
 

 

 تحصیل در کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل و شرایط بورسیه تحصیل در کانادا ، در این  ،تحصیل در کانادا

مقاله مورد تحلیل علمی و بررسی قرار می گیرد. شرایط تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم 

در مقاطع مختلف چگونه است؟ الزامات مورد نیاز برای اخذ  شرایط سنی تحصیل در کانادا چیست؟

 است؟ صورت چه به لیسانس فوق مقطع در بورسیه تحصیلی کانادا چیست؟ هزینه تحصیل در کانادا

یکی از پرطرفدارترین کشورها، در میان متقاضیان مهاجرت است. سیاست  کانادا کشور امروزه

مهاجرپذیری و شرایط مساعد زندگی در این کشور از جمله دالیل اولیه این امر به حساب می آید. 

عالوه بر آن کیفیت باالی سیستم آموزشی و امکان تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی 

 18شجویان بین المللی، همچنین تحصیل در مدارس کانادا برای افراد زیر ارشد و دکتری برای دان

سال، محبوبیت این کشور را افزایش داده است. امکان کار دانشجویی ضمن تحصیل، شرایط مورد 

نیاز برای اخذ بورسیه تحصیلی، چگونگی شرایط پذیرش دانشگاههای کانادا در مقطع کارشناسی 

اخذ پذیرش تحصیلی در کانادا و اخذ ویزای تحصیلی کانادا ارشد و سایر مقاطع، نحوه 

 توانید می عزیزان شما مقاله، این مطالعه از پس. پردازیم می بدان ادامه در که هستند  مواردی

 تلفنی مشاوره طریق از مهاجرت، های روش سایر و کانادا در تحصیل زمینه در را خود اطالعات

تکمیل نمایید.  اتریش MIE – موسسه حقوقی ملک پور در وکیل مهاجرت در کانادا بهترین با رایگان

نین می توانید در گوگل عبارت )تحصیل در کانادا ملک پور و یا ویزای تحصیلی کانادا ملک پور همچ

 .( را جستجو نمایید تا به مقاله های ما در این زمینه دست پیدا کنید

 

 :آنچه در این مقاله می خوانیم

 مومی تحصیل در کاناداشرایط ع 

 تحصیل در مدارس کانادا 

 تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کانادا 

https://miemohajerat.net/immigration/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/canada/
https://miemohajerat.net/immigration/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/canada/


 

 

 تحصیل در مقطع دکترا در کانادا 

 شرایط بورسیه تحصیلی در کانادا 

 شهر ونکوور 

 هزینه بورسیه تحصیلی کانادا 

 هزینه تحصیل در کانادا 

 هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا 

 هزینه تحصیل ارشد در کانادا 

 شهر تورنتو 

 هزینه زندگی دانشجویی در کانادا 

 کار دانشجویی ضمن تحصیل در کانادا 

 بررسی ویزای همراه برای تحصیل در کانادا 

 معرفی دانشگاه های برتر کانادا 

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا 

 مدارک الزم برای اخذ پذیرش تحصیلی کانادا 

 مدارک الزم برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا 

 شهریه دانشگاه های کانادا 

 تحصیل در کانادا با مدرک کاردانی 

 معدل مورد نیاز برای تحصیل در کانادا 

 موقعیت کار پس از تحصیل در کانادا 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل در کانادا 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه تحصیل در کانادا 

 

 شرایط عمومی تحصیل در کانادا



 

 

میلیون  10کشور کانادا در قسمت شمالی قاره آمریکا قرار دارد. این کشور با مساحتی در حدود 

کیلومتر مربع دومین کشور پهناور بعد از کشور روسیه به حساب می آید. پایتخت این کشور، شهر 

ای اتاوا بوده و بزرگ ترین کالن شهرهای آن به ترتیب تورنتو، مونترال و ونکور هستند. زبان ه

انگلیسی و فرانسوی، دو زبان رسمی این کشور به شمار می روند. اقلیم کشور کانادا به طور کلی سرد 

است، اما در قسمت های جنوب غربی و شهر ونکوور واقع در ایالت بریتیش کلمبیا، آب و هوای 

یل در معتدلی را شاهد هستیم. در کشور کانادا سیستم آموزشی بسیار قدرتمند است و امکان تحص

کانادا برای دانش آموزان و دانشجویان بین المللی وجود دارد. این سیستم آموزشی در میان ایالت 

های مختلف کانادا، در کنار تشابهات موجود تفاوت های قابل توجهی نیز دارد و بهتر است قبل از 

مدارک الزم  اقدام برای هریک از موسسات آموزشی این کشور از طریق وبسایت آن موسسه شرایط و

اتریش(  mie)به درستی بررسی شود. در صورت هرگونه سوال می توانید با موسسه حقوقی ملک پور

 .تماس بگیرید

 

 تحصیل در مدارس کانادا

 شرایط تحصیل در مدارس و دبیرستان های کانادا

از سواالت مهمی است که به  هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا شرایط سنی تحصیل در کانادا و

ادا در مدارس می پردازیم. دانش کرات با آن مواجه می شویم. در این بخش به شرایط تحصیل در کان

کالس مقطع ابتدایی را  8سالگی به مهد کودک می روند، پس از آن  5یا  4آموزان در کانادا از سن 

