●برای یک ماجراجویی بیولوژی استوایی به مالزی بروید.
●به اروپای مرکزی سر بزنید و به مطالعه پروژه دانشکده هولوکست مشغول شوید.
●شرکت در حوزه تحصیلی میراث استعماری آفریقای جنوبی را تجربه کنید.
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تحقیق و ابتکار
در تحقیقات شیرجه بزنید
آیــا در جســتجوی دانــش هســتید؟ آیــا راز و رمزهــا شــما را جــذب میکننــد؟ آیــا در مــورد هــر
چیــزی ســوال میپرســید؟
در دانشــگاه ویکتوریا میتوانید مســتقیم به درون تحقیقات لیســانس شــیرجه بزنید یا انگشــت پای
خود را در اقیانوس دانش فرو ببرید و میزان گرمی آب را تست کنید .کشفیات شما چه درگیر مسائل
اخالقــی ،چــه درگیر یک میکروســکوپ یا نســخههای قرون وســطا باشــد ،مطمئن باشــید چیــزی پیدا
میکنید که خود را به آن وصل کنید و شناور بمانید.
شــما با دانشــجویان مقطع لیســانس ،دانشــجویان فارغ التحصیل شده و اســتادتان که در زمینه های
محلی ،ملی و بین المللی متخصص اســت تحقیقاتی در ســطح مقطع فارغالتحصیلی انجام می دهید.
می توانید برای کســب پاداش در مورد تحقیقات مقطع لیســانس ثبت نام کنید و ایده منحصر به فرد
خود را دنبال نمایید؛ به عنوان یک دســتیار تحقیقاتی در موقعیت شــغلی با حقوق مکفی کار کنید یا
بنشینید و از صحبت های استادتان لذت ببرید که هر روز موضوع تحقیقات خاص خودش را به کالس
میآورد.

مشارکت مدنی
شــما به عنوان دانشــجوی دانشــگاه ویکتوریا ،متعلــق به اجتماعی
فعــال ،متفــاوت و دارای مشــارکت مدنــی از متفکران و پیشــگامان
مستقلی هستید که به اندازه شما به دنیا اهمیت می دهند.
در راســتای تحویل غذا به بی خانمان ها ،یا کســب مشــاغل محلی
داوطلبانــه بــدون دریافت حقوق ،برنامه ریزی و یا برای آنچه که به
آن ایمان دارید تالش می کنید.
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خیلــی جــدی درس مــی خوانیــد و ســخت میکوشــید ،از مرزهــا مــی گذریــد و تمــام تــاش خــود را
بــرای حــل مشــکالت واقعــی دنیــا بــه کار مــی بریــد .چــه کســی مــی دانــد؟ ممکــن اســت چنــد قدمــی
هــم از مرکــز آرامــش خــود بیــرون آییــد و مشــغول ماجراجویــی اجتماعــی ،سیاســی ،یــا خالقانــه
شــوید .انتخــاب بــا شماســت.
عالوه بر همه این ها ،دانشــگاه چیزی فراتر از تحصیالت آکادمیکی اســت؛ اجتماع تفکر آزاد دانشــگاه
ویکتوریا هیچ اســتثنایی ندارد .دانشــجویان دانشــگاه ویکتوریا بهترین و باهوش ترین افکار را دارند،
اما اینکه این مغزها چطور بهم متصل می شوند و کنجکاوی بر می انگیزند و از ایده های یکدیگر بهره
می برند؛ جادوی سحرانگیز و واقعی دانشگاه ویکتوریا را نشان می دهد.

