
 

 

 در کانادا لیتحص

 نیدر کانادا ، در ا لیتحص هیبورس طیو شرا لیتحص قیدر کانادا، مهاجرت به کانادا از طر لیتحص

 ست؟یچ پلمیدر کانادا با مدرک د لیتحص طی. شراردیگ یقرار م یو بررس یعلم لیمقاله مورد تحل

 هیساخذ بور یبرا ازیدر کانادا در مقاطع مختلف چگونه است؟ الزامات مورد ن لیتحص یسن طیشرا

به چه صورت است؟ امروزه  سانسیدر کانادا در مقطع فوق ل لیتحص نهیهز ست؟یکانادا چ یلیتحص

 یریذمهاجرپ استیمهاجرت است. س انیمتقاض انیکشورها، در م نیاز پرطرفدارتر یکیکشور کانادا 

آن  بر. عالوه دیآ یامر به حساب م نیا هیاول لیکشور از جمله دال نیدر ا یمساعد زندگ طیو شرا

ارشد و  یکارشناس ،یدر مقاطع مختلف کارشناس لیو امکان تحص یآموزش ستمیس یباال تیفیک

سال،  18 ریافراد ز یدر مدارس کانادا برا لیتحص نیهمچن ،یالملل نیب انیدانشجو یبرا یدکتر

 ازیمورد ن طیشرا ل،یضمن تحص ییداده است. امکان کار دانشجو شیکشور را افزا نیا تیمحبوب

ارشد  یکانادا در مقطع کارشناس یدانشگاهها رشیپذ طیشرا یچگونگ ،یلیتحص هیاخذ بورس یابر

هستند   یکانادا موارد یلیتحص یزایدر کانادا و اخذ و یلیتحص رشیمقاطع، نحوه اخذ پذ ریو سا

 دراطالعات خود را  دیتوان یم زانیمقاله، شما عز نی. پس از مطالعه امیپرداز یکه در ادامه بدان م

 لیوک نیبا بهتر گانیرا یمشاوره تلفن قیمهاجرت، از طر یروش ها ریدر کانادا و سا لیتحص نهیزم

 لیگوگل عبارت )تحصدر  دیتوان یم نی. همچندیینما لیمهاجرت در کانادا در موسسه ملک پور تکم

 نیما در ا یها هتا به مقال دییکانادا ملک پور ( را جستجو نما یلیتحص یزایو ایدر کانادا ملک پور و 

 :میخوان یمقاله م نیدر ا آنچه.دیکن دایدست پ نهیزم

 در کانادا لیتحص یعموم طیشرا 

 در مدارس کانادا لیتحص 

 در کانادا یدر مقطع کارشناس لیتحص 

 ارشد در کانادا یدر مقطع کارشناس لیتحص 

 در مقطع دکترا در کانادا لیتحص 

 در کانادا یلیتحص هیبورس طیشرا 

 در کانادا لیتحص یایمزا 



 

 

 در کانادا لیتحص یمعدل برا شرط 

 در کانادا بدون مدرک زبان لیتحص 

 در کانادا لیتحص یالزم برا یمال تمکن 

 ونکوور شهر 

 کانادا یلیتحص هیبورس نهیهز 

 در کانادا لیتحص نهیهز 

 ارشد در کانادا لیتحص نهیهز 

 تورنتو شهر 

 در کانادا ییدانشجو یزندگ نهیهز 

 در کانادا لیضمن تحص ییدانشجو کار 

 در کانادا لیتحص یهمراه برا یزایو یبررس 

 برتر کانادا یدانشگاه ها یمعرف 

 کانادا یلیتحص یزایو و رشیاخذ پذ ازیمورد ن مدارک 

 کانادا یلیتحص رشیاخذ پذ یالزم برا مدارک 

 کانادا یلیتحص یزایاخذ و یالزم برا مدارک 

 کانادا یدانشگاه ها هیشهر 

 یدر کانادا با مدرک کاردان لیتحص 

 در کانادا لیتحص یبرا ازیمورد ن معدل 

 در کانادا لیکار پس از تحص تیموقع 

 در کانادا لیپس از تحص تیاقامت و اخذ تابع تیوضع 

 در کانادا لیتحص نهیبه سواالت متداول در زم پاسخ 

 

 

 



 

 

 در کانادا لیتحص یعموم طیشرا

 ونیلیم 10در حدود  یکشور با مساحت نیقرار دارد. ا کایقاره آمر یکانادا در قسمت شمال کشور

کشور، شهر  نیا تختی. پادیآ یبه حساب م هیکشور پهناور بعد از کشور روس نیمربع دوم لومتریک

 یاتورنتو، مونترال و ونکور هستند. زبان ه بیآن به ترت یکالن شهرها نیاتاوا بوده و بزرگ تر

سرد  یکشور کانادا به طور کل میروند. اقل یکشور به شمار م نیا یدو زبان رسم ،یو فرانسو یسیانگل

 یآب و هوا ا،یکلمب شیتیبر التیو شهر ونکوور واقع در ا یجنوب غرب یاست، اما در قسمت ها

در  لیقدرتمند است و امکان تحص اریبس یآموزش ستمی. در کشور کانادا سمیرا شاهد هست یمعتدل

 التیا انیدر م یآموزش ستمیس نیوجود دارد. ا یالملل نیب انیدانش آموزان و دانشجو یکانادا برا

دارد و بهتر است قبل از  زین یقابل توجه یمختلف کانادا، در کنار تشابهات موجود تفاوت ها یها

و مدارک الزم  طیآن موسسه شرا تیوبسا قیکشور از طر نیا یاز موسسات آموزش کیهر یاقدام برا

 .دیریبا موسسه ملک پور تماس بگ دیتوان یشود. در صورت هرگونه سوال م یبررس یبه درست

 در مدارس کانادا لیتحص

که قصد مهاجرت به  یاز افراد یاریبس یآن همواره برا طیدر مدارس کانادا و اطالع از شرا لیتحص

شما  یبرا نهیزم نیدر ا یبخش به ارائه اطالعات نیکشور را دارند مورد سوال بوده است. ما در ا نیا

 .میپرداخته ا

 در مدارس لیتحص طیشرا

است که به  یبه کانادا از سواالت مهم یلیمهاجرت تحص نهیدر کانادا و هز لیتحص یسن طیشرا

. دانش میپرداز یدر کانادا در مدارس م لیتحص طیبخش به شرا نی. در امیشو یکرات با آن مواجه م

را  ییکالس مقطع ابتدا 8روند، پس از آن  یبه مهد کودک م یسالگ 5 ای 4آموزان در کانادا از سن 

بسته به  ،یسالگ 18 ای 16شوند. دانش آموزان تا سن  یگذرانند و سپس وارد مقطع متوسطه م یم

در مقطع متوسطه  لیکنند، در مدارس هستند. تحص یم لیتحص یمنطقه ا ای التیدر چه ا نکهیا

 هدر کانادا و ورود ب لیتحص یالزم برا یها یبه جهت کسب آمادگ ،یالملل نیدانش آموزان ب یبرا

 گاهیآموزش در جا تیفیمناسب است. کشور کانادا به لحاظ ک اریکشور بس نیا یکالج ها و دانشگاه ها



 

 

در  یعال یآموزش ینقطه قوت آن مربوط به برنامه ها نیشتریسوم در سطح جهان قرار دارد و ب

 یلتدر مدارس دو لیباشد. تحص یو متوسطه م ییو علوم و خواندن، در مقاطع ابتدا یاضیر نهیزم

که  رند،یپذ یم زین یالملل نیدانش آموز ب یمدارس دولت نیا شتریاست و ب گانیکانادا کامالً را

کانادا دانش  یبخش ها شتریاست. در ب گانیرا باًیتقر یاز مدارس دولت یدر برخ زیآنان ن لیتحص

