
 

 

 مهاجرت تحصیلی به کانادا

شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا ، وضعیت اقامت و اخذ تابعیت کانادا و دانشگاه های برتر این 

کشور، در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. همچنین ممکن است سواالتی از این 

یه تحصیلی قبیل برای شما عزیزان پیش بیاید که آیا امکان مهاجرت تحصیلی به کانادا به همراه بورس

وجود دارد؟ وضعیت اخذ اقامت و تابعیت پس از تحصیل در کانادا به چه صورت است؟ امکان کار در 

کانادا به همراه تحصیل و پس از آن وجود دارد؟ کانادا، یکی از مهاجرپذیرترین کشورها می باشد که 

از این رو بسیاری از افراد امکانات و شرایط رفاهی در آن، بسیار زیاد است و سطح علمی باالیی دارد. 

تمایل دارند جهت تحصیل در کانادا، اقدام نمایند و از این طریق بتوانند به زندگی در کانادا و اقامت 

این کشور، دست یابند. پیشنهاد می کنیم در صورت بررسی شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا و 

، تماس حاصل نمایید تا همکاران ما ضمن اتریش mieموسسه حقوقی ملک پور،  شرایط خود، با

 .بررسی شرایط شما، مشاوره تلفنی رایگان و کاملی را به شما ارائه دهند

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم

 شرایط عمومی مهاجرت تحصیلی به کانادا 

 مهاجرت تحصیلی به مدارس کانادا 

 مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع کارشناسی 

  ارشدمهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع کارشناسی 

 مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع دکتری 

 مهاجرت تحصیلی به کانادا به همراه بورسیه مهاجرت تحصیلی 

 هزینه های مهاجرت تحصیلی و زندگی در کانادا 

 مهاجرت تحصیلی خانواده به کانادا 

 معرفی دانشگاه های برتر کانادا 

 اقامت کانادا از طریق تحصیل 

 شرایط مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل 



 

 

 مراحل مهاجرت تحصیلی به کانادا 

 مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از مهاجرت تحصیلی به کانادا 

 سواالت متداول در زمینه مهاجرت تحصیلی به کانادا 

  

 شرایط عمومی مهاجرت تحصیلی به کانادا

کانادا از کشورهای آمریکای شمالی است که از نظر وسعت، دومین کشور در سطح جهان می باشد. 

پایتخت این کشور اواتا است. این کشور بزرگترین مرز مشترک را با ایاالت متحده آمریکا دارد. سطح 

ب و باال میباشد. با توجه به باال بودن سطح آموزشی این کشور و وجود زندگی در آن بسیار مناس

 که آنجایی از. هستند کانادا به تحصیلی مهاجرت خواهان  دانشگاه های معتبر در کانادا، افراد زیادی

نیز  هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا است، مطلوب و باال بسیار کانادا در زندگی کیفیت و رفاه

 بسیار نکته این به توجه دارند، را  باال می باشد که برای افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا

 های بورس از خود تحصیلی های هزینه کاهش برای که میکنیم پیشنهاد و است اهمیت حائز و مهم

می تواند  پور ملک حقوقی موسسه. نمایید استفاده دارد، وجود کشور این در که متعددی تحصیلی

 .شما را در این زمینه راهنمایی کند

 

 مهاجرت تحصیلی به مدارس کانادا

می  تحصیل در مدارس کانادا را ان اجازهکشور کانادا از جمله کشورهایی است که به فرزندان مهاجر

دهد. در کنار این امر، اگر شما قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا را برای فرزندان خود دارید، میتوانید 

فرزندانتان را به مدارس کانادا بفرستید و به واسطه ی فرزندانتان برای خود، به عنوان همراه ویزا 

باری میباشد. کودکان سال، تحصیل اج 18دریافت نمایید. در کشور کانادا برای همه ی افراد زیر 

ساله تحصیلی را گذرانده باشند که در کانادا  12در کانادا، قبل از ورود به دانشگاهها باید دوره ی 

 .قسمت تقسیم میگردد 2این دوره به 



 

 

ام را شامل میگردد و  6سال است و از پایه کودکستان تا  6تحصیل در مقطع دبستان که شامل 

ام تا  7سال است و از پایه ی  6شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا تحصیل در دبیرستان در بررسی 

 و میدهند ارائه خدمات آموزان دانش به روزی شبانه طور به  می باشد. اغلب مدارس در کانادا 12

 که مدرسه نوع به بسته مدارس های هزینه. میشود خوابگاه و رفاهی امکانات شامل خدمات این