تحقیقات فرا زمینی
اعضای باشــگاه طراحی ماهواره دانشــگاه ویکتوریا
تنها بر روی استفاده از حوزه های مغناطیسی برای
کنترل وسیله نقلیه فضایی تحقیق نمی کنند ،آنها
قصــد دارند اثبــات کنند که فنــاوری دیامغناطیس
نیــروی محرکــه به خوبــی کار می کنــد .نانوماهواره
منتخب و مجهز به انرژی خورشــیدی این باشــگاه،
از لیزرهــای پرقــدرت بــرای دســتکاری کــردن حوزه
مغناطیســی گرافیــت تجزیــه شــده توســط گرمــا
اســتفاده مــی کنند و باعث می شــوند فضاپیما بر
روی مدار خود بچرخد یا میزان شیب خود را تغییر
دهــد؛ اگــر ایــن فضاپیما بــه  800کیلومتــری فضا
پرتاب شود این وسایل قابل استفاده می شوند.
با برد چالش طراحی ماهواره کانادایی ،اعضای تیم ای سی او اس به راه اندازی چالش جدیدی فکر می
کنند؛ آنها قصد دارند زمانی که از رده ارتباطی دانشگاه ویکتوریا می گذرد؛ مرکز کنترل زمینی به منظور
نظارت بر ماهواره و دریافت اطالعات راه بیاندازند.
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سال گذشته ،دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه سواالت بسیاری داشتند.
●آیــا مــی تــوان از کشــاورزی شــهری بــه عنــوان ابــزار یــک پارچــه ای در جهــت کاهــش فقــر ،آگاهــی
زمیــن شناســی و ســاخت اجتمــاع هــای مختلــف اســتفاده کــرد؟
●آیــا مــی شــود دانــش ســنتی را براســاس داســتان هــای ویدئویــی درگیــر بــا جوانــی و مبتنــی بــر
اجتمــاع حرکــت داد؟
●چرا انسان ها تا این حد عجول هستند؟
●چطور شیمیایی بودن و جو ستاره های فرای کهکشان راه شیری را بررسی کنیم؟
●تراکم طوالنی مدت کربن چه ربطی به آب و هوا و سبزیجات دارد؟
●آیا رابطه ای میان امنیت مالی و زوال وجود دارد؟

امسال به لطف تحقیقات ،پاسخ بسیاری از سواالت خود را دریافت کردند.
جایی که یادگیری به کرار رخ می دهد .جایی که احتماالت بی پایان هستند.
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زندگی در پردیس دانشگاه
اجتماع دانشجویان
پردیس دانشــگاه ویکتوریا شــبیه هیچ پردیســی نیســت .این دانشــگاه تند و تیز و پر انرژی اســت و
فرهنــگ منحصــر به فرد خود را دارد .به عنوان یک دانشــجو شــما متعلق به اجتماعــی فعال ،متفاوت و
دارای مشارکت مدنی از متفکران و پیشگامان مستقلی هستید.
از آنجایی که بیش از  70درصد دانشــجویان از خارج ویکتوریا به اینجا ســفر می کنند و به دانشــگاه
ویکتوریا می پیوندند ،شما شانس زیادی در مالقات دوستان جدید و کشف دیدگاه های نوین خواهید
داشــت .بــه زودی خودتــان را مــی بینید کــه به افــراد غریبه صبح بخیر مــی گویید ،از پایــداری روابط
استقبال و پس از رسیدن به مقصد از راننده اتوبوس تشکر می کنید.

انجمن های درسی و باشگاه ها
دانشجویان باشگاه های مختلف دانشگاه ویکتوریا ،داوطلبان موقعیت های متنوع و فعالیت های فوق
برنامه ،تنوع اجتماع این دانشــگاه و میزان عالقه دانشــجویان را منعکس می کنند .لیست انجمن های
باشــگاهی و درســی را به طور آنالین بررســی کنید و روزهای آغاز انجمن های باشــگاهی و درســی را در
اول هر ترم در  Uvss.caچک کنید.

تامین
دانشــگاه ویکتوریــا موظــف بــه تامیــن و ارائه وعده هــای غذایی تازه ،ســالم ،و با پخت مناســب برای
هــر گــروه رژیمی اســت .مواد اولیه ایــن غذاها از منابع محلی جمع آوری می شــوند و در هر زمانی در
دسترس هستند؛ لیست غذاهای خوشمزه این دانشگاه شامل رژیمهای وگان ،گیاه خواری ،و عاری از
گلوتن می شــود .دانشــجویان می توانند از بین چهار گزینه قیمت مناســب شام ،یکی را انتخاب کنند
که با نیازهایشــان متناســب باشــد و در یکی از  11محل پردیس دانشگاه سرو شود .برای آشنایی بیشتر
با ابتکارات دانشگاه ویکتوریا به سایت زیر مراجعه کنید:
Uvic.ca/sustainability
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دانشــگاه ویکتوریــا بخاطــر تعهدش به پایداری در انجام امور ،به عنــوان یکی از موفقترین کارفرمایان
کانادا رتبه گذاری شده است.
تمامی ساختمان های جدید براساس استانداردهای طالیی لید ساخته شده اند.

سکونت
چــه بخواهیــد در پردیس دانشــگاهی زندگی کنید چه خارج از آن ســاکن شــوید ،مــکان امن و اجتماع
مهمان نوازی می یابید که می توانید آن را خانه بنامید.