. ندینما لیتحص وهر د ایو  یفرانسو ،یسیتوانند انتخاب کنند که به زبان انگل یم یالملل نیآموزان ب

 نکهیشود، مگر ا یارائه م یبه زبان فرانسو یالملل نیدانش آموزان ب یبرا ییدر کبک مقطع ابتدا

 .درخواست داده باشند یسیفرزندشان به زبان انگل لیتحص یبرا نیوالد

 در کانادا رستانیدب لیتحص

دوره دبستانشان را پشت سر  دیکانادا شوند، با یها رستانیکه وارد دب نیآموزان قبل از ا دانش

شروع  یسالگ ۶کشور از سن  نیا یها التیکشور کانادا و تمام ا نیدر قوان یاجبار لیبگذارند. تحص

با اصول  راکه فرزندان خود  نیشهروند به خاطر ا نیوالد یادامه دارد ول یسالگ ۱۸شود و تا سن  یم

فرستند. معموال دانش آموزان  یبه مهد کودک م یسالگ ۳مدرس آشنا کنند، آن ها را از سن  هیاول

شوند. دانش  یچهار ساله م رستانیرا پشت سر گذاشتند، وارد دوره دب ییکه دوره ابتدا نیبعد از ا

کنند و  یم افتیخود را در پلمیکنند و مدرک د یم لیتحص رستانیآموزان چهار سال در مقطع دب

به عنوان دانش آموز  رستانیدر کانادا در مقطع دب لیتحص یشوند. برا یبعد از آن وارد دانشگاه م

به ثبت نام دانش آموزان  ی. مدارس دولتدیثبت نام کن یدر مدارس خصوص دیتوان یم یالملل نیب

مدنظر  هیو شهر دیرا بدان یسیزبان انگل یقبل از ثبت نام تا حدود دیپردازند. شما با ینم یالملل نیب

توانند از امکانات  یبعد از ثبت نام با توجه به نوع مدرسه خود م یالملل نی. دانش آموزان بدیرا بپرداز

اگر مدرسه  یتوانند در خوابگاه بمانند ول یآن ها شبانه باشد، م یاستفاده کنند. اگر مدرسه انتخاب

بمانند. خانواده  ییکانادا یتوانند در خانواده ها یم طشانیآن ها روزانه است با توجه به شرا یانتخاب

 یم ییکانادا یکه خانواده ها یا نهیهز د،ینکنند. الزم است بدا یم تیاز آن ها حما ییکانادا یها

 .کمتر از مدرسه است یکم رندیگ

 

 



 

 

 پلمیدر کانادا با مدرک د لیتحص

کردند وارد دوره  افتیخود را در پلمیکه مدرک د نیاز دانش آموزان دوست دارند بعد از ا یبعض

بعد از پشت سر گذاشتن  یدوره ها را پشت سر بگذارند. البته برخ بیشوند و  به ترت یدانشگاه یها

 ایو  یسدر دوره کارشنا لیشوند. درباره تحص یوارد بازار کار م یدوره کارشناس یعنیدوره  نیاول

 لتسیمدرک آ دیبا پلمیگفت که، دارندگان د دیساله با ۱۲ پلمیبا مدرک د لیتحص مییبهتر است بگو

 یدارا انیدانشجو اریکه در اخت ییشود. دوره ها لیداشته باشند تا روند ثبت نامشان تکم زین ۶

 پلمی. دارندگان ددباشن یم تیفیبا ک اریبس یآموزش یها دوره  رد،یگ یساله قرار م ۱۲ پلمیمدرک د

را پشت سر  سانسیدر مقطع ل لیکانادا و دوره تحص یدر دانشگاه ها لیکه دوره تحص نیبعد از ا

 لیبعد از تحص دیخود را شروع کنند. آن ها با یکار تیتوانند در بازار کار کانادا فعال یگذاشتند، م

شان  طی. کارفرما با توجه به شرادکارفرما قرار دهن اریکانادا مدرک خود را در اخت یدر دانشگاه ها

 گان،یدر کانادا را لیدهد. ممکن است سواالت متنوع در خصوص تحص یکار م شنهادیبه آن ها پ

گفت که، شهروندان اجازه  دیدر کانادا با گانیرا لیکرده باشد. در خصوص تحص ریذهنتان را درگ

 یدوره ها هیشهر دیبا یالملل نیب انیدانشجو یکنند ول لیتحص گانیرا یدولت یدارند در دانشگاه ها

 گانیرا دیخواه ی. اگر مستین ریدر کانادا  امکان پذ گانیرا لی. در واقع تحصرندیخود را در نظر بگ

 دیدهند، برو یارائه م گانیرا التیفرانسه که تحص ایو  شیبه آلمان، اتر دیتوان یم د،یکن لیتحص

 کانادا یهادر کالج لیتحص

 یدر کالج ها لیتحص یکانادا را تجربه کنند، برا یدر دانشگاه ها لیکه تحص نیا یبه جا یبرخ

 یدر کانادا را پشت سر م رستانیدر مقطع دب لیکه تحص نیبعد از ا یعنیشوند.  یکانادا آماده م

 رانند،گذ یم یگریرا در کشور د رستانیکه مقطع دب نیبعد از ا ایشوند و  یگذرانند، وارد  کالج م

 تاً یکانادا نها یدر کالج ها لیکه، با تحص دیبدان دیشما با یشوند. ول یدر کالج آماده م لیتحص یبرا

وارد  دیبا دیریارشد و دکترا بگ ،یمدرک کارشناس دیخواه ی. اگر مدیرس یم یبه مدرک کارشناس

 یسر کیکه در  دیدار رااجازه  نیا د،یوارد بازار کار شو عیسر دیخواه ی. البته اگر مدیدانشگاه شو

شوند شرکت کرده و  یکانادا ارائه م یباشند و در کالج ها یکه کوتاه مدت م یتخصص یها دوره



 

 

 دیاند، با در کالج آماده لیتحص یکه برا ی. کساندیا آماده شوحضور در بازار کار کاناد یسپس برا

 نیو همچن 2022دوران کرونا  دردر کانادا  لیتحص تیاطالعاتشان را راجع به وضع لیقبل از تحص

راجع  یداده و سپس اقدام کنند. البته ما قبل تر تا حدود شیافزا گان،یدر کانادا را لیراجع به تحص

 .دیدرست را انتخاب کن ریمس دیتوان یبهتر م قیبا تحق یول میمسائل صحبت کرد نیبه ا

 

 در کانادا یدر مقطع کارشناس لیتحص

در  لیتوانند تحص یم یطیساله تحت چه شرا ۱۲ پلمیموضوع که دارندگان د نیتر درباره ا قبل

در دانشگاه  یلیاز آن جا که نکات تحص یول میکانادا را تجربه کنند، به بحث نشست یدانشگاه ها

 تهخصوص پرداخ نیدر ا شتریباشد ما به ارائه اطالعات ب یباال م یکانادا و در مقطع کارشناس یها

  ،یمقاطع قبل التیو مدارک مربوط به تحص لتسیدر کنار مدرک آ دیبا یکارشناس لیتحص ی. برامیا

شوند،  یمختلف کشور کانادا ارائه م یها التیکه در ا یی. دوره هادیدانشگاه را ارائه ده هیشهر دیرس

که  دیاجازه را دار نیبه مدت ذکر شده ا سانسیدر مقطع ل لیبعد از تحص یعنیچهار ساله هستند 

که  یدر استان کبک فرق دارد. کسان لیتحص طیالبته شرا د،یدر مقطع ارشد آماده شو لیتحص یبرا

سه ساله  یتوانند در دوره ها یکنند، م یم یرا سپر تانرسیدر کانادا در مقطع دب لیدوره تحص

ساعت را در مقطع دبستان خود بگذرانند و وارد کالج شوند  ۱۱ دیآن ها با یشرکت کنند ول سانسیل

 تیکنند. الزم است راجع به وضع لیتحص سانسیبعد از آن، اجازه دارند که سه سال در دوره ل