سالگی، بسته به  18یا  16می گذرانند و سپس وارد مقطع متوسطه می شوند. دانش آموزان تا سن 

س هستند. تحصیل در مقطع متوسطه اینکه در چه ایالت یا منطقه ای تحصیل می کنند، در مدار

برای دانش آموزان بین المللی، به جهت کسب آمادگی های الزم برای تحصیل در کانادا و ورود به 

کالج ها و دانشگاه های این کشور بسیار مناسب است. کشور کانادا به لحاظ کیفیت آموزش در جایگاه 

ربوط به برنامه های آموزشی عالی در سوم در سطح جهان قرار دارد و بیشترین نقطه قوت آن م

زمینه ریاضی و علوم و خواندن، در مقاطع ابتدایی و متوسطه می باشد. تحصیل در مدارس دولتی 



 

 

کانادا کامالً رایگان است و بیشتر این مدارس دولتی دانش آموز بین المللی نیز می پذیرند، که 

گان است. در بیشتر بخش های کانادا دانش تحصیل آنان نیز در برخی از مدارس دولتی تقریباً رای

آموزان بین المللی می توانند انتخاب کنند که به زبان انگلیسی، فرانسوی و یا هر دو تحصیل نمایند. 

در کبک مقطع ابتدایی برای دانش آموزان بین المللی به زبان فرانسوی ارائه می شود، مگر اینکه 

 .گلیسی درخواست داده باشندوالدین برای تحصیل فرزندشان به زبان ان

 تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا

 تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم

از شرایط تحصیل در دانشگاه های کانادا می توان گفت، اولین مقطع دانشگاهی پس از گذراندن 

دوره های مدرسه و کالج، مقطع کارشناسی است. در این قسمت به بررسی تحصیل در کانادا با 

سال تحصیل تمام  4تا  3درک دیپلم می پردازیم. این مقطع در کانادا معموالً مستلزم گذراندن م

وقت می باشد که این موضوع بستگی به ایالتی که دانشگاه در آن قرار گرفته و عمومی یا تخصصی 

و بودن برنامه دارد. دانشجویان از طریق تحصیل در کانادا در این مقطع، یک محیط چند فرهنگی 

فعال را تجربه می کنند و می توانند مهارت تفکر نقادانه و شخصیت خود را پرورش دهند. شرایط و 

الزامی  6الزامات برنامه های مختلف متفاوت است ولی عموماً داشتن مدرک آیلتس آکادمیک با نمره 

و غیره از می باشد. معماری، مد، اقتصاد، روزنامه نگاری، مهندسی، حقوق، علوم طبیعی، توریسم 

 .جمله رشته های مقطع کارشناسی به شمار می روند

 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کانادا

 شرایط پذیرش دانشگاههای کانادا در مقطع کارشناسی ارشد

کسانی که قصد تحصیل در کانادا در مقطع کارشناسی ارشد را دارند، باید دوره کارشناسی خود را 

با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. این مقطع دو ساله معموالً الزمه ورود به مقطع دکتری به شمار 

لی از می رود. رشته های متنوعی در این کشور ارائه می شود که مورد توجه دانشجویان بین المل



 

 

سراسر جهان است. بعضی از برنامه های مقطع کارشناسی ارشد در این کشور آموزش محور و برخی 

پژوهش محور هستند که در این صورت دانشجویان می بایست پایان نامه ای در خصوص رشته مورد 

بسته به رشته می باشد، اما وا 5/6مطالعه خود ارائه دهند. نمره زبان مورد نیاز برای این مقطع عموماً 

 .و دانشگاه این میزان ممکن است تغییر کند

 :نکته

 بخواند لیسانس فوق کسی اگر آنتاریو استان در و  در استان بریتیش کلمبیا در بعضی از رشته ها

 .کند دریافت دائم اقامت تواند می تحصیل، از بعد

 

 تحصیل در مقطع دکترا در کانادا

 مقطع دکتراشرایط و هزینه تحصیل در کانادا در 

برای تحصیل در کانادا در مقطع دکتری، همانطور که در باال نیز بدان اشاره شد در بیشتر موارد 

داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد نیاز است. اما در مورد بعضی از رشته ها و تحت شرایط خاص، 

د مقطع دکتری دانشجویان این اجازه را دارند که پس از گذراندن مقطع کارشناسی مستقیماً وار

سال دوره آموزشی و ارائه پایان نامه از شرایط معمول مقطع دکتری محسوب  5تا  3شوند. گذراندن 

می شود. دانشجویان می بایست یک استاد و سوپروایزر که پروپوزال آنان را مورد حمایت قرار دهد، 

مدرک دکتری در رشته شناخته می شود اما در کانادا  Ph.D پیدا کنند. مقطع دکتری معموالً به

نیز ارائه می شود. برای ورود به مقطع  (LLD) و حقوق (.D.Mus) های دیگری همچون موسیقی

ضروری است و در  5/6دکتری در کشور کانادا داشتن مدرک زبان آیلتس آکادمیک با نمره باالتر از 

 .نیز مورد نیاز می باشد GMAT و یا GRE برخی دانشگاه ها داشتن نمره

می توانید در گوگل عبارت )تحصیل در  miemohajerat مطالعه مطالب بیشتر در سایت برای

ملک پور( را جستجو نمایید تا به مقاله های ما در این  اناداویزای تحصیلی ک کانادا ملک پور و یا