زندگی در پردیس دانشگاه
ســکونت در پردیــس دانشــگاه مزایای خود را دارد به خصوص برای دانشــجویان ســال اولــی .برای تمام
دانشــجویانی که مســتقیم از دبیرستان به دانشــگاه ویکتوریا پا می گذارند سکونت امن ،تضمین می
شــود .زندگی در پردیس دانشــگاه خوبی برای مالقات دوســتان و حفظ ارتباط با فعالیت های دانشــگاه
اســت .عالوه بر این ،نیازی نیســت نگران درســت کردن غذا ،خرید ســوپرمارکتی یا زود بیدار شــدن و
رســیدن به اتوبوس باشــید .بیش از  80درصد اتاق ها تک نفره هســتند؛ بنابراین تا حد زیادی حریم
شــخصی شــما حفظ می شــود .برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد زندگی کردن و موارد ســکونت در
پردیس دانشگاه به سایت زیر مراجعه کنید:
Uvic.ca/housing
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سکونت خارج از پردیس دانشگاه
اگر ترجیح می دهید خارج از پردیس دانشگاه زندگی کنید ،ویکتوریا گزینه های زیادی ارائه می دهد.
شــما محله ای پیدا خواهید کرد که با شــخصیتتان ســازگار باشــد ،جایی امن ،دوســتانه و متناســب با
روحیه و شخصیت شما .از اوک بی مجلل گرفته تا فرنوود منتخب یا هد گوردون نزدیک دریا ،ویکتوریا
آپارتمان های اجاره ای ،سوئیت های مناسب ،خانه ،اتاق ،یا شانس زندگی با یک خانواده محلی را برای
شما مهیا می کند .همه این مکان ها فاصله کمی تا دانشگاه دارند و با پیاده روی کوتاه و یا با اتوبوس
می توانید به دانشگاه بروید .با بررسی و تحقیق در سایت زیر ،زندگی خود را در ویکتوریا آغاز کنید:
Housing.uvic.ca/ads

اگــر بخواهیــد انگلیســی خــود را تقویــت کنیــد و در مــورد فرهنــگ کانادایــی در محیــط خانوادگــی
و دوســتانه اطالعــات کســب کنیــد ،برنامــه اقامــت در کنــار خانــواده هــای بومــی بهتریــن انتخــاب
اســت .بــرای اطالعــات بیشــتر ســایت زیــر را چــک کنیــد:
uvcs.uvic.ca/elc/homestay

میانگین هزینه ها (به دالر کانادا)
اتاق تکی با برنامه غذایی

8366

اتاق دو نفره با برنامه غذایی

7379

اتاق چند نفره بدون برنامه غذایی

4869

آپارتمان یا سوئیتی خارج از پردیس (تکی با امکانات)

6728

آپارتمان یا سوئیتی خارج از پردیس (مشترک و با امکانات)

4339

بر اساس نرخ سپتامبر-آوریل 2015/2014
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ورزشی و تفریحی
مکانی برای تمرین
ویکتوریا با شــرایط جوی مســاعد برای تمرین های ساالنه ،امکانات سطح جهانی و مربی گری های بین
المللی شهر ورزش محسوب می شود .اینها تنها چند مورد از دالیلی بود که تیم های ملی کانادا تمرین
در این محل را انتخاب می کنند .دانشگاه ویکتوریا خود ،مهد دو استخر ،زمین های راکت ،مسیر 800
متــری ،ســالن اســکیت روی یــخ و یکی از بــزرگ ترین اتاق های وزنه برداری در غرب کاناداســت .شــما
چه شــناگر ماهری باشــید و چه در آخر هفته ها برد ســواری کنید ،یا به تخته شنا در حین یوگا عالقه
داشــته باشــید ،به شــما تضمین می دهیم چه در پردیس دانشگاه چه در خارج از آن راهی برای خوش
استایل بودن پیدا میکنید.

ورزشهای دانشگاهی
دانشــگاه ویکتوریــا چندین ورزش دانشــگاهی هیجانانگیز را ارائه میدهــد و خودش را به عنوان یکی
از موفقترین دانشــگاهها در برنامههای ورزشــی کشــور معرفی میکند .این دانشگاه با کسب  73مدال
قهرمانــی ملــی در  12ورزش مختلــف ،نیرومندتریــن دانشــگاه در میان دانشــگاههای ورزشــی کانادا به
حســاب میآیــد .اگــر در دوران دبیرســتان ،ورزشــکاری عالقــه مند به بازی کردن در ســطح دانشــگاهی
هســتید ،مطمئــن باشــید در ســال اول خود با بهتریــن مربی ها روبه رو خواهید شــد .ســاالنه چندین
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بورسیه تحصیلی و تخصصی ورزشی بر اساس معیارهای ورزشی ،آکادمیکی و تحصیلی به ورزشکاران
ارائه می شود .برای مشاهده برنامه تیم های دانشگاهی به سایت زیر مراجعه کنیدGovikesgo.com :
فراموش نکنید در روزهای بازی ،بهترین لباس آبی طالیی خود را برای تشویق تیم وایکس بپوشید.