 گرید انیو دانشجو سانسیل انیکه دانشجو دیرا بدان نیا 2022در کانادا در دوران کرونا  لیتحص

 لیدر کانادا تحص ندکنند تا بتوان تیرا رعا یشده باشند و نکات بهداشت ونیناسیواکس دیمقاطع با

 نیترتوانند در به یم یرا تجربه کنند ول گانیدر کانادا را لیتوانند تحص یکنند. البته آن ها نم

در کانادا در دوران  لیتحص تیدرباره وضع شتریکه ب نیا یکنند، برا لیتحص یخصوص یهادانشگاه

خصوص  نیملکپور را در ا هموسس گریمعتبر د یمقاله ها م،یکن یم شنهادیپ د،یبدان 2022کرونا 

 .دیبخوان

 



 

 

 

 ارشد در کانادا یدر مقطع کارشناس لیتحص

که  یتوان گفت، کسان یارشد م یکانادا در مقطع کارشناس یدانشگاهها رشیپذ طیرابطه با شرا در

 تیخود را با موفق یدوره کارشناس دیارشد را دارند، با یدر کانادا در مقطع کارشناس لیقصد تحص

. رود یبه شمار م یمقطع دو ساله معموالً الزمه ورود به مقطع دکتر نیپشت سر گذاشته باشند. ا

از سراسر جهان  یالملل نیب انیشود که مورد توجه دانشجو یکشور ارائه م نیا در یمتنوع یرشته ها

پژوهش محور  یکشور آموزش محور و برخ نیارشد در ا یمقطع کارشناس یاز برنامه ها یاست. بعض

در خصوص رشته مورد مطالعه خود  ینامه ا انیپا ستیبا یم انیصورت دانشجو نیهستند که در ا

باشد، اما وابسته به رشته و دانشگاه  یم 5/6مقطع عموماً  نیا یبرا ازیارائه دهند. نمره زبان مورد ن

از  یدر بعض ایکلمب شیتیدر استان بر نکهیا تیکند. نکته حائز اهم رییممکن است تغ زانیم نیا

تواند اقامت دائم  یم ل،یبخواند بعد از تحص سسانیفوق ل یاگر کس ویرشته ها  و در استان آنتار

 .کند افتیدر

 در مقطع دکترا در کانادا لیتحص

موضوع اشاره کرد که  نیتوان به ا یدر کانادا در مقطع دکترا م لیتحص نهیو هز طیرابطه با شرا در

موارد  شتریدر ب م،یتر به آن پرداخت شیهمانطور که پ ،یدر کانادا در مقطع دکتر لیتحص یبرا

 اص،خ طیاز رشته ها و تحت شرا یاست. اما در مورد بعض ازیارشد مورد ن یداشتن مدرک کارشناس

 یوارد مقطع دکتر ماً یمستق یاجازه را دارند که پس از گذراندن مقطع کارشناس نیا انیدانشجو

محسوب  یمعمول مقطع دکتر طینامه از شرا انیو ارائه پا یسال دوره آموزش 5تا  3شوند. گذراندن 

دهد،  قرار تیکه پروپوزال آنان را مورد حما زریاستاد و سوپروا کی ستیبا یم انیشود. دانشجو یم

در رشته  یشود اما در کانادا مدرک دکتر یشناخته م Ph.D معموالً به یکنند. مقطع دکتر دایپ

ورود به مقطع  یشود. برا یارائه م زین (LLD) و حقوق (.D.Mus) یقیهمچون موس یگرید یها

و در  ستا یضرور 5/6با نمره باالتر از  کیآکادم لتسیدر کشور کانادا داشتن مدرک زبان آ یدکتر

 شتریمطالعه مطالب ب یباشد. برا یم ازیمورد ن زین GMAT ایو  GRE دانشگاه ها داشتن نمره یبرخ



 

 

 یزایو ایدر کانادا ملک پور و  لیدر گوگل عبارت )تحص دیتوان یم miemohajerat تیدر سا

 .دیکن دایدست پ نهیزم نیما در ا یتا به مقاله ها دییکانادا ملک پور( را جستجو نما یلیتحص

 در کانادا یلیتحص هیبورس طیشرا

 نهیدو نوع کمک هز ی: به طور کلمیپرداز یکانادا م یلیتحص هیبورس طیشرا یبخش به بررس نیدرا

 یها هیبورس ای پیوجود دارد، دسته اول که به اسکوالرش یدر کانادا در مقاطع عال لیتحص یبرا

 یقو یقاتیو تحق یکه سابقه آموزش ردیگ یتعلق م یانیمعروف هستند معموالً به دانشجو یلیتحص

خارج از دانشگاه  یموسسات یشوند غالباً از سو یشناخته م پیفلوش ایدارند. دسته دوم که با نام فاند 

به  دیگردد. با یآن ها ارائه م یلیبدون در نظر گرفتن سوابق تحص انیاز دانشجو یمال تیحما یبرا

. دیکن یاقدام م یچه مقطع یدارد که شما برا یبستگ هیاخذ بورس یبرا دینکته توجه داشته باش نیا

 رایو دکترا سخت تر است، ز سانسینسبت به مقطع فوق ل سانسیدر مقطع ل هیاخذ بورس طیشرا

 انیباشد. حال شا یشما راحت تر م یبرا یلیتحص هیشما باالتر رود اخذ بورس یهرچه سطح علم

به کمک  که ییها هینمونه بورس نیباشند. اول یبه دو صورت م یها دارا هیذکر است اکثر بورس

و  هیریموسسات خ ،یلممانند موسسات ع شود؛یاعطا م انیموسسات خارج از دانشگاه به دانشجو

از موارد  یدر بعض انیبه دانشجو هیبورس یو اپل، که در قبال اعطا کروسافتیچون ما ییها شرکت

دانشگاه  ودکه از سمت خ ییها هیآنها کار کند. حال نمونه دوم بورس یخواهند که برا یاز شخص م

است و  قاتیو تحق سرچیر نهیمانند کمک به استاد در زم یشود و شامل موارد یداده م یبه متقاض

در مقاطع فوق  میکرد انیاستعداد و سابقه باشد. همان طور که ب یدارا یکه متقاض یموارد ورزش ای

 یمقاطع بهتر توسط متقاض نیدر ا قاتیامور تحق رایتر است، ز راحت هیو دکترا اخذ بورس سانسیل

چون بلد  ییها یژگیو ای ادیالمپ یرتبه ها یدارا یاگر متقاض زیاز موارد ن یشود و در برخ یانجام م

 شتریشود. ب یلیتحص هیبورس افتیاز ابتدا شامل در تواندیبودن چند زبان به صورت همزمان باشد م

 ) ra ای ta یها نهیدر زم شودیاعطا م انیکه توسط خود دانشگاه به متقاض ییها هیموارد بورس

قدام جهت اخذ  یبرا دینکته را در نظر داشته باش نیباشد. حال ا ی( م قاتیکمک به استاد در تحق

 انیبه متقاض نهیزم نیدر ا یبرا زیتواند کار را انجام دهد و ما ن یم یدرصد خود متقاض ۹۰ هیبورس



 

 

مربوطه در  ویدیبه و د،یکانادا را بدان هیورسکامل اخذ ب طیشرا دیخواهی. حال اگر ممیکنیکمک م

 .دیکانادا مطلع شو یلیتحص هیاخذ بورس طیاز شرا ویدیکامل و دنیو با د دییمقاله مراجعه نما نیهم

 

 دوم زابتیالماس ملکه ال یها زهیجا یلیتحص نهیکمک هز️✔

 یمنتخب در دانشگاه ها PhD یدر پروژه ها یالملل نیب انیدانشجو یبرا یلیتحص نهیهز کمک

 کانادا

 IDRC یپژوهش یدکترا زیجوا️✔

در حال توسعه که در مقطع  یکشورها انیدانشجو یماه برا 12تا  3دالر کانادا از  20،000از  شیب