 .روزی است، متغیر میباشد شبانه و خصوصی یا و دولتی

هزار دالر در سال می باشد و در  15تا  4هزینه مدارس ابتدایی در مدارس دولتی چیزی در حدود 

 در  هزار دالر در سال است. همچنین هزینه دبیرستان 15الی  10مدارس خصوصی در حدود 

 15الی  10د حدو در دولتی مدارس در و سال در دالر هزار 15 تا 8 حدود در خصوصی مدارس

 .هزار دالر در سال است

  

 مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع کارشناسی

برای اینکه مهاجرت تحصیلی به کانادا، در مقطع کارشناسی داشته باشید باید حتما مدرک دیپلم 

ساله ی تحصیلی خود را تمام کرده باشید. می بایست مدرک  12خود را گرفته باشید و دوره ی 

دریافت کرده باشید. طول دوره ی کارشناسی  6زبان انگلیسی آیلتس خودتان را با حداقل نمره ی 

سال میباشد. افرادی که خواهان مهاجرت تحصیلی به کانادا هستند می  4تا  3ر کشور کانادا د

بایست حتما عالوه بر پرداخت شهریه ی دانشگاه، مبلغی را نیز به عنوان هزینه های مسکن و اقامت، 

حدود  خوراک و پوشاک بپردازند. به طور کلی هزینه های تحصیلی در دانشگاههای بین المللی کانادا

 .هزار دالر کانادا در سال میباشد 30تا  10

 تحصیلی به کانادا در مقطع کارشناسی ارشدمهاجرت 

با توجه به باال بودن سطح علمی دانشگاههای کانادا، بسیاری از افراد قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا 

را دارند. برای مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع کارشناسی ارشد بایستی مدرک زبان آیلتس 

د. ار آنجایی که کانادا به گپ تحصیلی بسیار حساس گرفته باشی 6.5خودتان را حداقل با نمره ی 

سال داشته باشید. به طور قطع هزینه های تحصیل و زندگی  5است، نباید گپ تحصیلی بیشتر از 



 

 

 17تا  12در کانادا وابستگی شدیدی به نوع دانشگاه و شهر محل زندگیتان دارد ولی به طور کلی 

 .ید هزینه نماییدهزار دالر کانادا در سال، برای تحصیل با

سال میباشد که  2تا  1طول دوره ارشد در کانادا بسته به نوع رشته ای که مطالعه میکنید بین 

میتواندی این دوره را به سه روش طی نمایید. روش نخست انجام پوروژه است و روش بعدی گذراندن 

رکیبی از دو روش واحدها به صورت آکادمیک و نشستن بر سر کالس است و روش آخری میتواند ت

ابتدایی باشد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا را 

دارند، باید شرایط سنی خودشان را نیز در نظر بگیرند و برای مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع 

 .سال داشته باشند 32ارشد نباید سنی بیشتر از 

 کانادا در مقطع دکتریمهاجرت تحصیلی به 

بیشتر افرادی که قصد دارند پس از تحصیل به کار مشغول شوند، کشوری را به عنوان مقصد تحصیلی 

خود انتخاب میکنند که شرایط کاری و کیفیت زندگی مناسبی را داشته باشد. کانادا از جمله 

زیادی را مجذوب خود کرده  کشورهایی است که نرخ بیکاری پایین و بازار کاری مناسبی دارد و افراد

است و بیشتر این افراد قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا و به دنباله ی آن کار و زندگی در این کشور 

نیاز هست که شما ابتدا یک  تحصیل دکترا در کانادا را دارند. برای مهاجرت تحصیلی به کانادا و

و طرحتان حمایت نماید. برای اینکه پذیرش  سوپروایز یا استاد راهنما پیدا نمایید تا آن استاد از شما

باشد و  14در مقطع دکتری دریافت نمایید می بایست معدل سالهای تحصیلی قبلی شما، باالتر از 

داشته باشید. طول دوره ی دکتری در کانادا وابسته به نوع رشته ای  7.5تا  7مدرک زبان آیلتش 

 .سال به طول می انجامد 5تا  3د که در آن به تحصیل مشغول هستید، میباشد و حدو

 مهاجرت تحصیلی به کانادا به همراه بورسیه مهاجرت تحصیلی

ذر بررسی شرایط مهاجرت تحصیلی به کانادا باید گفت، با توجه به باال بودن هزینه های تحصیلی و 