ورزش های داخلی و فوق برنامه
آیا یک فریزبی باز و برد ســوار حرفهای هســتید یا ســتاره بازی کوئیدیچ به حســاب میآیید؟ شــاید
بخواهیــد بــه حیطه اســکیتهای موزون ادامــه دهید ،رقص باله بیاموزید یا به ورزش های ســه گانه
مشغول شوید .سالم و روی فرم بودن یکی از روش های زندگی در ساحل غربی است و دانشگاه ویکتوریا
نیز هیچ استثنایی ندارد .اگر به ورزش یا فعالیت های تفریحی فکر می کنید حتما در پردیس دانشگاه
محل مناســبی پیدا خواهید کرد .به یکی از  25باشــگاه ورزشــی این دانشگاه بپیوندید ،در لیگ داخلی
کنید و یا در یکی از کالس های تفریحی خاص شــرکت کنید .مهارت های جدیدی می آموزید ،خوش
اندام می شوید و از این کارها لذت می برید .تفریحات وایکس برای هر شخصی پیشنهاد مخصوصی
دارد؛ بنابراین با جستجو در سایت زیر شروع کنیدVikesrec.ca :
● 168ورزشــکار ،مربــی ،پســران فــارغ التحصیــل شــده وایکــس در بــازی هــای المپیــک کانــادا برنــده
شــدند و مجموعــا  34مــدال طــا 24 ،مــدال نقــره و ده مــدال برنــز در رقابــت هــای المپیــک و پــارا
المپیــک کســب کردنــد.
●ثاندر نماد واقعی وایکس است که شما در هرجایی آن را می بینید.
●بــه عنــوان یــک وایــک شــما مــی خواهیــد جــزو ملــت وایکــس باشــید ،اجتماعــی انحصــاری کــه بــرای
انجــام امــور مربــوط بــه دانشــگاه ویکتوریــا ،تیــم خودشــان و فعالیــت هــای ســالم زندگانــی عالقــه
نشــان مــی دهــد.
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کارســا (مرکــز ورزشــی ،تفریحی ،و توانایی های خــاص) :مهد جدید ملت
وایکس
تصــور کنیــد بازی شــبانه ای در دانشــگاه ویکتوریا
برگــزار مــی شــود و وایکــس آماده کســب قهرمانی
از میــان دیگر تیم های بســکتبال اســت؛ این بازی
در ورزشــگاه مدرن  2100نفره اجرا می شــود .بعد از
گذراندن کالس شیمی دو ساعته خود در آزمایشگاه
خسته هستید اما با عجله از برج کوهنوردی که 16
متــر اســت باال می روید ،در واقــع غرور این ورزش
ها به شما انرژی تزریق می کند.
به مرکز ورزشــی تفریحی و امکانات خاص نگاه می
کنیــد و نمــی توانید برای اســتفاده از وســایل این
ورزشــگاه صبــر کنیــد .ورزشــگاهی مدرن ،با ســالن
مســقف ،برج کوهنوردی ،اســتادیو رقص و یوگا ،ســالن راکت ،مرکز قایقرانی ،بدنســازی ،مرکز تمرینات
وزنه برداری و کلینیک آسیب های ورزشی همه و همه برای دانشجویان دانشگاه ویکتوریا آماده است.