 .کنند یم لیدکترا در کانادا تحص

 

 دکترا ترودو یلیتحص هیبورس️✔

 از موضوعات یعیوس فیدر ط یالملل نیب انیدانشجو یبرا PhD یمال نیتام

 کانادا نجیو یلیتحص هیبورس️✔

در رشته علوم  لیسه سال تحص یهزار دالر کانادا در سال، برا 50را با  یالملل نیب انیدانشجو

 .کند یم تیحما یعلوم انسان ای یعلوم اجتماع ،یمهندس ،یعیبهداشت، علوم طب

 دانشگاه یلیتحص هیبورس️✔

در مقطع دکترا بورس  یالملل نیب انیدانشجو یبرا زیذکر شده دانشگاه ها ن یبر بورس ها عالوه

 .رندیگ یدر نظر م یلیتحص

 طول مدت تحصیل مبلغ بورسیه دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه



 

 

دالر 10000تا  6000 دانشگاه بین المللی یورک  سال 4 

 سال 3 دالر 50000 دانشگاه ونیر کانادا

دالر 4090تا  2205 دانشگاه واترلو سال 3تا  2   

دالر 40000تا  1000 دانشگاه کلگری  سال 3 

 سال 3 دالر 60000 دانشگاه اوراق بهادر پیرو

 

 در کانادا لیتحص یایمزا

کرد و  میکانادا صحبت خواه یعنی ایکشور دن نیدر محبوب تر لیقسمت در مورد تحص نیا در

انتخاب  لیتحص یاست که اگر آن را برا یکرد. کانادا کشور میخواه انیدر کانادا را ب لیتحص یایمزا

 :عبارتند از ایمزا نیاز ا ی. بعضدیشو یبرخوردار م یادیز یایاز مزا د،یکن

 .باشد یم ریمهاجر پذ یکانادا کشور️✔

 .فراهم است یسیبه زبان انگل لیامکان تحص️✔

 .را دارد میکار فول تا اجازه انجامهمراه شما ️✔

 نیب ییکار دانشجو ،یلیتحص یو ضمن دوره ها رشیتواند بعد از گرفتن پذ یم یشخص متقاض️✔

 .وجود دارد یو یبرا میامکان کار فول تا لیتعط امیساعت انجام دهد و در ا ۲۰تا  ۱۰



 

 

است که، در  نیخبر خوب ا زیباشند.  همراهان عز یدر کانادا م لیتحص یایاز مزا یموارد برخ نیا

و به دنبال  دیامکان وجود دارد که دو تا سه سال در داخل کشور بمان نیا لیکشور کانادا پس از تحص

دائم اقدام  امتگرفتن اق یبرا دیتوان یدر کانادا م یسال کار تخصص کی. با داشتن دیکار مرتبط بگرد

در  یکاریکه، نرخ ب دیآ شیسوال در ذهنتان پ نی. حال که صحبت از کار شد، ممکن است ادیکن

درصد  ۵.۵کشور  نیدر ا یکارینرخ ب 2022باشد؟ هم اکنون و در سال  یم زانیکشور کانادا چه م

 افتنیکنند. پس نگران  دایخود را پ یاز هر صد نفر تنها پنج نفر نتوانستند کار تخصص یعنیاست، 

کشور از  نیا تیمهم کانادا امکان گرفتن تابع یها یژگیاز و گرید یکی. دینباش لیکار پس از تحص

کشور سه سال از پنج  نیکه شما با داشتن اقامت دائم ا یباشد در صورت یم یلیتحص یزایو قیطر

. دییکشور اقدام نما نیا تیعگرفتن تاب یبرا دیتوان یم د،یکن یو کار م یسال را در داخل کانادا زندگ

در کانادا را به همراه کلمه ملک پور در  لیواژه تحص دیکل دیتوان یم شتریاطالعات ب افتیدر یبرا

بعد از ورود و بعد از مطالعه مقاالت متعدد . دیموسسه ما شو یها تیو وارد وبسا دییگوگل سرچ نما

 قیوجود دارد که، سواالت خود را از طر زیامکان ن نی. اابدی یم شیاطالعاتتان افزا نهیزم نیدر ا

لحظه به لحظه  ریمس نیدر ا یا یام آ می. تدیآگاه موسسه ما به اشتراک بگذار نیکامنت با مشاور

 .باشد یم زانیدر کنار شما عز

 در کانادا لیتحص یمعدل برا شرط

کشور تاپ هستند. معمواًل  نیا یباشد. البته اکثر دانشگاه ها یتاپ م اریبس یدانشگاه ها یدارا کانادا

مدرک زبان  نیباشند که معدل باال و همچن یم یانیتاپ به دنبال ثبت نام دانشجو یها دانشگاه

مالک ثبت نام در همه دانشگاه  نیا یبه باال داشته باشد ول ۱۶معدل  دیخوب دارند. دانشجو با یلیخ

. دیاقدام کن دیتوان یم زیتر ن نییپا ایو  ۱۵از دانشگاه ها با معدل  یدر بعض لیتحص یبرا ست،یها ن

کانادا  یدر کالج ها لیتحص یبرا نییپا یلیاست که در صورت داشتن معدل خ نیما ا شنهادیپ یول

در بازار  یکرده و به راحت یررا در کالج مد نظر سپ یتخصص یدوره ها دیانتو ی. شما مدیاقدام کن

 تیامکان وجود دارد که فعال نیا د،یریگ یکه از کالج م ی. در واقع بر اساس مدرکدیکار کانادا کار کن

 .دیرا در کانادا شروع کن یکار



 

 

 در کانادا بدون مدرک زبان لیتحص

را  ییقرار است که کتاب ها رایکند، ز تیسطح زبان خود را تقو دیقبل از مهاجرت با ییدانشجو هر

زبان  یسیباشد. کانادا کشور انگل یکشور مقصد م یقرار دهد که به زبان بوم یمورد مطالعه و بررس

و  رستانیبدر کانادا در مقطع د لیتوانند تحص یزبان عالقه مند هستند، م نیکه به ا یاست، کسان

سطح زبان خود را قبل از ثبت  دیکانادا را تجربه کنند. در واقع آن ها با یدر دانشگاه ها لیتحص ای

کانادا  یدر دانشگاه ها لیو تحص رستانیدر کانادا در مقطع دب لیتحص یکنند و سپس برا تینام تقو

ا باشد. ب یم ۵.۵لتس یآ ست،یضرور رستانیدر مقطع دب لیتحص یکه برا یاقدام کنند. مدرک زبان

 انیو ارشد در کشور کانادا وجود دارد. دانشجو یدر مقطع کارشناس لیامکان تحص ۶.۵ لتسیداشتن آ

در کانادا بدون مدرک زبان  لیدهد که تحص یموضوع نشان م نیداشته باشند. ا ۷ لتسیآ دیدکترا با

 .ستین ریامکان پذ

 در کانادا لیتحص یالزم برا یمال تمکن

نامه  دیکشور با نیا  یلیتحص یزایگرفتن و یکانادا را گرفته اند، برا یدانشگاه ها رشیکه پذ یکسان

به سفارت کشور کانادا  ریز یتوانند از راه ها یالزم را م یداشته باشند. آن ها تمکن مال یتمکن مال

 :نشان دهند

 یبانک یها نامه ضمانت 

 یپول در حساب بانک داشتن 

 گرفته است یلیاز بانک وام تحص یکه متقاض نیدال بر ا یارائه مدارک. 

