
 

 

 تحصیل در کانادا

 بررسی شرایط پذیرش تحصیلی در کانادا 

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

شرایط سنی تحصیل در   تحلیل علمی و بررسی قرار می گیرد. شرایط تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم چیست؟ 

در مقاطع مختلف چگونه است؟ الزامات مورد نیاز برای اخذ بورسیه تحصیلی کانادا چیست؟ هزینه تحصیل   کانادا

وق لیسانس به چه صورت است؟ امروزه کشور کانادا یکی از پرطرفدارترین کشورها، در میان  ف مقطع  در  در کانادا

است. سیاست مهاجرپذیری و شرایط مساعد زندگی در این کشور از جمله دالیل اولیه این   مهاجرت متقاضیان

االی سیستم آموزشی و امکان تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی،  امر به حساب می آید. عالوه بر آن کیفیت ب

  18زیر برای افراد   تحصیل در مدارس کانادا کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان بین المللی، همچنین

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 ارشد و سایر مقاطع، نحوه  

  پس. پردازیم می   بدان ادامه در  که   هستند   مواردی  ویزای تحصیلی کانادا اخذ پذیرش تحصیلی در کانادا و اخذ 

یل در کانادا و سایر روش های  تحص  زمینه در  را  خود  اطالعات توانید  می  عزیزان شما مقاله،  این  مطالعه از

 –  MIEسه حقوقی ملک پوردر موس  وکیل مهاجرت در کانادا مهاجرت، از طریق مشاوره تلفنی رایگان با بهترین 

اتریش تکمیل نمایید. همچنین می توانید در گوگل عبارت )تحصیل در کانادا ملک پور و یا ویزای تحصیلی  

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

 تحصیل در کانادا در مدارس 

 شرایط تحصیل در مدارس و دبیرستان های کانادا 

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

با آن مواجه می شویم. در این بخش به شرایط تحصیل در کانادا در مدارس می پردازیم. دانش آموزان در کانادا  

کالس مقطع ابتدایی را می گذرانند و سپس وارد   8سالگی به مهد کودک می روند، پس از آن  5یا  4از سن 

سالگی، بسته به اینکه در چه ایالت یا منطقه ای    18یا  16آموزان تا سن  مقطع متوسطه می شوند. دانش

تحصیل می کنند، در مدارس هستند. تحصیل در مقطع متوسطه برای دانش آموزان بین المللی، به جهت کسب  

شور  آمادگی های الزم برای تحصیل در کانادا و ورود به کالج ها و دانشگاه های این کشور بسیار مناسب است. ک

کانادا به لحاظ کیفیت آموزش در جایگاه سوم در سطح جهان قرار دارد و بیشترین نقطه قوت آن مربوط به  

برنامه های آموزشی عالی در زمینه ریاضی و علوم و خواندن، در مقاطع ابتدایی و متوسطه می باشد. تحصیل در  
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ی دانش آموز بین المللی نیز می پذیرند، که  مدارس دولتی کانادا کامالً رایگان است و بیشتر این مدارس دولت

تحصیل آنان نیز در برخی از مدارس دولتی تقریباً رایگان است. در بیشتر بخش های کانادا دانش آموزان بین  

المللی می توانند انتخاب کنند که به زبان انگلیسی، فرانسوی و یا هر دو تحصیل نمایند. در کبک مقطع ابتدایی  

ن بین المللی به زبان فرانسوی ارائه می شود، مگر اینکه والدین برای تحصیل فرزندشان به زبان  برای دانش آموزا

 .انگلیسی درخواست داده باشند 

 تحصیل در کانادا درمقطع لیسانس

 تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم 

ندن دوره های  از شرایط تحصیل در دانشگاه های کانادا می توان گفت، اولین مقطع دانشگاهی پس از گذرا

مدرسه و کالج، مقطع کارشناسی است. در این قسمت به بررسی تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم می پردازیم.  

سال تحصیل تمام وقت می باشد که این موضوع بستگی به   4تا  3این مقطع در کانادا معموالً مستلزم گذراندن 

صی بودن برنامه دارد. دانشجویان از طریق تحصیل در  ایالتی که دانشگاه در آن قرار گرفته و عمومی یا تخص

کانادا در این مقطع، یک محیط چند فرهنگی و فعال را تجربه می کنند و می توانند مهارت تفکر نقادانه و  

شخصیت خود را پرورش دهند. شرایط و الزامات برنامه های مختلف متفاوت است ولی عموماً داشتن مدرک  

الزامی می باشد. معماری، مد، اقتصاد، روزنامه نگاری، مهندسی، حقوق، علوم طبیعی،   6 آیلتس آکادمیک با نمره 

 .توریسم و غیره از جمله رشته های مقطع کارشناسی به شمار می روند 

 تحصیل در کانادا درمقطع فوق لیسانس 

 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 می رود. رشته های  

لی از سراسر جهان است. بعضی از برنامه  متنوعی در این کشور ارائه می شود که مورد توجه دانشجویان بین المل

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 مطالعه خود ارائه دهند. نمره زبان مورد نیاز برای  

 .بسته به رشته و دانشگاه این میزان ممکن است تغییر کند می باشد، اما وا 5/6این مقطع عموماً 

 :نکته



 

 

  تحصیل،  از  بعد  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 در کانادا درمقطع دکترا

 قطع دکترا شرایط و هزینه تحصیل در کانادا در م

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، دانشجویان این اجازه را  

سال دوره   5تا   3ی شوند. گذراندن دارند که پس از گذراندن مقطع کارشناسی مستقیماً وارد مقطع دکتر

آموزشی و ارائه پایان نامه از شرایط معمول مقطع دکتری محسوب می شود. دانشجویان می بایست یک استاد و  

شناخته می   Ph.D سوپروایزر که پروپوزال آنان را مورد حمایت قرار دهد، پیدا کنند. مقطع دکتری معموالً به

نیز ارائه   (LLD) و حقوق (.D.Mus) در رشته های دیگری همچون موسیقیشود اما در کانادا مدرک دکتری 

  5/6می شود. برای ورود به مقطع دکتری در کشور کانادا داشتن مدرک زبان آیلتس آکادمیک با نمره باالتر از 

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

می توانید در گوگل عبارت )تحصیل در کانادا ملک پور  miemohajerat  لب بیشتر در سایتبرای مطالعه مطا

 .ملک پور( را جستجو نمایید تا به مقاله های ما در این زمینه دست پیدا کنید  ویزای تحصیلی کانادا و یا
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