 .زمینه دست پیدا کنید



 

 

 شرایط بورسیه تحصیلی در کانادا

می پردازیم: به طور کلی دو نوع کمک هزینه  بورسیه تحصیلی کانادا دراین بخش به بررسی شرایط

برای تحصیل در کانادا در مقاطع عالی وجود دارد، دسته اول که به اسکوالرشیپ یا بورسیه های 

تحصیلی معروف هستند معموالً به دانشجویانی تعلق می گیرد که سابقه آموزشی و تحقیقاتی قوی 

م فاند یا فلوشیپ شناخته می شوند غالباً از سوی موسساتی خارج از دانشگاه دارند. دسته دوم که با نا

برای حمایت مالی از دانشجویان بدون در نظر گرفتن سوابق تحصیلی آن ها ارائه می گردد. بنابراین 

برخی از کمک هزینه های تحصیلی از طرف دانشگاه و برخی دیگر از طرف موسساتی در خارج از 

ی شوند. در بیشتر مقاطع دکتری و دوره های تحقیقاتی و پست دکتری، پژوهش دانشگاه اعطا م

های دانشجویان مورد حمایت قرار می گیرد. کمک هزینه های تحصیلی هم برای دانشجویان کانادایی 

 .و هم برای دانشجویان بین المللی وجود دارند

 کمک هزینه تحصیلی جایزه های الماس ملکه الیزابت دوم

منتخب در دانشگاه های  PhD کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در پروژه های

 کانادا

 IDRC جوایز دکترای پژوهشی

ماه برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه که در مقطع  12تا  3دالر کانادا از  20،000بیش از 

 .دکترا در کانادا تحصیل می کنند

 بورسیه تحصیلی دکترا ترودو

 برای دانشجویان بین المللی در طیف وسیعی از موضوعات PhD تامین مالی

 بورسیه تحصیلی وینج کانادا

هزار دالر کانادا در سال، برای سه سال تحصیل در رشته علوم  50دانشجویان بین المللی را با 

 .نی حمایت می کندبهداشت، علوم طبیعی، مهندسی، علوم اجتماعی یا علوم انسا



 

 

 بورسیه تحصیلی دانشگاه

عالوه بر بورس های ذکر شده دانشگاه ها نیز برای دانشجویان بین المللی در مقطع دکترا بورس 

 .تحصیلی در نظر می گیرند

 طول مدت تحصیل مبلغ بورسیه دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه

 سال 4 دالر 10000تا  6000 دانشگاه بین المللی یورک

 سال 3 دالر 50000 دانشگاه ونیر کانادا

 سال 3تا  2 دالر 4090تا  2205 دانشگاه واترلو

 سال 3 دالر 40000تا  1000 دانشگاه کلگری

 سال 3 دالر 60000 دانشگاه اوراق بهادر پیرو

 شهر ونکوور

شهر ونکوور در سرزمین تحتانی بریتیش کلمبیا، غرب کانادا واقع شده است. این شهر دارای موقعیت 

ساحلی در شرق اقیانوس آرام است. این شهر برای اولین بار توسط کاپیتان بریتانیایی جورج ونکوور 

و  کشف شد. ونکوور به همراه کالن شهر، سومین شهر بزرگ کانادا است. این شهر بزرگترین

 زمان گذر در و شد ادغام شهر  1886پرجمعیت ترین شهر در جنوب غربی کانادا است. در سال 

 .کرد تجربه را ای العاده فوق رشد

 هزینه بورسیه تحصیلی کانادا

زمانی یک دانشجو می گوید که می خواهم برای تحصیل به کانادا بروم که، از قبل به پردازش و 

ا و هزینه های تحصیل در کانادا پرداخته است. یعنی درباره هزینه تحصیل ارزیابی هزینه دانشگاه کاناد



 

 

در کانادا و هزینه دانشگاه انتخابی خود، اطالعات خود را افزایش داده است. ممکن است یک دانشجو 

پس از بررسی هزینه دانشگاه های کانادا به جای کانادا کشور دیگری را جایگزین نماید. البته در 

وییم که، هزینه های تحصیل در کانادا و هزینه دانشگاه کانادا برای شخصی که دوست اینجا می گ

هزار  ۱۴دارد در یکی از بهترین دانشگاه کانادایی به مطالعه بپردازد، زیاد نیست. این هزینه برابر 

انید، هزینه هزار دالر هزینه تقریبی دانشگاه کانادا است. برای این که دقیقاً بد ۱۴دالر می باشد. البته 

رشته شما چقدر است؟ به سایت دانشگاه کانادا رفته و اطالعات مورد نظر را ببینید. البته هزینه 

تحصیل در کانادا را دانشجو می تواند با ارائه رزومه خوب کم کند. بدین صورت که، اگر قبل از اقدام 

 رسیه تحصیلی دریافت میجایزه بین المللی، مقاله و مدرک زبان خاص به دست آورده باشید، بو

کنید. هزینه بورسیه تحصیلی کانادا که با آن روبه رو خواهید شد، ممکن است یک چهارم هزینه 