 شدن هیبر بورس یارائه نامه از مدرسه مبن 

 دیفرق دارند. شما با گریکدیکانادا با  یدر استان ها یکه، مبلغ تمکن مال دیرا بدان نیاست ا الزم

در نامه تمکن  یاستان انتخاب نیخود را براساس قوان التیسال تحص کیو  یسال زندگ کی نهیهز

 متیق نیا دیاهزار دالر است، ب ۱۶ د،یکه انتخاب کرده ا یدانشگاه هی. مثالً اگر شهردینشان ده یمال

 .دیدر حساب نشان ده یزندگ نهیرا همراه با هز



 

 

 ونکوور شهر

 تیموقع یشهر دارا نیغرب کانادا واقع شده است. ا ا،یکلمب شیتیبر یتحتان نیونکوور در سرزم شهر

جورج ونکوور  ییایتانیبر تانیبار توسط کاپ نیاول یشهر برا نیآرام است. ا انوسیدر شرق اق یساحل

و  نیشهر بزرگتر نیشهر بزرگ کانادا است. ا نیکشف شد. ونکوور به همراه کالن شهر، سوم

شهر ادغام شد و در گذر زمان   1886کانادا است. در سال  یشهر در جنوب غرب نیتر تیپرجمع

تواند اطالعات  یکانادا؟ م ایدر انگلستان بهتر است  یرا تجربه کرد. مقاله زندگ یلعاده ارشد فوق ا

 .میکن یم شنهادیارائه دهد. مطالعه آن را پ زانیدو کشور به شما عز نیا سهیمقا نهیدر زم یکامل

 

 

 

 کانادا یلیتحص هیبورس نهیهز

به کانادا بروم که، از قبل به پردازش و  لیتحص یخواهم برا یکه م دیگو یدانشجو م کی یزمان

 لیتحص نهیدرباره هز یعنیدر کانادا پرداخته است.  لیتحص یها نهیدانشگاه کانادا و هز نهیهز یابیارز

دانشجو  کی ستداده است. ممکن ا شیخود، اطالعات خود را افزا یدانشگاه انتخاب نهیدر کانادا و هز

. دینما نیگزیرا جا یگریمهاجرت به کانادا کشور د یادا به جاکان یدانشگاه ها نهیهز یپس از بررس

که  یشخص یدانشگاه کانادا برا نهیدر کانادا و هز لیتحص یها نهیکه، هز مییگو یم نجایالبته در ا

 ۱۴برابر  نهیهز نی. استین ادیزبه مطالعه بپردازد،  ییدانشگاه کانادا نیاز بهتر یکیدوست دارد در 

 د،یبدان قاًیکه دق نیا یدانشگاه کانادا است. برا یبیتقر نهیهزار دالر هز ۱۴باشد. البته  یهزار دالر م

. البته دینیدانشگاه کانادا رفته و اطالعات مورد نظر را بب تیرشته شما چقدر است؟ به سا نهیهز

اگر قبل  صورت که، نیبا ارائه رزومه خوب کم کند. بد دتوان یدر کانادا را دانشجو م لیتحص نهیهز

 افتیدر یلیتحص هیبورس د،یمقاله و مدرک زبان خاص به دست آورده باش ،یالملل نیب زهیاز اقدام جا

 نهیچهارم هز کیشد، ممکن است  دیکانادا که با آن روبه رو خواه یلیتحص هیبورس نهی. هزدیکن یم

 نهیشما را پوشش دهد. درباره هز یها نهیچهار چهارم هز ایشما و  یها نهیشما، دو چهارم هز یها



 

 

ما  دیاک هی. البته توصدیرا بخوان یاز بخش رسانه ما مقاالت جالب دیتوان یکانادا م یلیتحص هیبورس

به رسانه و مقاالت  تانیدسترس لترشکنیشکن است. چرا که با ف لتریخواندن، روشن کردن ف یبرا

 .شود یراحت م

 در کانادا لیتحص نهیهز

 د،یشو یرو به رو م یلیکه بعد از انتخاب کشور کانادا به جهت اخذ مدرک تحص یا مسئله نیاول

در  لیتحص نهیهمان هز ایدانشگاه در کانادا و  نهیبه کانادا است. هز یلیمهاجرت تحص نهیمسئله هز

مشروط  رشیپذ هک نی. البته قبل از ادیآنان به مشکل بر بخور یابیارز یکه، برا ستندین یکانادا مسائل

دانشگاه  نهیدانشگاه رفته و درباره هز تیبه سا دیتوان یم د،یینما افتیخود در یرا از دانشگاه انتخاب

در کانادا  لیتحص نهی. در خصوص هزدیدر کانادا و در دانشگاه مد نظر بخوان لیتحص طیکانادا و شرا

 یلیمهاجرت تحص نهیکه هز د،یبشمار تیاهم زیموضوع را ن نیا دیدانشگاه کانادا شما با نهیهز ایو 

 یلیتحص هیو بورس دیدر کانادا را داشته باش لیتحص طی. اگر شراابدی یکاهش م یطیبه کانادا در شرا

 یشود. کانادا کشور یم گانیرا باً یشما تقر یبه کانادا برا یلیمهاجرت تحص نهیهز د،یکن افتیدر

انتخاب است.  نیکانادا بهتر د،یبه اروپا برو دیخواه یبتوان از آن گذر کرد. اگر نم یکه به راحت ستین

مقطع  کی یاست که، اگر حت نیکانادا را همه کشورها و همه دانشگاه ها قبول دارند. منظورمان ا

دانشگاه  کیبه  ایو  گریکشور د کیخواندن به  یو برا دیکشور بخوان نیرا در ا یو دانشگاه یلیتحص

در  لیتحص نهیاست هز ی. گفتندیشو یروبرو نم دیرش دانشگاه جدیبا مشکل عدم پذ د،یبرو گرید

بودن  یالملل نیو ب یکانادا بسته به دولت یها رستانیدر دب لیتحص نهیهز نیمدارس کانادا همچن

 نهیهزار دالر کانادا دارد. هز 25در حدود  ینیانگیروزانه بودن آن متفاوت است و م ایمدرسه و شبانه 

 یلیچون دانشگاه، رشته و مقطع تحص یوابسته به عوامل زیکشور ن نیا یادر دانشگاه ه لیتحص

 .هزار دالر کانادا اعالم شده است 15تا  12در حدود  ینیانگیآن م یکند و برا یم رییتغ

 

 شهریه در سال )دالر کانادا( شهریه دانشگاه های کانادا

50،000تا  30،000 مدارس شبانه روزی  



 

 

29،000تا  5،500 کارشناسی  

20،000تا  13،000 کارشناسی ارشد  

20،000تا  10،000 دکترا  

 

 شهریه ساالنه ) دالر کانادا ( کم هزینه ترین و ارزان ترین کالج های کانادا

Algonquin College ۱۲۰۰۰ 

Bow Valley College ۶۰۰۰  ۱۲۰۰۰تا  

Camosun College ۷۰۰۰ به باال 

Fanshawe College ۱۳۷۰۰ 

 

 هزینه تحصیل کالج در کانادا

 شهریه ساالنه کالج دولتی شماره

1 FANSHAWE COLLEGE 7,160 

2 SENECA COLLEGE 9,236 

3 BOW VALLEY COLLEGE 11,505 

4 CENTENNIAL COLLEGE 14,080 

 شهریه ساالنه کالج خصوصی شماره



 

 

1 CAMOSUN COLLEGE 14,000 

2 NIAGARA COLLEGE 14,150 

3 HUMBER COLLEGE 17,084 

4 ST. LAWRENCE COLLEGE 17,440 

5 GEORGIAN COLLEGE 18,486 

6 SHERIDAN COLLEGE 20,107 

7 SELKIRK COLLEGE 21,650 

8 CONESTOGA COLLEGE 22,343 

 

 

 ارشد در کانادا لیتحص نهیهز

 افتیدر یاصل رشیپذ ییرود که، از دانشگاه کانادا یبه سفارت کانادا م یزمان یرانیا یدانشجو کی

 کی نهیکانادا الزم است که، هز یاز دانشگاه ها رشیپذ افتیدر یکه، برا دیدان یکرده است. قطعاً م