زندگی در کشور کانادا، میتوانید برای اینکه هزینه های خودتان را در مهاجرت تحصیلی به کانادا 

ی تحصیلی که در کانادا موجود هستند استفاده کنید. بیشتر بورسهای مدیریت نمایید، از بورسها

تحصیلی موجود، مخصوص مقاطع ارشد و دکتری می باشد. برای بدست آوردن این بورس ها بایستی 



 

 

نشان دهید که صالحیت علمی دریافت این بورس را دارید و صالحیت علمی شامل نداشتن گپ 

ا نمره ی باال و همچنین رزومه ی علمی قوی، می شود. در تحصیلی طوالنی، داشتن مدرک زبان ب

 .جدول زیر میتوانید برخی از بورس های موجود در کانادا را مشاهده نمایید

این بورسیه برای دانشجویان کانادایی و بین المللی 

که در حال تحصیل در مقطع دکتری هستند قابل 

هزار دالر در سال به  50استفاده است و میزان آن 

 .سال می باشد 3مدت 
Vanier Canada Graduate 

Scholarships 

دولت کبک گرنت ها و بورسیه های خود را از طریق 

طبیعت و ) FRQNT سرمایه های تحقیقاتی

جامعه و ) FRQSC، (سالمت) FRQs، (تکنولوژی

فرهنگ( به مطالعات دکتری و پست دکتری، 

 تحقیقات کوتاه مدت و توسعه های حرفه ای ارائه

 .می دهد
Fonds de recheche du Quebec 

Scholarships and Grants 

این برنامه مربوط به دوره های پست دکتری، در 

رشته های همچون مهندسی برق، مکانیک، شیمی، 

فیزیک و نجوم برای شهروندان کانادا و کسانی که 

 .اقامت دائم می باشد
NSERC – Postdoctoral 

Fellowship Program 

این بورسیه برای رشته های فیزیک، علوم کامپیوتر 

و مهندسی الکترونیک در مقطع های فوق لیسانس 

 و دکتری به دانشجویان بین المللی تعلق می گیرد

Dalhousie University – OZ Optics 

Limited Graduate Scholarships 

in Canada 

 



 

 

 هزینه های مهاجرت تحصیلی و زندگی به کانادا

با توجه به اینکه سطح علمی بسیاری از دانشگاههای کانادا باال می باشد و سطح رفاه نیز در این 

کشور بسیار مطلوب است، افراد زیادی برای مهاجرت تحصیلی به کانادا اقدام میکنند. درست است 

ادا هزینه که زندگی در کانادا بسیار مطلوب و عالی است ولی با توجه به کیفیت باالی زندگی در کان

های زندگی در این کشور نیز باال میباشد. هزینه های تحصیلی و زندگی در مهاجرت تحصیلی به 

کانادا، ارتباط مستقیمی با نوع رشته، دانشگاه محل تحصیل، شهر محل تحصیل و نحوه ی زندگی 

هرهای شما دارد. به طبع هزینه های زندگی در پایتخت و شهرهای بزرگ بسیار بیشتر نسبت به ش

 .کوچک میباشد. در جدول زیر میتوانید برخی از هزینه های زندگی در کانادا را مشاهده کنید

 

 (هزینه )دالر کانادا گزینه

منوی پایه ناهار )شامل 

نوشیدنی( در منطقه 

 17 تجاری

گرم سینه مرغ  500

 8 بدون استخوان

 4.90 تخم مرغ بزرگ 12

 3.01 کیلوگرم سیب زمینی 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهاجرت تحصیلی خانواده به کانادا

شما پس از آنکه اقدام به مهاجرت تحصیلی به کانادا نمودید و در این کشور به تحصیل مشغول 

سال شما می  18شدید میتوانید با خودتان همراه نیز ببرید. همراه شما، شامل همسر و فرزندان زیر 

ه کار تمام وقت به همراه شما میباشد که باشد. از جمله مزیت های بسیار عالی بردن همراه، اجاز

نفر برای یک  2نان برای 

 2.47 روز

 3.78 کیلوگرم سیب 1

 13 گرم پنیر محلی 500

ماه  1آب و برق برای 

( …)گرمایش، برق، گاز 

 80 نفر یک برای

هزینه ماهانه بلیط حمل 

 109 و نقل عمومی

سفر تاکسی در یک روز 

 8کاری، تعرفه پایه 

 25 .کیلومتر

 25 لیتر بنزین 1



 

 

سال شما اجازه  21باعث تامین بسیاری از هزینه های زندگی در کانادا می شود و فرزندان زیر 