های شما، دو چهارم هزینه های شما و یا چهار چهارم هزینه های شما را پوشش دهد. درباره هزینه 

را بخوانید. البته توصیه اکید ما بورسیه تحصیلی کانادا می توانید از بخش رسانه ما مقاالت جالبی 

برای خواندن، روشن کردن فیلتر شکن است. چرا که با فیلترشکن دسترسیتان به رسانه و مقاالت 

 .راحت می شود

 

 هزینه تحصیل در کانادا

ای که بعد از انتخاب کشور کانادا به جهت اخذ مدرک تحصیلی رو به رو می شوید،  اولین مسئله

است. هزینه دانشگاه در کانادا و یا همان هزینه تحصیل در  هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا مسئله

کانادا مسائلی نیستند که، برای ارزیابی آنان به مشکل بر بخورید. البته قبل از این که پذیرش مشروط 

وانید به سایت دانشگاه رفته و درباره هزینه دانشگاه را از دانشگاه انتخابی خود دریافت نمایید، می ت

کانادا و شرایط تحصیل در کانادا و در دانشگاه مد نظر بخوانید. در خصوص هزینه تحصیل در کانادا 

و یا هزینه دانشگاه کانادا شما باید این موضوع را نیز اهمیت بشمارید، که هزینه مهاجرت تحصیلی 

ی یابد. اگر شرایط تحصیل در کانادا را داشته باشید و بورسیه تحصیلی به کانادا در شرایطی کاهش م

دریافت کنید، هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا برای شما تقریباً رایگان می شود. کانادا کشوری 

خواهید به اروپا بروید، کانادا بهترین انتخاب است.  نیست که به راحتی بتوان از آن گذر کرد. اگر نمی



 

 

را همه کشورها و همه دانشگاه ها قبول دارند. منظورمان این است که، اگر حتی یک مقطع کانادا 

تحصیلی و دانشگاهی را در این کشور بخوانید و برای خواندن به یک کشور دیگر و یا به یک دانشگاه 

 .دیگر بروید، با مشکل عدم پذیرش دانشگاه جدید روبرو نمی شوید

 (ریه در سال )دالر کاناداشه 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 تا 

 

 



 

 

 

 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 

 هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا

تحصیل در کانادا رایگان نیست و هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا از جمله موارد پر اهمیتی 

است که به هنگام اقدام برای اخذ ویزای تحصیلی باید مورد بررسی قرار داده و با داشتن یک دید 

تحصیل  کلی از وضعیت موجود، هزینه های خود را برنامه ریزی کنید. همانطور که می دانید امکان

فقط با دریافت بورسیه وجود دارد. اگر در یکی از کالن شهرهای کانادا به تحصیل  رایگان در کانادا

و زندگی بپردازید، هزینه های شما قطعاً زیادتر از شهرهای کوچک خواهد بود. آن چیزی که به 

هزار  15عنوان میانگین هزینه زندگی در کشور کانادا در منابع موجود اعالم شده است، در حدود 

همچنین هزینه تحصیل در دبیرستان  تحصیل در مدارس کانادا ا در سال می باشد. هزینهدالر کاناد

و بین المللی بودن مدرسه و شبانه یا روزانه بودن آن متفاوت است و های کانادا بسته به دولتی 

هزار دالر کانادا دارد. هزینه تحصیل در دانشگاه های این کشور نیز وابسته  25میانگینی در حدود 

 12به عواملی چون دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی تغییر می کند و برای آن میانگینی در حدود 

 .نادا اعالم شده استهزار دالر کا 15تا 

 قیمت به دالر کانادا فهرست اقالم

 2.34 شیر یک لیتر

 2.84 گرمی 500نان یک قرص 

 4.01 برنج یک کیلو

 3.31 عدد 12تخم مرغ 



 

 

 13.34 کیلو 1گوشت مرغ 

 14.89 کیلو 1گوشت گوساله 

 3.97 کیلو 1سیب 

 1.71 کیلو 1موز 

 2.69 کیلو 1سیب زمینی 

 2.62 کیلو 1پیاز 

 2.27 لیتری 1.5آب یک بطری 

 95 هزینه ما هیانه ایاب و ذهاب

هزینه های جانبی آب و برق و سرمایش و گرمایش برای آپارتمان 

 147.43 متری 85

 73.92 مگابایت بر ثانیه و حجم نامحدود 60اینترنت پرسرعت با سرعت 

 1،238.43 خوابه در مرکز شهر 1آپارتمان 

 1،008.03 خوابه در حومه شهر 1آپارتمان 



 

 

 2،001.78 خوابه در مرکز شهر 3آپارتمان 

 1،656.28 خوابه در حومه شهر 3آپارتمان 

 هزینه تحصیل ارشد در کانادا

یک دانشجوی ایرانی زمانی به سفارت کانادا می رود که، از دانشگاه کانادایی پذیرش اصلی دریافت 

دانید که، برای دریافت پذیرش از دانشگاه های کانادا الزم است که، هزینه یک  کرده است. قطعاً می

زینه های تحصیل سال تحصیل را قبل از ورود به کانادا، به دانشگاه انتخابی پرداخت کرده باشید. ه

دوره نمی باشد، شما باید هزینه کتاب، هزینه بیمه دانشجویی و هزینه  در کانادا، فقط هزینه و شهریه