 لیتحص یها نهیز. هدیپرداخت کرده باش یرا قبل از ورود به کانادا، به دانشگاه انتخاب لیسال تحص

 نهیو هز ییدانشجو مهیب نهیکتاب، هز نهیهز دیباشد، شما با یدوره نم هیو شهر نهیدر کانادا، فقط هز

 یها نهیاز هز یکانادا فقط جزئ یدانشگاه ها هی. در واقع، شهردیریدر نظر بگ زیرا ن ینیچن نیا یها



 

 

 لیادامه تحص طیشرا یو به عبارت ادر کاناد لیتحص طیکشور است. اگر شرا نیدر ا لیتحص یشما برا

ارشد  لیتحص نهیهز م،یکن یم هیتوص د،یدر کانادا را دار یمهندس لیدر کانادا در مقطع ارشد و تحص

مقطع  نیطالب ا انیدانشجو یارشد در کانادا برا لیتحص نهی. هزدیکن رهیدر کانادا را در ذهن ذخ

 لیتحص نهیودن هزارزان ب ایاز رشته ها گران تر هستند. گران  یهزار دالر است. البته برخ ۱۴ بایتقر

در کانادا دانستن  لیادامه تحص یکانادا دارد. برا یدانشگاه ها هیبا شهر یمیدر کانادا، ارتباط مستق

 طیشرا گرید دیبودن با یکاف یاست. برا یضرور یامر یول ست،ین یدر کانادا کاف لیتحص یها نهیهز

 ی. اگر آماده سازدیریدر نظر بگ زیهزار دالر است را ن ۲۰۰۰ یال ۱۰۰۰در کانادا که  یزندگ نهیو هز

حاال به بخش رسانه رفته و  نیهم د،یو اگر رزومه خوب دار ستیشما سخت ن یمبلغ گفته شده برا

در  لیتحص طی. از شرادیریارتباط بگ گانیحاال با کارشناسان، را نیو هم دینیما را بب یها ویدیو

 یکه برا یو مدرک زبان نمود. مدرک زبان یبه ارائه نامه تمکن مال میمستق ارهتوان اش یکانادا م

 یبرا زین لتسینمره آ نیمدرک با هم نیباشد. البته ارائه هم یم ۶.۵ لتسیاست، آ ازیارشد ن لیتحص

 .مهم است زین یدر مقطع کارشناس لیتحص

 تورنتو شهر

 تیشهر به عنوان پرجمع نیکانادا  واقع شده است. ا یو در جنوب شرق ویدر مرکز استان انتار تورنتو

 اچهیدر یآن در ساحل شمال غرب تیموقع  ،یانیاست. به ب یشهر چند فرهنگ کیشهر کانادا،  نیتر

 .دهد، است یم لیمتحده را تشک االتیکانادا و ا نیاز مرز ب یکه بخش و،یانتار

 در کانادا ییدانشجو یزندگ نهیهز

سوال،  نیباشد. در کنار ا ینم یمتقاض نیدانشگاه کانادا تنها سوال نقش بسته در ذهن موکل نهیهز

نقش بسته است.  یدر ذهن متقاض زین یلیدر کانادا و مهاجرت تحص ییدانشجو یزندگ نهیسوال هز

 باره. در خصوص سوال اول که دردیمقاله آمده ا نیدو سوال به سراغ ا نیقطعاً پس از نقش بستن ا

 لیتحص نهیگفت که، هز دیباشد، با یدر کانادا م لیتحص یها نهیهز ایدر کانادا و  لیتحص نهیهز

نگران  زین د،یندار یاگر رزومه عال یکند. ول یکم م ه،یاخذ بورس یو به عبارت یدر کانادا را رزومه عال

با  ن،یاست. بنابرا رفهدر کانادا مقرون به ص لیتحص نهیهز زین یچون که در مقطع دانشگاه د،ینباش



 

 

 نیکه ب نیا یبرا یرانیمحصل ا کی. به طور معمول، دیدر کانادا بپرداز لیراحت به ادامه تحص الیخ

دانشگاه  سیهزار دالر به رئ ۱۴با پرداخت  دیکه به دانشگاه کانادا برود، با نیا یشود و برا یالملل

کانادا در خصوص ارائه  یدانشگاه ها نهیزندارد. البته ه یمشکل یمال طینشان دهد که از لحاظ شرا

 یباشد که دانشگاه ها یم ییها نهیهز نیانگیهزار دالر م ۱۴ یول ست،ین کسانیدوره ها  یتمام

در کانادا  ییدانشجو یزندگ نهی. حال درباره هزرندیگ یاز محصل م یلیسال تحص کی یکانادا برا

ماه  کی یبرا ینگیدالر نقد ۲۰۰۰ یال ۱۰۰۰که، به همراه داشتن  دیعدد را به ذهن بسپار نیا

 یسال زندگ کی یبرا ینگیهزار دالر نقد ۱۵به  باً یشما تقر یعنیاست.  یکشور کاف نیدر ا یزندگ

 نهیاطالعات خود در خصوص هز شیمقاالت ما را به جهت افزا گری. بهتر است، ددیدار ازیدر کانادا ن

 زیاستاد ملک پور ن یوهایدیو دنی. البته ددیده ارقرخود  یمهاجرت ستیدانشگاه کانادا را سرلوحه ل

شکن به بخش رسانه  لتریبا ف گانیرا یوهایدیو دنید یگذارد. برا یم ریشما تاث میبر تصم اریبس

  .دیمدنظر بپرداز ویدیرفته و به دانلود و

 دهد؟ یرا پوشش م یو زندگ لیتحص یها نهیدر کانادا هز ییدرآمد کار دانشجو ایآ

 لیتحص نهیاز هز یبخش نیو تأم لیکه قصد کار کردن ضمن تحص دیهست یشما از جمله افراد اگر

 ییباشد. اجازه کار دانشجو یشما فراهم م یامکان برا نیا دیخوب است که بدان د،یدر کانادا را دار

 رارگرفتنعالوه بر کسب درآمد، با ق لیکار ضمن تحص قیوجود دارد. از طر انیدانشجو یدر کانادا برا

شما مساعدتر  یبرا زین لیکار پس از تحص طیمختلف، شرا یعمل یو کسب مهارت ها یکار طیدر مح

. الزم به ذکر است دیینما لیتبد یکار یزایرا به و یلیتحص یزایو دیتوان یتر م عیخواهد شد و سر

شغل مورد  یالزم برا یبه مهارت ها یدر کانادا، بستگ لیکه حداقل حقوق و درآمد کار ضمن تحص

در کشور کانادا وجود دارد: از  لیبه منظور کار ضمن تحص یمختلف ینظر و کارفرما دارد. روش ها

و کوآپ.  یکارآموز یدوره ها قیاز طر نیکار خارج از دانشگاه و همچن ،یجمله کار درون دانشگاه

 ازیدانشگاه بدون ن از رونیو ب یدرون دانشگاه یکارها یغالباً برا د،یتمام وقت هست یاگر دانشجو

 دیو کوآپ با یکارآموز یدوره ها ی. اما برادیساعت در هفته کار کن 20تا  دیتوان یبه اجازه کار، م

 .دینوع دوره ها را اخذ کن نیاجازه کار متناسب با ا

 در کانادا لیکار پس از تحص تیموقع



 

 

است، امکان اخذ  انیمورد توجه متقاض لیتحص قیکه هنگام مهاجرت از طر یجمله موارد مهم از

 لیخانواده خود، همزمان با تحص یافراد بتوانند در کنار اعضا قیطر نیباشد. تا از ا یهمراه م یزایو

تواند در کشور کانادا به  یهمراه، همسر دانشجو م یزایکنند. با داشتن و یدر کشور مورد نظر، زندگ

 یستیتور یزایاخذ و قیتوانند از طر یم زین انیدانشجو نیصورت تمام وقت مشغول به کار شود. والد