هیجــان زده خواهیــد بــود زیــرا مــی دانیــد فرقــی نــدارد ورزش یــا فعالیــت تفریحــی شــما چــه چیــزی
اســت ،شــما هــر آنچــه بخواهیــد در کارســا مــی یابیــد ،جایــی کــه ذهــن و بدنتــان هــر دو تمریــن
مــی کننــد Uvic.ca/carsa .جایــی کــه عالیــق دنبــال مــی شــوند.
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پشتیبانی دانشجویان
پشتیبانی پردیس دانشگاه
دانشــگاه رفتــن تغییــر بزرگی به حســاب می آید؛ به خصــوص اگر در خارج از کشــور زندگی کنید ،زبان
دیگری بیاموزید و خود را به تفاوت های فرهنگی وفق دهید .اســاتید این دانشــگاه از سراســر دنیا می
آیند و محیط تحصیلی جهانی درست می کنند که شما بتوانید در آن محیط چیزی یاد بگیرید .کارکنان
ایــن دانشــگاه بــه شــما کمک می کنند راهتــان را بیابید و از تجربــه خود در دانشــگاه ویکتوریا نهایت
استفاده را ببرید.
●خدمــات دانشــجویی بیــن المللــی پیــش از رســیدن بــه مقصــد از شــما پشــتیبانی مــی کنــد و پــس
از پذیــرش شــما در دانشــگاه ویکتوریــا ،بــرای کمــک هــای بعــدی نیــز پیگیــر اســت.
●منبــع مشــترک آمــوزش بیــن المللــی سوآنســون مارینــه پشــتیبانی هــای آکادمیکــی ماننــد مالقــات
دوســتان جدیــد ،بــه اشــتراک گــذاری فرهنــگ خــود و همچنیــن روابطــی عمیــق ارائــه مــی دهــد؛ ایــن
منبــع مرکــز فعالیــت هــای بیــن المللــی پردیــس دانشــگاه اســت.

پشتیبانی دانشکده
اساتید شما در حوزه خود متخصص هستند و هر مشکلی را
حل می کنند .آنها روزانه دانش جدیدی را از طریق تحقیقات
شــخصی خود کشــف می کنند و روابط قوی با رهبران صنایع
و اجتماعات دارند .سرانجام دانش کجاست؟ هرجا ،از دولت،
صنعــت و مراقبــت هــای ســامتی گرفتــه تــا اقیانــوس ها،
فناوری ،و مدارس .در واقع ،اغلب دانشــجویان ســال اولی از
تحقیقات دانشگاه ویکتوریا نهایت بهره را می برند .اساتید
شــما دانــش را کســب مــی کنند و بــه صورت دســت اول به
کالس درس مــی آورنــد و بــا شــما به اشــتراک مــی گذارند.
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اســاتید در دســترس هستند ،در ساعات خاصی در دفتر کارشان برای کمک به دانشجویان حضور دارند
و شما را تشویق می کنند به دیدنشان بروید.
●در ســال  2014ســازمان رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای دنیــا بــر اســاس موضــوع درســی ،دانشــگاه
ویکتوریــا را یکــی از  200موسســه تحقیقاتــی جهانــی معرفــی کــرد .ایــن نتیجــه بــا بررســی  6موضــوع
درســی حاصــل شــد :علــوم دریایــی و زمینــی ،زبــان و ادبیــات انگلیســی ،جغرافیــا ،مطالعــات قانونــی و
حقوقــی ،فیزیــک و روان شناســی.
● 6 .93درصــد اســاتید ایــن دانشــگاه دکتــرا دارنــد و ســال پیــش تحقیقــات آنهــا بیــش از 100
میلیــون دالر بودجــه داشــت.

پشتیبانی مالی
دانشــگاه ویکتوریا بورســیه ورودی  10000دالر به بهترین دانشــجویان درس خوان بین المللی ارائه می
دهد .همچنین دانشجویانی که  32امتیاز یا بیشتر دارند ،بورسیه ویژه ای نصیبشان می شود.
دانشــجویانی که از دانشــگاه متحده جهانی فارغ التحصیل شــده اند ،اعضای دانشــگاه ســی آی اس یا
دانشــگاه های آکادمی آقا خان ،نیز می توانند برای کســب  90000دالر ســهمیه بین المللی دانشــگاه
ویکتوریا رقابت کنند( .ساالنه  22500دالر ،به مدت  4سال ادامه دارد)
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.uvic.ca/entrancescholarships :
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پشتیبانی دانشجویان
پشــتیبانی و حمایت وابســته به نوع شخصیت هر فرد ،معنای متفاوتی دارد .در دانشگاه ویکتوریا می
توانید به خدمات گسترده ای دست یابید:
●مشاوره آکادمیکی

●راهنمایی های معنوی

●امنیت و حفاظت

●خدمات بین المللی

●مشاوره شخصی

در راســتای آغاز بررســی های خود سایت زیر را

●زبان شناسی

چک کنیدuvic.ca/new-students :

●مراقبت های پزشکی و دندانی

هزینه های تحصیل
هزینه ها به دانشــکده ،رشــته مورد نظر ،حمل و نقل و محل ســکونت شــما بســتگی دارد .برای اطالعات
بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:
uvic.ca/annualcosts