های این چنینی را نیز در نظر بگیرید. در واقع، شهریه دانشگاه های کانادا فقط جزئی از هزینه های 

ا و به عبارتی شرایط ادامه تحصیل شما برای تحصیل در این کشور است. اگر شرایط تحصیل در کاناد

می کنیم، هزینه تحصیل ارشد را دارید، توصیه  تحصیل مهندسی در کانادا در کانادا در مقطع ارشد و

در کانادا را در ذهن ذخیره کنید. هزینه تحصیل ارشد در کانادا برای دانشجویان طالب این مقطع 

هزار دالر است. البته برخی از رشته ها گران تر هستند. گران یا ارزان بودن هزینه تحصیل  ۱۴تقریبا 

نادا دارد. برای ادامه تحصیل در کانادا دانستن در کانادا، ارتباط مستقیمی با شهریه دانشگاه های کا

هزینه های تحصیل در کانادا کافی نیست، ولی امری ضروری است. برای کافی بودن باید دیگر شرایط 

هزار دالر است را نیز در نظر بگیرید. اگر آماده سازی  ۲۰۰۰الی  ۱۰۰۰و هزینه زندگی در کانادا که 

و اگر رزومه خوب دارید، همین حاال به بخش رسانه رفته و  مبلغ گفته شده برای شما سخت نیست

ویدیو های ما را ببینید و همین حاال با کارشناسان، رایگان ارتباط بگیرید. از شرایط تحصیل در 

کانادا می توان اشاره مستقیم به ارائه نامه تمکن مالی و مدرک زبان نمود. مدرک زبانی که برای 

می باشد. البته ارائه همین مدرک با همین نمره آیلتس نیز برای  ۶.۵تس تحصیل ارشد نیاز است، آیل

 .تحصیل در مقطع کارشناسی نیز مهم است

 

 



 

 

 شهر تورنتو

 پرجمعیت عنوان به شهر این. است شده واقع  تورنتو در مرکز استان انتاریو و در جنوب شرقی کانادا

وقعیت آن در ساحل شمال غربی دریاچه م  بیانی، به. است فرهنگی چند شهر یک کانادا، شهر ترین

 .انتاریو، که بخشی از مرز بین کانادا و ایاالت متحده را تشکیل می دهد، است

 هزینه زندگی دانشجویی در کانادا

هزینه دانشگاه کانادا تنها سوال نقش بسته در ذهن موکلین متقاضی نمی باشد. در کنار این سوال، 

سوال هزینه زندگی دانشجویی در کانادا و مهاجرت تحصیلی نیز در ذهن متقاضی نقش بسته است. 

باره قطعاً پس از نقش بستن این دو سوال به سراغ این مقاله آمده اید. در خصوص سوال اول که در

هزینه تحصیل در کانادا و یا هزینه های تحصیل در کانادا می باشد، باید گفت که، هزینه تحصیل 

در کانادا را رزومه عالی و به عبارتی اخذ بورسیه، کم می کند. ولی اگر رزومه عالی ندارید، نیز نگران 

رفه است. بنابراین، با نباشید، چون که در مقطع دانشگاهی نیز هزینه تحصیل در کانادا مقرون به ص

خیال راحت به ادامه تحصیل در کانادا بپردازید. به طور معمول، یک محصل ایرانی برای این که بین 

هزار دالر به رئیس دانشگاه  ۱۴المللی شود و برای این که به دانشگاه کانادا برود، باید با پرداخت 

زینه دانشگاه های کانادا در خصوص ارائه نشان دهد که از لحاظ شرایط مالی مشکلی ندارد. البته ه

هزار دالر میانگین هزینه هایی می باشد که دانشگاه های  ۱۴تمامی دوره ها یکسان نیست، ولی 

کانادا برای یک سال تحصیلی از محصل می گیرند. حال درباره هزینه زندگی دانشجویی در کانادا 

دالر نقدینگی برای یک ماه  ۲۰۰۰الی  ۱۰۰۰این عدد را به ذهن بسپارید که، به همراه داشتن 

هزار دالر نقدینگی برای یک سال زندگی  ۱۵زندگی در این کشور کافی است. یعنی شما تقریباً به 

در کانادا نیاز دارید. بهتر است، دیگر مقاالت ما را به جهت افزایش اطالعات خود در خصوص هزینه 

قرار دهید. البته دیدن ویدیوهای استاد ملک پور نیز دانشگاه کانادا را سرلوحه لیست مهاجرتی خود 

بسیار بر تصمیم شما تاثیر می گذارد. برای دیدن ویدیوهای رایگان با فیلتر شکن به بخش رسانه 

 .رفته و به دانلود ویدیو مدنظر بپردازید

 



 

 

 کار دانشجویی ضمن تحصیل در کانادا

 آیا درآمد کار دانشجویی در کانادا هزینه های تحصیل و زندگی را پوشش می دهد؟

اگر شما از جمله افرادی هستید که قصد کار کردن ضمن تحصیل و تأمین بخشی از هزینه تحصیل 

ید این امکان برای شما فراهم می باشد. اجازه کار دانشجویی در کانادا را دارید، خوب است که بدان

در کانادا برای دانشجویان وجود دارد. از طریق کار ضمن تحصیل عالوه بر کسب درآمد، با قرارگرفتن 