 دیبا ایسال  17 ریدانش آموزان ز یکانادا، شش ماه در سال را در کنار فرزندان خود بگذرانند. برا

کنند  یفرزند، اقدام م لیصمعتبر به مدت تح یستیتور یزایو قیبه همراه او باشند که از طر نیوالد

با مدت زمان  زایو نی. مدت زمان اندینما نییدانش آموز در کانادا تع یسرپرست برا کی دیبا ای

مقاله توسط کارشناسان و  نیا یو گرام زیاست. خواننده عز کسانیکانادا  یلیتحص یزایو و لیتحص

 .نوشته شده است MIE مشاوران موسسه

 برتر کانادا یدانشگاه ها یمعرف

آن داشتن  لیدل نیمهاجرت دارد. که عمده تر یلیمقاصد تحص انیدر م یا ژهیو گاهیکانادا جا کشور

در کانادا در  لیها، به منظور تحص التیا نیاست. محبوب تر یمعتبر در سطح جهان یدانشگاه ها

برتر  یااز دانشگاه ه یاریو کبک هستند که بس ایکلمب شیتیبر و،یانتار ،یالملل نیب انیدانشجو نیب

معتبر و  یدر دانشگاه ها لیکه به دنبال تحص یافراد یداده اند. برا یکشور را در خود جا نیا

. بر اساس دیآ یها به حساب م نهیگز نیاز بهتر یکیهستند، کشور کانادا  افتهیتوسعه  یکشورها

قرار  اندانشگاه اول جه 50 نیکشور در ب نی، سه دانشگاه ا2019در سال  QS یجهان یرتبه بند

 یالملل نیو در سطح ب یکشور کانادا در سطح مل یدانشگاه ها یرتبه بند ریگرفته است. جدول ز

 .دهد ینشان م

 

اسامی دانشگاه 

 ها

رتبه دانشگاه ها در 

 کانادا
 رتبه دانشگاه ها بر اساس رتبه بندی جهانی



 

 

در کانادا 1رتبه  تورنتو جهانی 25رتبه    

در کانادا 2رتبه  مک گیل جهانی 31رتبه    

در کانادا 3رتبه  بریتیش کلمبیا جهانی 45رتبه    

در کانادا 4رتبه  مونترال جهانی 118رتبه    

در کانادا 5رتبه  آلبرتا جهانی 119رتبه    

در کانادا 6رتبه  مک مستر جهانی 114رتبه    

در کانادا 7رتبه  واترلو جهانی 166رتبه    

در کانادا 8رتبه  وسترن جهانی 203رتبه    

در کانادا 9رتبه  کویینز جهانی 246رتبه    

9رتبه  کلگری 246رتبه    

 

 کانادا یلیتحص یزایو و رشیاخذ پذ ازیمورد ن مدارک



 

 

کانادا متفاوت است و  رشیپذ یالزم برا طیبدان اشاره شد، مدارک و شرا زیکه در باال ن همانطور

دانشگاه و رشته مورد نظر شما  د،یدر کانادا را دار لیکه اگر قصد تحص دیدر نظر داشته باش نیهمچن

 لیتحص یبرا یاز مدارک اصل یکیمخصوص به خود را داشته باشد.  یها یازمندیممکن است ن زین

مدارس و دانشگاه  رشیپذ یکانادا است. مدارک الزم برا یبرا یلینامه تحص زهیدر مدارس کانادا انگ

 :است ریها به شرح ز

 

 

 کانادا یلیتحص رشیاخذ پذ یالزم برا مدارک

 

 کانادا یاز دانشگاه ها رشیاخذ پذ یبه منظور اقدام برا ازیمورد ن مدارک

 رشیپذ نهیهز پرداخت 

 ،و شماره تلفن یکدپست آدرس 

 پدر و مادر دانشجو مشخصات 

 4*5و  3*5 زیدو قطعه عکس در سا اسکن 

 یدانشگاه شیو پ پلمینمرات د زیو ر یلیمدارک تحص یتمام ترجمه 

 پاسپورت 

 زبان مدرک 

 نامه هیتوص 

 کانادا یبرا یلینامه تحص زهیانگ 

 رزومه 

 کانادا یلیتحص یزایاخذ و یالزم برا مدارک 

 رشیپذ نامه 

 معتبر پاسپورت 



 

 

 یقطعه عکس گذرنامه ا دو 

 یدادن تمکن مال نشان 

 یمحصل را نشان م کی یها تیشما از مسئول یو آگاه لیکه هدف شما از تحص یا نامه 

 دهد

 مدارس کانادا رشیپذ یالزم برا مدارک

 رشیپذ نهیهز پرداخت 

 ،و شماره تلفن یکد پست آدرس 

 و مشخصات پدر و مادر دانش آموز نام 

 4*5و  3*5 زیدو قطعه عکس در سا اسکن 

 کارنامه سه سال آخر ترجمه 

 پاسپورت 

 

 کانادا یدانشگاه ها هیشهر

 یکی. دیرا مورد بحث قرار ده یچند موضوع اساس دیکانادا شما با یدانشگاه ها هیرابطه با شهر در

مشخص شود که، دانشگاه  یستی. در واقع باستیچ تانیاست که، نوع دانشگاه انتخاب نیاز آن ها ا

 شگاهدان یدولت یباشد. دانشگاه ها یم یشما دولت یدانشگاه انتخاب ایاست  یشما خصوص یانتخاب

 یبرا یستیبا یالملل نیب انیکنند. پس دانشجو ینام م هستند که معموالً شهروندان را ثبت ییها

. در ابدی شیافزا یلیتحص رشینامه پذ افتیدر یتا شانسشان برا ندیاقدام نما یخصوص یدانشگاه ها

کانادا را  یدر مدارس شبانه روز لیبه تحص میالزم تصم یها یکه بعد از بررس یشخص ،یحالت کل

شود.  طیهزار دالر کانادا به مدرسه مربوطه وارد مح ۵۰ یال ۳۰تواند با پرداخت  یگرفته است، م

 ۵.۵۰۰حداقل  یستیاقدام نموده است، با یدرجه کارشناس یکه با توجه به مدارکش برا یشخص

 یل در مقطع کارشناسیکه آماده تحص یریهزار دالر کانادا را به دانشگاه مدنظر اعطا کند. فراگ ۲۹ یال

ساله،  ۲ باًیدوره تقر نیا انیپا یخود را برا ینگیهزار دالر از نقد ۲۰ یال ۱۳ یستیارشد شده است، با



 

 

اتمام آن دو برابر مبلغ ذکر شده  یبرا دیسال است و با کی هیکنار بگذارد. البته مبلغ ذکر شده شهر

هزار دالر کانادا دارد.  ۲۰ یال ۱۰از به ارائه یمقطع ن نیمطالعه ا یدکترا برا ی. دانشجودیرا بپرداز

 .دانشگاه اعطا کند ریمبلغ را به مد نیا یستیبا یافتیدر یبرنامه ها یاو در ازا یعنی

 یدر کانادا با مدرک کاردان لیتحص

است. آموزش  یالملل نیب انیدانشجو یبرا یعال یلیو مقصد تحص ادیز اریامکانات بس نیسرزم کانادا

عناصر  ،یدر سطح جهان یمختلف و مؤسسات آموزش یها انیها در جر باال، تنوع برنامه تیفیبا ک

 یم کهاست  یمیتصم نیدر کانادا بهتر لیتحص یکانادا هستند. انتخاب برا یآموزش ستمیسازنده س

هستند،  بایکشور ز نیدر ا لیعالقه مند به تحص رانیاز فراگ ی. برخدیریشغل خود بگ یبرا دیتوان

در  لیتحص یتوانند برا یم ایابهام مواجه اند که آ نیبا ادارند،  یکه مدرک کاردان نیا لیبه دل یول

 دنیتوانند با برگز یمرا دارند،  یکه مدرک کاردان یخوشبختانه اشخاص ر؟یخ ایکانادا اقدام کنند 