شهریه (شهروندان دائمی و کانادایی ها)

 5918دالر

شهریه (بین المللی)

 17453دالر

سکونت (شامل وعده غذایی)

 8366-7379دالر

کتاب ها و تامین وسایل

 1700دالر

مجموع شهریه و هزینه ها (کانادایی)

 15984-14997دالر

مجموع شهریه و هزینه ها (بین المللی)

 27519-26532دالر

بر پایه نرخ سپتامبر-آوریل 2015-2014
(هشت ماه تحصیلی -هر ترم پنج درس)
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شرایط پذیرش
شــرایط پذیرش توســط کشــور ،منطقه یا برنامه های از پیش تعیین شــده تنظیم می شــود .عالوه بر
شــرایط پذیرش آکادمیکی در حوزه مورد نظر خود ،باید شــرایط الزامات زبان انگلیســی را نیز در اختیار
داشته باشید.

پذیرش

شرایط آکادمیکی

مدرک دانشجویان

دانشــجویانی که به دنبال کســب مدرک کامل از دانشــگاه ویکتوریا
هستند ،باید حداقل شرایط پذیرش ذکرشده در زیر را داشته باشند.
برای اطالعات بیشتر سایت زیر را چک کنید.uvic.ca/admissions :

دانشجویان بین المللی در مقاطع
تحصیلی مختلف

آمادگــی آکادمیکی به مدت دوازده ســال یا بیشــتر ،فارغ التحصیل
مدرســه متوســطه یا داشــتن مدرک دیپلما برای کســب اطالعات
در مورد شــرایط ویژه کشــور خود و مقطع تحصیلی مورد نظرتان به
سایت زیر مراجعه کنیدuvic.ca/intlreq :

دانشــجویان آمریکایی در مقاطع
تحصیلی مختلف

فــارغ التحصیــل شــده از دبیرســتانی معتبــر بــا بیــش از  14ســال
آمادگــی بــرای دروس دانشــگاهی و حداقــل معــدل میانگیــن 00 .3
برای کسب اطالعات در مورد شرایط ویژه به سایت زیر مراجعه کنید:
uvic.ca/usreq

دانشجویان کانادایی خارج از مرز
(مقاطع تحصیلی کانادایی)

فارغ التحصیل شده از یک مدرسه
در  11موضوع درسی نمره  4یا  5گرفته باشد
در  12موضوع درسی نمره  4گرفته باشد
کسب مدرک دیپلمای کارشناسی با حداقل امتیاز 28

دانشجویان کارشناسی

حداقل در  3موضوع درسی باید نمره باال گرفته باشد.
بــرای کســب اطالعات در مورد شــرایط خاص به ســایت زیــر مراجعه
کنیدuvic.ca/ib :
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دانشــجویان منتقل شده پس از
دوران متوسطه

کســب مدرک لیســانس یک یا چند ساله از دانشگاه معتبر با حداقل
معدل محاسبه شده براساس تمام سال های تحصیلی
اعتبار دانشجوی انتقالی برپایه دروس پاس شده ارزیابی می شود.

دانشــجویان خارجــی کــه بــرای
بازدید آمده اند

دانشــجویانی کــه در موسســه تحصیلی دیگری ثبت نــام کرده اند و
عالقــه دارنــد اعتبــار الزم برای ورود به دانشــگاه ویکتوریا را به مدت
یــک یــا دو ترم کســب کنند .این دانشــجویان می تواننــد به عنوان
دانشــجویان بازدیدکننده حاضر شوند .دانشجویان بازدیدکننده روند
پذیرش خاصی را دنبال و اجازه نامه ای برای یادگیری دروســی خاص
کســب می کنند؛ دروســی که با موسسه خودشان هم خوانی داشته
باشد.

دانشجویان انتقالی

دانشــجویانی که در موسسه دیگری که با دانشگاه ویکتوریا قرارداد
نقل و انتقال دارد ،تحصیل می کنند .این دانشجویان می توانند برای
یــک یا دو ترم به دانشــگاه ویکتوریا منتقل شــوند .فرم درخواســت
توســط موسســه شــما ایجاد می شــود و ادامه روند و شرایط توسط
دفتر انتقالی بین المللی دانشجویان موسسه شما بررسی می شود.