در محیط کاری و کسب مهارت های عملی مختلف، شرایط کار پس از تحصیل نیز برای شما مساعدتر 

نید ویزای تحصیلی را به ویزای کاری تبدیل نمایید. الزم به ذکر است خواهد شد و سریع تر می توا

که حداقل حقوق و درآمد کار ضمن تحصیل در کانادا، بستگی به مهارت های الزم برای شغل مورد 

نظر و کارفرما دارد. روش های مختلفی به منظور کار ضمن تحصیل در کشور کانادا وجود دارد: از 

هی، کار خارج از دانشگاه و همچنین از طریق دوره های کارآموزی و کوآپ. جمله کار درون دانشگا

اگر دانشجوی تمام وقت هستید، غالباً برای کارهای درون دانشگاهی و بیرون از دانشگاه بدون نیاز 

ساعت در هفته کار کنید. اما برای دوره های کارآموزی و کوآپ باید  20به اجازه کار، می توانید تا 

 .ار متناسب با این نوع دوره ها را اخذ کنیداجازه ک

 

 بررسی ویزای همراه برای تحصیل در کانادا

ان اخذ از جمله موارد مهمی که هنگام مهاجرت از طریق تحصیل مورد توجه متقاضیان است، امک

ویزای همراه می باشد. تا از این طریق افراد بتوانند در کنار اعضای خانواده خود، همزمان با تحصیل 

در کشور مورد نظر، زندگی کنند. با داشتن ویزای همراه، همسر دانشجو می تواند در کشور کانادا به 

طریق اخذ ویزای توریستی  صورت تمام وقت مشغول به کار شود. والدین دانشجویان نیز می توانند از

سال یا باید  17کانادا، شش ماه در سال را در کنار فرزندان خود بگذرانند. برای دانش آموزان زیر 

والدین به همراه او باشند که از طریق ویزای توریستی معتبر به مدت تحصیل فرزند، اقدام می کنند 

ایند. مدت زمان این ویزا با مدت زمان یا باید یک سرپرست برای دانش آموز در کانادا تعیین نم

تحصیل و ویزای تحصیلی کانادا یکسان است. خواننده عزیز و گرامی این مقاله توسط کارشناسان و 



 

 

اتریش نوشته شده است و هرگونه کپی برداری از آن  MIE مشاوران موسسه مشاوره ای و مهاجرتی

 .پیگرد قانونی دارد

 معرفی دانشگاه های برتر کانادا

کشور کانادا جایگاه ویژه ای در میان مقاصد تحصیلی مهاجرت دارد. که عمده ترین دلیل آن داشتن 

دانشگاه های معتبر در سطح جهانی است. محبوب ترین ایالت ها، به منظور تحصیل در کانادا در 

ای برتر بین دانشجویان بین المللی، انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک هستند که بسیاری از دانشگاه ه

این کشور را در خود جای داده اند. برای افرادی که به دنبال تحصیل در دانشگاه های معتبر و 

کشورهای توسعه یافته هستند، کشور کانادا یکی از بهترین گزینه ها به حساب می آید. بر اساس 

ان قرار دانشگاه اول جه 50، سه دانشگاه این کشور در بین 2019در سال  QS رتبه بندی جهانی

گرفته است. جدول زیر رتبه بندی دانشگاه های کشور کانادا در سطح ملی و در سطح بین المللی 

 .نشان می دهد

 اسامی دانشگاه ها

رتبه دانشگاه ها در 

 کانادا

رتبه دانشگاه ها بر اساس رتبه بندی 

 جهانی

 جهانی 25رتبه  در کانادا 1رتبه  تورنتو

 جهانی 31رتبه  در کانادا 2رتبه  مک گیل

 جهانی 45رتبه  در کانادا 3رتبه  بریتیش کلمبیا

 جهانی 118رتبه  در کانادا 4رتبه  مونترال

 جهانی 119رتبه  در کانادا 5رتبه  آلبرتا



 

 

 جهانی 114رتبه  در کانادا 6رتبه  مک مستر

 جهانی 166رتبه  در کانادا 7رتبه  واترلو

 جهانی 203رتبه  در کانادا 8رتبه  وسترن

 جهانی 246رتبه  در کانادا 9رتبه  کویینز

 246رتبه  9رتبه  کلگری

 

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا

متفاوت است و همچنین  کانادامدارک مورد نیاز برای پذیرش  همانطور که در باال نیز بدان اشاره شد،

در نظر داشته باشید که اگر قصد تحصیل در کانادا را دارید، دانشگاه و رشته مورد نظر شما نیز 

ممکن است نیازمندی های مخصوص به خود را داشته باشد. یکی از مدارک اصلی برای تحصیل در 

برای پذیرش مدارس و دانشگاه ها  مدارس کانادا انگیزه نامه تحصیلی برای کانادا است. مدارک الزم

 :به شرح زیر است

 مدارک الزم برای اخذ پذیرش تحصیلی کانادا

 مدارک الزم برای پذیرش مدارس کانادا

 پرداخت هزینه پذیرش

 آدرس، کد پستی و شماره تلفن

 نام و مشخصات پدر و مادر دانش آموز

 4*5و  3*5اسکن دو قطعه عکس در سایز 



 