کالج  یدر موسسات عال ل،یتحص یبرا  رد،یگ یکه در دسترسشان قرار م یمتنوع یاز رشته ها یکی

 یخاص یلیو خ ژهیو یسرفصل ها یلی. هر دوره و برنامه تحصندیکانادا اقدام نما یدانشگاه ها ایها و 

 یرانیا رانیرا دارد که فراگ خودمربوط به  ژهیو امتحانات و کیمباحث تئور ،یهمچون؛ دروس علم

 یکه راجع به انتقال واحدها نیا یاز آن ها بپردازند. برا کیهر  لیبه تکم یستیبا رانیفراگ ریو سا

است که  نیما ا هیشود، توص یاطالعاتتان به روز رسان ،یدر کانادا با مدرک کاردان لیو تحص یدرس

 .دیقرار ده العهمورد مط لترشکنیما را با ف گانیمقاالت را ریسا

 در کانادا لیتحص یبرا ازیمورد ن معدل

سال است  نیباشد، چند یمختلف م یدر رشته ها لیتحص یبرا یعال یلیتحص طیکه مح کانادا

 یدر کانادا بستگ لیتحص یبرا ازینموده است. معدل مورد ن نییمعدل تع انیدانشجو رشیپذ یبرا

 ۱۵معدل  یبرخ یول رندیپذ یرا م ۱۶ها از شما معدل  از دانشگاه یدارد. برخ تانیبه دانشگاه انتخاب

برتر  یها در دانشگاه لیتحص یباشد تا شانستان برا ۱۷ ی. بهتر است، معدلتان باالرندیپذ یرا م

در  لیاجازه تحص زیدارند ن نییکه معدل پا ی. خوشبختانه،کسانابدی شیهمچون دانشگاه تورنتو افزا

 ن،ییبا معدل پا همراه یمقاطع قبل یلیتوانند با ارائه مدارک تحص یکانادا را دارند. آن ها م یکالج ها



 

 

مدرک معتبر  کی. در واقع کالج ها ندینما فتایترم در انیها شوند و مدرک معتبر در پا وارد کالج

 .دهند یبه دانشجو ارائه م

 در کانادا لیکار پس از تحص تیموقع

کشور  نیدر ا لیکار بعد از تحص قیتوانند از طر یم انیدر کانادا، دانشجو لیاز اتمام مدت تحص بعد

آماده شدن جهت ورود به بازار کار وجود  یدر کانادا برا یکارآموز یاقامت داشته باشند. دوره ها

باشد و  داشتهرا  لیمجوز کار بعد از تحص دیشما با یلیدر نظر داشت که رشته تحص دیدارد. اما با

ماه تا دو سال  8 نیماه باشد. اگر دوره شما ب 8از  شیب دیکشور گذرانده ا نیکه در ا یمدت دوره ا

از دو سال بوده باشد، اقامت  شیخواهد بود و اگر ب لیشما برابر با مدت تحص یباشه، مدت اقامت کار

دوره  یبرا دیتوان یم نیشما همچن الت،یسال است. پس از اتمام تحص 3شما حداکثر تا  یکار

 یو در صورت یطیتحت شرا نی. همچندیینما دیخود را تمد ییدانشجو یزایاقدام نموده و و یگرید

اخذ  یبرا زیورکر کانادا ن لیاز روش اسک دیتوان یبرسد م ازیحد نصاب مورد ن شما به ازاتیکه امت

 .دییاقامت دائم کانادا اقدام نما

 در کانادا لیپس از تحص تیاقامت و اخذ تابع تیوضع

اقامت خود  میتوان یدر کانادا و مشغول شدن به کار م لیبا ادامه تحص میقسمت باال متوجه شد در

کانادا از نوع اقامت موقت بوده و  یلیکه اقامت تحص میبدان دیاما با م،یکن دیرا در کشور کانادا تمد

توانند  یم اندرسانده  انیخود را به پا التیکه در کبک تحص یخواهد داشت. افراد یاعتبار محدود

استفاده از  ی. براندیاخذ اقامت خود و همسر و فرزندان وابسته اقدام نما یبرا PEQ برنامه قیاز طر

 قیاز طر نیرا نشان دهند. همچن یو تسلط خود بر زبان فرانسو ییتوانا دیبرنامه اشخاص با نیا

. با داشتن دیینما رخواستکشور د نیاخذ اقامت دائم ا یبرا دیتوان یم زین Express Entry ستمیس

 یم دیپرداخت کرده باش اتیسال را در کانادا گذرانده و مال 5که سه سال از  یر صورتاقامت دائم، د

از روش  یقیاطالعات جامع و دق دیخواه ی. چنانچه مدییکانادا اقدام نما تیاخذ تابع یبرا دیتوان

 د،یمختلف داشته باش یحاکم بر کشورها نیو قوان طیو شرا یخارج یمهاجرت به کشورها یها



 

 

به شما خواهد  یذکر انیمهاجرت کمک شا ریگام به گام انتخاب مس یراهنما یدئویمشاهده و

 .نمود

 در کانادا لیتحص نهیبه سواالت متداول در زم پاسخ

 م؟یبه مدرک زبان دار ازیدر مدارس کانادا ن لیتحص یبرا ایآ ️✔

 .ستیبه ارائه مدرک زبان ن ازیکانادا، ن یرستانهایدر کانادا در مقطع مدارس و دب لیتحص یبرا ریخ

 باشد؟ یدر چه سطح دیدر کانادا مدرک زبان با سانسیدر مقطع ل لیتحص یبرا ️✔

 .دیداشته باش 6 لتسیآ دیدر کانادا با سانسیدر مقطع ل لیتحص یبرا

 در کانادا چقدر است؟ لیتحص یها نهیهز ️✔

هزار دالر کانادا 8حدود  یدر کانادا با توجه به رشته و مقطع متفاوت است و از سال لیتحص نهیهز

 .شود یشروع م

 م؟یاجازه کار دار لیدر کانادا در زمان تحص ایآ ️✔

ساعت و مقطع  20ساعت ، مقطع ارشد  10در کانادا اجازه  یدر مقطع کارشناس لیتحص یبرا بله

 .دیساعت کار در هفته دار 30دکترا 

 

 یانیدر کانادا و سخن پا لیتحص

همراه،  یزایو ،یلیتحص هیبورس ل،یدر کانادا در مدارس و دانشگاه ها، امکان کار ضمن تحص لیتحص

 ایو مزا یکل طیبا شرا بیترت نیقرار گرفت. بد یمقاله مورد بررس نیدر ا رهیو غ لیکار پس از تحص

دانشجو از  ههمرا یو کار تمام وقت برا ییدانشجو. امکان کار میدر کانادا آشنا شد لیتحص بیو معا

 میدانست نی. همچنردیگ یقرار م یالملل نیب انیاست که مورد توجه دانشجو یمثبت اریجمله نکات بس

آن را به  ای میکن دیخود را تمد یلیتحص یزایو ستیبا یدر کانادا م لیاقامت بعد از تحص یکه برا

در کانادا به شمار  لیتحص یها تیمعتبر از جمله جذاب یدانشگاه ها. وجود میینما لیتبد یکار زایو



 

 

هستند. عالوه  ایدانشگاه برتر دن 50جزو  ایکلمب شیتیو بر لیتورنتو، مک گ یرود، دانشگاه ها یم

شده  ایاز سراسر دن یباعث جذب دانش آموزان خارج زیدر مدارس ن یآموزش ستمیس تیفیبر آن ک

 نیدر ا یشتریاطالعات ب دیتوان ی، مMIE با موسسه گانیرا ین مشاوره تلفناست. با استفاده از امکا

پاسخ  د،یکن ادداشتیها  دگاهیخود را در قسمت د یاگر پرسش ها نی. همچندییکسب نما نهیزم

 .نمود دیخواه افتیخود را از مشاوران ما در

 