رونوشت
تمام موسســات متوســطه و دانشــگاه ها خواستار رونوشت نهایی به زبان اصلی این تقاضا
نامــه هســتند .اگــر زبــان اصلی انگلیســی نباشــد ،مــدارک باید توســط مترجمــی معتبر در
دارالترجمه ای سازمانی ارائه گردد .رونوشت باید مستقیم از موسسه صدور آن به دانشگاه
ویکتوریا ارسال شود.
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تسلط زبانی
متقاضیانی که زبان مادری آنان انگلیسی نیست باید در راستای پذیرش ،مدرکی مبتنی بر تسلط خود
به زبان انگلیســی ارائه دهند .لیســت کامل از شــرایطی که باید داشــته باشــید در سایت uvic.ca/esl
موجود است:
●مدرکــی مبتنــی بــر تحصیــل  4ســاله در دوره متوســطه یــا دانشــگاهی بــه زبــان انگلیســی در کانــادا
یــا کشــوری شــناخته شــده کــه زبــان تمــام آمــوزش هــای آن بــه زبــان انگلیســی باشــد.
●گذرانــدن دوره مشــخص تحصیلــی در دانشــگاهی معتبــر ،واقــع در کشــوری کــه تمــام دســتورالعمل
هــای آموزشــی آن انگلیســی اســت.
●ارائه نمره آزمون ارزیابی مورد قبول طبق جدول زیر

پذیرش شرایطی
دانشجویانی که به خاطر کمبود تسلط در زبان انگلیسی رد می شوند ممکن است تحت شرایط خاصی
مجاز به ثبت نام در دروسی شوند که به حداقل استاندارد تسلط زبان انگلیسی نیاز داشته باشد .نیاز
به تسلط داشتن بر زبان انگلیسی در همان روزهای اولیه کالس ملزم خواهد بود.

برنامه های خطی دانشگاه ویکتوریا
از متقاضیانی که هنوز به کمترین میزان تسلط زبانی دست نیافته اند دعوت می شود در برنامه های
خطی دانشگاه ویکتوریا شرکت کنند.
برنامه  12ماهه ای که فرصتی برای کســب الزامات بعضی رشــته های دانشــگاه ویکتوریا مانند اقتصاد،
علــوم تجربــی یا مهندســی برای دانشــجویان مهیا می کنــد و همچنین توانایی و مهــارت آنان در زبان
انگلیسی را گسترش می دهد.
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بــه عنــوان دانشــجوی برنامــه های خطی ،جزئــی از اعضای دانشــگاه ویکتوریا به حســاب می
آییــد و ماننــد دیگر دانشــجویان به تمامی خدمات و امکانات دسترســی خواهید داشــت .با
اتمام موفقیت آمیز این دوره می توانید برای شــرکت در کالس های کســب مدرک دانشــگاه
ویکتوریا ،اعتبار کامل یک ساله دریافت کنید.

برای کسب بیشتر اطالعات در مورد روند تقاضا ،لطفا به سایت و ایمیل زیر مراجعه کنید:
uvcs.uvic.ca/elc
elcreg@uvcs.uvic.ca

داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی
پذیرش عادی

پذیرش تحت شرایط خاص

خط سیر برنامه

تافل با حداقل امتیاز

( 90هر بخش )20

( 79هر بخش )17

( 71هر بخش )15

آیلتس با حداقل امتیاز کلی

( 5 .6هر بخش )0 .6

( 0 .6هر بخش )5 .5

( 5 .5هر بخش )0 .5

4

-

-

انگلیســی مقطع کارشناســی با
حداقل نمره
برنامــه آمــاده ســازی پذیــرش

پاس کــردن برنامه تا %80

دانشگاه ویکتوریا

یا بیشتر

نکته :کد موسسه تافل دانشگاه ویکتوریا  0989است.

ثبت نام در این برنامه

ثبــت نــام در کالس زبان
متمرکز در سطح 490
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پذیرش دانشگاه ویکتوریا
 .1بررسی شرایط
برای دریافت لیست کامل شرایط آکادمیکی برنامه مورد نظر خود و شرایط تصویب شده کشور ،منطقه،
یا برنامه های آموزشی ،به سایت زیر مراجعه کنید:
uvic.ca/admissions

 .2ثبت نام آنالین تا  28فوریه
فرم تقاضای پذیرش دانشگاه ویکتوریا را در سایت زیر پر کنید:
uvic.ca/apply
برخــی برنامــه ها به یک فرم تکمیلی ،ممیــزی یا نمونه کار نیاز دارند؛ بنابراین حتما الزامات برنامه مورد
نظر خود را بررسی کنید .برای کسب اطالعات بیشتر ،سایت برنامه خود را چک نمایید.
.uvic.ca/academic
بــرای دریافت لیســت کامل فرصت های باقی مانده (شــامل مطالب تکمیلی ،مــدارک نهایی ،و ترم های
ورودی متناوب) به سایت زیر مراجعه کنید:
.uvic.ca/deadlines