 

 ترجمه کارنامه سه سال آخر

 پاسپورت

 مدارک مورد نیاز به منظور اقدام برای اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا

 پرداخت هزینه پذیرش

 آدرس، کدپستی و شماره تلفن

 مشخصات پدر و مادر دانشجو

 4*5و  3*5اسکن دو قطعه عکس در سایز 

 انشگاهیترجمه تمامی مدارک تحصیلی و ریز نمرات دیپلم و پیش د

 پاسپورت

 مدرک زبان

 توصیه نامه

 انگیزه نامه

 رزومه

 مدارک الزم برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

 نامه پذیرش

 پاسپورت معتبر

 دو قطعه عکس گذرنامه ای

 نشان دادن تمکن مالی

 نامه ای که هدف شما از تحصیل و آگاهی شما از مسئولیت های یک محصل را نشان می دهد



 

 

 شهریه دانشگاه های کانادا

در رابطه با شهریه دانشگاه های کانادا شما باید چند موضوع اساسی را مورد بحث قرار دهید. یکی 

از آن ها این است که، نوع دانشگاه انتخابیتان چیست. در واقع بایستی مشخص شود که، دانشگاه 

شد. دانشگاه های دولتی دانشگاه انتخابی شما خصوصی است یا دانشگاه انتخابی شما دولتی می با

کنند. پس دانشجویان بین المللی بایستی برای  نام می هایی هستند که معموالً شهروندان را ثبت

دانشگاه های خصوصی اقدام نمایند تا شانسشان برای دریافت نامه پذیرش تحصیلی افزایش یابد. در 

تحصیل در مدارس شبانه روزی کانادا را حالت کلی، شخصی که بعد از بررسی های الزم تصمیم به 

هزار دالر کانادا به مدرسه مربوطه وارد محیط شود.  ۵۰الی  ۳۰تواند با پرداخت  گرفته است، می

 ۵.۵۰۰شخصی که با توجه به مدارکش برای درجه کارشناسی اقدام نموده است، بایستی حداقل 

ند. فراگیری که آماده تحصیل در مقطع کارشناسی هزار دالر کانادا را به دانشگاه مدنظر اعطا ک ۲۹الی 

ساله،  ۲هزار دالر از نقدینگی خود را برای پایان این دوره تقریباً  ۲۰الی  ۱۳ارشد شده است، بایستی 

کنار بگذارد. البته مبلغ ذکر شده شهریه یک سال است و باید برای اتمام آن دو برابر مبلغ ذکر شده 

هزار دالر کانادا دارد.  ۲۰الی  ۱۰ا برای مطالعه این مقطع نیاز به ارائه را بپردازید. دانشجوی دکتر

 .یعنی او در ازای برنامه های دریافتی بایستی این مبلغ را به مدیر دانشگاه اعطا کند

 

 تحصیل در کانادا با مدرک کاردانی

کانادا سرزمین امکانات بسیار زیاد و مقصد تحصیلی عالی برای دانشجویان بین المللی است. آموزش 

های مختلف و مؤسسات آموزشی در سطح جهانی، عناصر  ها در جریان با کیفیت باال، تنوع برنامه

که می سازنده سیستم آموزشی کانادا هستند. انتخاب برای تحصیل در کانادا بهترین تصمیمی است 

این کشور زیبا هستند،  توانید برای شغل خود بگیرید. برخی از فراگیران عالقه مند به تحصیل در

ولی به دلیل این که مدرک کاردانی دارند، با این ابهام مواجه اند که آیا می توانند برای تحصیل در 

توانند با برگزیدن  میکانادا اقدام کنند یا خیر؟ خوشبختانه اشخاصی که مدرک کاردانی را دارند، 

 کالج عالی موسسات در تحصیل، برای  گیرد، یکی از رشته های متنوعی که در دسترسشان قرار می



 

 

 خاصی خیلی و ویژه های سرفصل تحصیلی برنامه و دوره هر. نمایند اقدام کانادا های دانشگاه یا و ها

خود را دارد که فراگیران ایرانی  به مربوط ویژه امتحانات و تئوریک مباحث علمی، دروس همچون؛

و سایر فراگیران بایستی به تکمیل هر یک از آن ها بپردازند. برای این که راجع به انتقال واحدهای 

درسی و تحصیل در کانادا با مدرک کاردانی، اطالعاتتان به روز رسانی شود، توصیه ما این است که 

 .العه قرار دهیدسایر مقاالت رایگان ما را با فیلترشکن مورد مط

 معدل مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

می باشد، چندین سال است  کانادا که محیط تحصیلی عالی برای تحصیل در رشته های مختلف

برای پذیرش دانشجویان معدل تعیین نموده است. معدل مورد نیاز برای تحصیل در کانادا بستگی 

 ۱۵پذیرند ولی برخی معدل  را می ۱۶ها از شما معدل  به دانشگاه انتخابیتان دارد. برخی از دانشگاه

های برتر  ستان برای تحصیل در دانشگاهباشد تا شان ۱۷پذیرند. بهتر است، معدلتان باالی  را می

همچون دانشگاه تورنتو افزایش یابد. خوشبختانه،کسانی که معدل پایین دارند نیز اجازه تحصیل در 