خواهند داشت که به صورت رایگان در مدارس کانادا به تحصیل بپردازند. برای ویزای همراه نیاز 

دواجتان را به همراه ترجمه ی آن و مدارک هست که پاسپورت و بیمه داشته باشید. باید سند از

هویتی خود را به همراه ترجمه ارائه نمایید. در کنار اینها باید مدارک تمکن مالی و محل زندگی 

خودتان را نیز ارائه نمایید. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که این مقاله به موسسه حقوقی ملک 

 .آن غیرقانونی است پور تعلق دارد و هرگونه کپی برداری از

 معرفی دانشگاه های برتر کانادا

اگر قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا را دارید باید بگوییم که کشور کانادا از سطح علمی بسیار 

مناسبی برخوردار است و همچنین دارای دانشگاههایی با رنک های جهانی می باشد. جدول زیر 

 .شور می باشدبیانگر تعدادی از دانشگاه های برتر این ک

 رتبه جهانی دانشگاه

 11 دانشگاه تورنتو

 22 دانشگاه مک گیل

 27 دانشگاه بریتیش کلمبیا

 35 دانشگاه مک مستر

 51-100 دانشگاه مونترال

 51-100 دانشگاه آلبرتا



 

 

 101-150 دانشگاه کلگری

 101-150 دانشگاه اتاوا

 101-150 دانشگاه وسترن آنتاریو

 151-200 دانشگاه دالهاوزی

 151-200 دانشگاه الوال

 151-200 دانشگاه کوئین

 301-350 دانشگاه شربروک

 351-400 دانشگاه ساسکاچوان

 351-400 دانشگاه مانیتوبا

 401-450 دانشگاه مموریال نیوفاندلند

 اقامت کانادا از طریق تحصیل

توان  کانادا یکی از کشورهای با ثبات و تحصیلکرده در کل جهان هستی است. این کشور را نیز می

یکی از کشورهای امن جهانی دانست. دانش آموختگانی که درصدد اقامت کانادا از طریق تحصیل 

مقاطع می باشند و درصدد مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل هستند، باید قبل از اقدام در رابطه با 

مختلف تحصیلی و مقطعی که قرار است در آن تحصیل نمایند، اطالعاتشان را به روز کنند. امروزه، 

دارند. بعالوه  ۶.۵برای مهاجرت به کانادا برای تحصیل در مقطع کارشناسی دانشجویان نیاز به آیلتس 



 

 

ت کنند و تحصیل دانشجویان طالب تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای این که به کانادا مهاجر

ارائه دهند. در حالی که  ۶.۵در دانشگاه های معتبر این کشور را تجربه نمایند، بایستی آیلتس 

به باال  ۷دانشجویان دکترا به دلیل این که قصد دارند، در سطح عالی تحصیل کنند، بایستی آیلتس 

و شهروند کانادا می باشد، ارائه را به استاد راهنمایی که قبول کرده است مدارک آنان را آنالیز نماید 

دهند. در حالت کلی، برای به دست آوردن اقامت کانادا از طریق تحصیل، باید پس از تحصیل در 

هایی که در ایالت تورنتو، ایالت نیوبرانزویک، ساسکاچوان و یا دیگر ایالت های کانادا  یکی از شرکت

که تمایل به استخدام شما دارد. بعد از استخدام تاسیس شده اند، مشغول همکاری با کارفرمایی شوید 

و بعد از این که مدتی از زمان اقامتتان گذشت، اجازه دارید که از طریق اسکیل ورکر کانادا برای 

اقامت دائم اقدام کنید. حال اگر به بین المللی شدن و تحصیل در این کشور انگلیسی زبان عالقه 

 .وضوع به آنالیز مقاله های مربوطه بپردازیددارید، بهتر است در رابطه با این م

 شرایط مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل با توجه به قوانین جدید این کشور بدین صورت است؛ 

ای در خصوص مهاجرت به کانادا برای  مهمترین شرط این است که دانشجو قبل از این که برنامه

اخذ ویزای تحصیلی تنظیم کند، برنامه ای در خصوص ارتقا سطح زبان خود تنظیم نماید. تحصیل و 

داشته باشید. مدرک را فراگیر بین المللی  ۶.۵برای تحصیل در کانادا بایستی مدرک زبان انگلیسی 

در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بایستی ارائه دهد. در واقع شخصی که مقطع کارشناسی را 

را به یکی از موسساتی که در کانادا در حال ارائه دروس  ۶.۵تواند کمتر از آیلتس  خواند، نمی ینیز م