 .3رونوشت خود را ارائه دهید
از جریان کارهای خود در دوره متوســطه و دوره پس از آن ،رونوشــت رســمی تهیه کنید .رونوشتی که
مستقیما از موسسه صادرکننده به آدرس های زیر ارسال شود:
آدرس پستی :پذیرش فارغ التحصیلی ،دانشگاه ویکتوریا ،پی او باکس  3025ویکتوریا ،کانادا
آدرس جهــت ارســال پیــک :پذیرش فارغ التحصیلی ،دانشــگاه ویکتوریا ،دانشــگاه مرکزی ،جاده 3800
فینرتی ،ویکتوریا ،کانادا
مدارک ارائه شده به زبانی غیر از انگلیسی باید توسط مترجمی معتبر ،ترجمه شوند.
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قدم بعدی
می توانید برای چک کردن وضعیت درخواســتتان در هر زمانی به ســایت  uvic.ca/applicationمراجعه
کنید ،زمانی که درخواستتان را ارسال کردید ،مطمئن شوید که برای قدم بعدی آماده هستید:
●برای داشتن آیدی کاربری دانشگاه ویکتوریا در سایت زیر ثبت نام کنیدuvic.ca/netlink :
●بــرای کســب اطالعــات در مــورد جزئیــات بورســیه و مهلــت ثبــت نــام ،وب ســایت تشــویقی
دانشــجویان و کمــک هــای مالــی را چــک کنیــدuvic.ca/safa .
●برای سکونت در سایت  uvic.ca/housingثبت نام کنید.
●آدرس ایمیــل زیــر را بــه لیســت ارســال کننــدگان امینــت خــود اضافــه کنیــد تــا مطلــب مهمــی در
مــورد پذیــرش را از دســت ندهیــدuvic.ca@ :
●مدرکی مبتنی بر تسلط خود به زبان انگلیسی ارائه دهید (اگر درخواست شده بود)
●زمانــی کــه قبــول شــدید ،درخواســتی بــرای صــدور مجــوز شــروع تحصیــل تنظیــم کنیــد (اگــر الزم
بــود)( .در مــورد شــهروندی و مهاجــرت بــه کانــادا در ایــن ســایت بخوانیــد) cic.gc.ca

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و تکمیــل یــک چــک لیســت کامــل از اقدامــات بعــدی خــود از ســایت
 uvic.ca/new-studentsدیــدن کنیــد.

مهلت ثبت نام
متقاضیان بین المللی باید درخواســت خود را به همراه مدارک مورد نظر تا تاریخ های ذکر شــده در زیر
ارســال کنند؛ مگر اینکه مهلت ثبت نام توســط دانشکده یا براساس برنامه ویژه ای تمدید شود .مهلت
برنامه های خاص برای انتقال دانشجویان و دسته بندی دیگر متقاضیان در سایت uvic.ca/deadlines
ارائه می شود.

37 University of Victoria

دانشکده /برنامه
مهلت کلی

ثبت نام در دانشگاه ویکتوریا از طریق
 28فوریه

ثبت نام تکمیلی از طریق
-

عالوه بر این ،ثبت نام های تکمیلی برای موارد زیر صورت می گیرد:
تجارت

 28فوریه

 28فوریه

مراقبت از کودکان و جوانان

 28فوریه

 28فوریه

موسیقی

 28فوریه

 31مارس

تئاتر

 28فوریه

 28فوریه

هنرهای بصری

 28فوریه

 28فوریه

برنامه های خاص ،درخواست های بین المللی را تا تاریخ  30آوریل قبول می کنند.
لطفا برای مشاوره و کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنیدuvic.ca/deadlines :

« بلــه ،بــه دانشــگاه ویکتوریــا بروید .در این دانشــگاه به
صــورت آکادمیکــی و در کالس درس مســائل مختلفــی را
یــاد مــی گیریــد .همچنین با مالقــات آدم هــای مختلف
از سراســر دنیــا چیزهای زیادی را می فهمیــد .با هم کنار
می آیید ،داســتان هایتان را به اشتراک می گذارید ،دید
جدیدی پیدا می کنید ،و از طریق این مکالمات پیشرفت
خواهید کرد» .

ریکی واتس ،روان شناسی در کانادا