کالج های کانادا را دارند. آن ها می توانند با ارائه مدارک تحصیلی مقاطع قبلی همراه با معدل پایین، 

پایان ترم دریافت نمایند. در واقع کالج ها یک مدرک معتبر  ها شوند و مدرک معتبر در وارد کالج

 .دهند به دانشجو ارائه می

 

 موقعیت کار پس از تحصیل در کانادا

بعد از اتمام مدت تحصیل در کانادا، دانشجویان می توانند از طریق کار بعد از تحصیل در این کشور 

اقامت داشته باشند. دوره های کارآموزی در کانادا برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار وجود 

اید در نظر داشت که رشته تحصیلی شما باید مجوز کار بعد از تحصیل را داشته باشد و دارد. اما ب

ماه تا دو سال  8ماه باشد. اگر دوره شما بین  8مدت دوره ای که در این کشور گذرانده اید بیش از 

امت باشه، مدت اقامت کاری شما برابر با مدت تحصیل خواهد بود و اگر بیش از دو سال بوده باشد، اق

سال است. پس از اتمام تحصیالت، شما همچنین می توانید برای دوره  3کاری شما حداکثر تا 

دیگری اقدام نموده و ویزای دانشجویی خود را تمدید نمایید. همچنین تحت شرایطی و در صورتی 



 

 

نیز برای  سکیل ورکر کاناداکه امتیازات شما به حد نصاب مورد نیاز برسد می توانید از روش ا

 .اقدام نمایید اقامت دائم کانادا اخذ

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل در کانادا

در قسمت باال متوجه شدیم با ادامه تحصیل در کانادا و مشغول شدن به کار می توانیم اقامت خود 

را در کشور کانادا تمدید کنیم، اما باید بدانیم که این اقامت از نوع اقامت موقت بوده و اعتبار 

نند از طریق محدودی خواهد داشت. افرادی که در کبک تحصیالت خود را به پایان رسانده اند می توا

برای اخذ اقامت خود و همسر و فرزندان وابسته اقدام نمایند. برای استفاده از این برنامه  PEQ برنامه

 اشخاص باید توانایی و تسلط خود بر زبان فرانسوی را نشان دهند. همچنین از طریق سیستم

Express Entry یید. با داشتن اقامت نیز می توانید برای اخذ اقامت دائم این کشور درخواست نما

سال را در کانادا گذرانده و مالیات پرداخت کرده باشید می توانید  5دائم، در صورتی که سه سال از 

برای اخذ تابعیت کانادا اقدام نمایید. چنانچه می خواهید اطالعات جامع و دقیقی از روش های 

ختلف داشته باشید، مشاهده مهاجرت به کشورهای خارجی و شرایط و قوانین حاکم بر کشورهای م

 .ویدئوی راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت کمک شایان ذکری به شما خواهد نمود

 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه تحصیل در کانادا

 آیا برای تحصیل در مدارس کانادا نیاز به مدرک زبان داریم؟ ️✔

 .خیر برای تحصیل در کانادا در مقطع مدارس و دبیرستانهای کانادا، نیاز به ارائه مدرک زبان نیست

 برای تحصیل در مقطع لیسانس در کانادا مدرک زبان باید در چه سطحی باشد؟ ️✔

 .داشته باشید 6برای تحصیل در مقطع لیسانس در کانادا باید آیلتس 

 ر است؟هزینه های تحصیل در کانادا چقد ️✔



 

 

هزار دالر کانادا 8هزینه تحصیل در کانادا با توجه به رشته و مقطع متفاوت است و از سالی حدود 

 .شروع می شود

 آیا در کانادا در زمان تحصیل اجازه کار داریم؟ ️✔

ساعت و مقطع  20ساعت ، مقطع ارشد  10بله برای تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا اجازه 

 .ر در هفته داریدساعت کا 30دکترا 

 تحصیل در کانادا و سخن پایانی

تحصیل در کانادا در مدارس و دانشگاه ها، امکان کار ضمن تحصیل، بورسیه تحصیلی، ویزای همراه، 

کار پس از تحصیل و غیره در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب با شرایط کلی و مزایا 

م. امکان کار دانشجویی و کار تمام وقت برای همراه دانشجو از و معایب تحصیل در کانادا آشنا شدی

جمله نکات بسیار مثبتی است که مورد توجه دانشجویان بین المللی قرار می گیرد. همچنین دانستیم 

که برای اقامت بعد از تحصیل در کانادا می بایست ویزای تحصیلی خود را تمدید کنیم یا آن را به 

یم. وجود دانشگاه های معتبر از جمله جذابیت های تحصیل در کانادا به شمار ویزا کاری تبدیل نمای

دانشگاه برتر دنیا هستند. عالوه  50می رود، دانشگاه های تورنتو، مک گیل و بریتیش کلمبیا جزو 

بر آن کیفیت سیستم آموزشی در مدارس نیز باعث جذب دانش آموزان خارجی از سراسر دنیا شده 

اتریش، می  MIE ه از امکان مشاوره تلفنی رایگان با موسسه حقوقی و مشاوره ایاست. با استفاد

توانید اطالعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید. همچنین اگر پرسش های خود را در قسمت 

 .دیدگاه ها یادداشت کنید، پاسخ خود را از مشاوران ما دریافت خواهید نمود