و واحدهای درسی می باشد، ارائه دهد. در این میان کسانی که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 

وند، باید خود را دریافت نموده اند، ولی دوست دارند به جهت ارتقا سطح علمی وارد مقطع دکترا ش

خود را به دانشگاه دارای برنامه های تحصیلی مختلف ارائه دهد. حال برای این که از  ۷آیلتس 

آموزش با کیفیت باالی این کشور بهره مند شوید، به سایت اصلی دانشگاه برگزیده مراجعه کنید و 

عالی را برای رسیدن نظارت دقیقی بر اطالعات آن داشته باشید. بدین صورت می توانید یکی از مراکز 

به تعالی علمی انتخاب نمایید. قبل از پرداختن به موضوع بعدی این را بدانید که، داشتن نامه تمکن 

 ۱۲الی  ۱۰مالی از دیگر شرایط مهم مهاجرت به کانادا است. نامه تمکن مالی شما باید نشان دهنده 



 

 

شما موظفید، به هنگام مراجعه به سفارت، کند.  هزار دالر باشد. این نامه را بانک برایتان صادر می

آن را به افسر ویزا ارائه دهید. در این صورت ممکن است، ویزای تحصیلی کانادا را دریافت کنید. 

 ویزایی که شما را از آموزش تعالی کانادا بهره مند می کند و نیازهای تحصیلی شما را برآورده می

 .به اقامت کانادا نیز برساند کند. این ویزا در آینده ممکن است شما را

 

 مراحل مهاجرت تحصیلی به کانادا

 .مراحل مهاجرت تحصیلی به کانادا به ترتیب زیر می باشد

ا بر اساس قوانین جدید مرحله اول برای مهاجرت به کانادا برای تحصیل این است که، شرایط خود ر

را  ۶.۵تحصیلی کانادا برآورده کنید. مثالً در قوانین کانادا ذکر شده که، دانشجو باید مدرک آیلتس 

برای دانشگاه مربوطه ارسال کند. پس شما به عنوان یک دانشجو برای این که همه واحدهای مربوط 

دارید. به عبارتی اصل اول  ۶.۵ک آیلتس به درجه کارشناسی را مورد مطالعه قرار دهید، نیاز به مدر

و مهم این است که با قوانین تحصیلی این کشور آشنا شوید. برای این منظور عالوه بر این مقاله 

 .توصیه ما خواندن مقاله های دیگر است

 MIE دومین مرحله برای مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل این است که، با مشاورین موسسه

 .رید و شرایط خود را با آنان در میان بگذاریداتریش تماس بگی

گویند که یک سری مدارک ارائه دهید. پس مرحله سوم  در صورت داشتن شرایط آنان به شما می

 .آوری مدارک و ارتقا سطح زبان علمی می باشد جمع

حصیل می بعد از این که سطح زبان خود را ارتقا دادید، وارد مرحله بعدی مهاجرت به کانادا برای ت

 شوید

در این مرحله موظفید، مدارک را برای پذیرش به دانشگاهی که انتخاب نموده اید ارسال کنید. اگر 

 .پذیرش تحصیلی توسط دانشگاه برایتان صادر شود، وارد مرحله بعدی می شوید

یافت در این مرحله بایستی خود را آماده دریافت ویزای تحصیلی نمایید. یکی از مدارک مهم برای در



 

 

ویزای تحصیلی کانادا ارائه نامه پذیرش می باشد. می توانید به صورت آنالین نگاهی به لیست مدارک 

 .بیاندازید و مدارک الزم را بعد از جمع آوری به سفارت کانادا ارائه دهید

 بعد از این که مدارک را به افسر ویزای کانادا ارائه دادید و افسر تایید کرد که شما واجد شرایط

 .توانید برای مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل آماده شویدهستید، می

 مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا

مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا این است که شما بعد از تنظیم یک برنامه تحصیلی یک مشاوره 

 ا کمک میمهاجرت تحصیلی برای خود تعیین نمایید. مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا به شم

کند که مسیر هموار را برای رسیدن به ویزای تحصیلی کانادا و محیط کانادا انتخاب نمایید. اگر 

مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا نداشته باشید، ممکن است در انتخاب مسیر دچار تردید شده و 

رای مهاجرت به بعد از انتخاب به نتیجه ای که در ذهن دارید، نرسید. پس وجود مشاور تحصیلی ب

کانادا و یا مهاجرت به سایر کشورها نیاز است. بهتر است نه تنها برای تحصیل بلکه برای کار و یا 

سرمایه گذاری مشاوره مهاجرت داشته باشید. بهترین مشاوره برای مهاجرت شما می تواند موسسه 

روزه در حال اطالع  مشاوره ای ملک پور باشد. این موسسه مشاورینی در خود دارد که همگی همه

رسانی به شما عزیزان در رابطه با مهاجرت به کانادا و دیگر کشورها می باشند. در کنار مشاوره 

تحصیلی الزم است که وکیل آگاه، پرونده شما را جهت مهاجرت به کانادا برای تحصیل به عهده 

داند از چه طریق  وی می بگیرد. در این صورت روند اخذ پذیرش و ویزا راحت تر پیش می رود. زیرا

 .اقدام نماید تا پرونده شما به نتیجه برسد و طبق برنامه شما را وارد محیط دانشگاهی کانادا نماید

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از مهاجرت تحصیلی به کانادا

 کشور کانادا مثل بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته و دارای سطح رفاهی باال، با مهاجرت

تحصیلی به کانادا، به شما تابعیت و اقامت نمیدهد. برای دریافت اقامت و تابعیت این کشور بایستی 

سال اقامت  5شما ویزای خودتان را به کاری تغییر دهید. پس از دریافت ویزای کاری میبایست از 

شهروندیتان سال را دراین کشور گذرانده باشید، همچنین در این مدت وظایف  3با این ویزا حداقل 

را از قبیل پرداخت مالیات انجام دهید. پس از طی این مدت میتوانید اقامت دائم کشور کانادا را 



 

 

سال، اثبات نمایید  7تا  6بدست آورید. برای دریافت تابعیت این کشور نیز می بایست پس از گذشت 

و سوء پیشینه نیز نداشته که به زبان انگلیسی تسلط دارید. باید مالیات خودتان را پرداخت نمایید 

 .باشید، میتوانید در آزمون شهروندی شرکت نمایید و تابعیت این کشور را بدست آورید

 سواالت متداول در زمینه مهاجرت تحصیلی به کانادا

 آیا تحصیل در کانادا به صورت رایگان امکان پذیر است؟  ✔

 .خیر برای تحصیل در کانادا میبایست شهریه بپردازید

 بورسیه تحصیلی در کانادا، امکان پذیر است؟ اخذ ✔

بورسیه تحصیلی معموال در مقاطع باال و دکتری امکان پذیر است و نمرات و معدل باال و نمره آیلتس 

 .نیاز دارد ISI باال و مقاالت

 هزینه تحصیل در کانادا چقدر است؟ ✔

 دنظر و رنکینگ دانشگاه، متفاوت می باشد.هزینه تحصیل در کانادا نسبت به نوع دانشگاه و ایالت مور

 

 آیا شرایط سنی و گپ تحصیلی در کانادا مورد اهمیت است؟ ✔

 .سال گپ تحصیلی داشته باشید 5بله کانادا روی گپ تحصیلی حساس می باشد و نباید بیشتر از 

 

 سخن پایانی

خذ مهاجرت تحصیلی به کانادا، مدارک موردنیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی در کانادا و ا

اقامت و تابعیت از طریق مهاجرت تحصیلی در این کشور، در این مقاله مورد بررسی علمی 

قرار می گیرد. امیدوارم توانسته باشیم تمامی نکات مربوط به مهاجرت تحصیلی به کانادا 

را خدمتتان شرح دهیم تا بتوانید، تصمیم گیری درستی داشته باشید. همانگونه که 

لت کیفیت باالی زندگی و امکانات تحصیلی بسیار، جزو کشورهایی دانستیم کانادا به ع



 

 

است که افراد بسیاری تصمیم به مهاجرت و تحصیل در آن را دارند. بنابراین قبل از هرگونه 

اقدامی نیاز است که شرایط شما توسط یک وکیل معتبر مورد بررسی قرار گیرد تا مدارک 

شما آماده گردد. در صورت هرگونه سوال در  موردنیاز برای تحصیل در این کشور، توسط

رابطه با مهاجرت تحصیلی به کانادا و یا بررسی شرایط خود، با دفاتر موسسه حقوقی ملک 

پور تماس بگیرید تا مشاورین ما مشاوره تخصصی رایگان به شما ارائه دهند. همچنین در 

مایید تا در سریع ترین قسمت نظرات و دیدگاه ها نیز می توانید سواالت خود را مطرح ن

 .زمان ممکن پاسخگوی آن باشیم

 


