
 

 

 مقدمه ای بر دانشگاه کاپیالنو ونکوور

دانشگاه کاپیالنو ونکوور و شرایط تحصیل در این دانشگاه را در این مقاله مورد تحقیق علمی قرار 

خواهیم داد. چه شرایطی برای تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور مورد نیاز است؟ مدارک مورد نیاز 

ر دانشگاه برای اخذ پذیرش از این دانشگاه را نام ببرید؟ هزینه تحصیل در رشته های مختلف د

کاپیالنو چقدر می باشد؟ آیا دانشگاه کاپیالنو بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان بین 

المللی در نظر گرفته است؟ تحصیل یکی از راه های مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت و در نهایت 

ستند و رنک باالیی در تابعیت کشور کانادا است. تعداد زیادی از دانشگاه های کشور کانادا معروف ه

جهان دارند، از این رو تحصیل در دانشگاه های کشور کانادا تارگت و هدف دانشجویان ایرانی می 

دانشگاه برتر کشور کانادا  100باشد. دانشگاه کاپیالنو که در شهر ونکوور واقع شده است، جزء 

می کنیم تحصیل در این محسوب می شود و متقاضیان خاص خود را دارد. در این مقاله ما سعی 

دانشگاه را از نقطه نظرات مختلف بررسی نمائیم و تمامی اطالعات مورد نیاز در خصوص دانشگاه 

کاپیالنو ونکوور را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. چنانچه عالقه مند هستید که شرایط خود را به 

موسسه نید با کارشناسان صورت تخصصی برای تحصیل در دانشگاه کاپیالنو بررسی کنید، می توا

مشاوره رایگان در خصوص مهاجرت و  ارتباط تلفنی برقرار نمائیدمختلف  شعبدر  حقوقی ملک پور

از عالوه بر این شما می توانید سواالت خود را در مورد مهاجرت  تحصیلی به کانادا دریافت کنید.

در فایل ویدیویی کوتاه از استاد ملک پور و  ادا همینطور دیگر روش هاروش تحصیلی به کان

 کارشناسان موسسه پرسیده و در اینجا آپلود نمائید.

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
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 ما در مقاله دانشگاه کاپیالنو ونکوور به بررسی عناوین زیر خواهیم پرداخت :

 معرفی دانشگاه کاپیالنو کانادا 

 ه کاپیالنو ونکوورشرایط مورد نیاز برای اخذ پذیرش در دانشگا 

 مدارک زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش در دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

 ددالین اپالی دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

 هزینه ها و شهریه دانشگاه کاپیالنو 

 هزینه زندگی در ونکوور 

  بورسیه ها و کمک هزینه بین المللی دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

 کمپ های دانشگاه کاپیالنو  

 دانشکده های دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

 رنکینگ دانشگاه کاپیالنو 

 رشته های تحصیلی در دانشگاه کاپیالنو در مقاطع مختلف 

 امکانات ورزشی دانشگاه کاپیالنو 

 خوابگاه و شرایط اقامتی دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

 مشاهیر و فارغ التحصیالن دانشگاه کاپیالنو 

 در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوور سواالت مرتبط 



 

 

  در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوورنتیجه گیری 

 

 معرفی دانشگاه کاپیالنو کانادا

دانشگاه کاپیالنو که دانشگاه دولتی محسوب می شود در استان بریتیش کلمبیا واقع شده است. این 

دانشگاه در قسمت شمالی شهر  ونکوور قراردارد و مدت زمان تقریبی از دانشگاه کاپیالنو و مرکز 

است و  1968دقیقه می باشد. سال تاسیس دانشگاه کاپیالنو ونکوور کانادا  30 شهر ونکوور تقریباً

سال،  40بعد از  2008این مرکز آموزشی از ابتدا به عنوان یک کالج در شهر ونکوور بنا شد. در سال 

ر این کالج به دانشگاه تغییر کرد و از این تاریخ به بعد به عنوان دانشگاه در استان بریتیش کلمبیا د

نوشته می شود، ساالنه تعداد زیادی دانشجو در  capuنظر گرفته شد. دانشگاه کاپیالنو ونکوور که 

  مقاطع مختلف تحصیلی اعم از لیسانس و فوق لیسانس می پذیرد.

 

 شرایط مورد نیاز برای اخذ پذیرش در دانشگاه کاپیالنو ونکوور

ی به حساب می آید، ساالنه تعداد زیادی از از آنجایی که دانشگاه کاپیالنو ونکوور دانشگاه دولت

دانشجویان کشورهای مختلف خواهان تحصیل در این دانشگاه هستند. از شرایطی که برای تحصیل 

در این دانشگاه مهم می باشند، مدرک زبان و معدل دانشجو است. معدل یکی از مواردی هست که 

ائز اهمیت است. به طور کلی حداقل معدل برای اخذ پذیرش از دانشگاه کاپیالنو ونکوور بسیار ح



 

 

می باشد و برای تحصیل در مقطع  12.5برای تحصیل در مقطع لیسانس در دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

ضروری می باشد. مدارکی که برای اخذ  13.5فوق لیسانس در این دانشگاه داشتن معدل باالی 

 رح ذیل هستند :پذیرش از دانشگاه کاپیالنو مورد نیاز می باشند، به ش

 مدارک تحصیلی )مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی تا آخرین مقطع تحصیلی اخذ شده(

 مدرک زبان

 مدارک هویتی از جمله شناسنامه، پاسپورت و عکس

 رزومه تحصیلی

 دو عدد توصیه نامه از اساتید دانشگاه قبلی شما

 انگیزه نامه

 .در برخی رشته ها ارائه اثر و نمونه کار الزامی است

 

 مدارک زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش در دانشگاه کاپیالنو ونکوور

رشته های تحصیلی دانشگاه کاپیالنو ونکوور به زبان انگلیسی ارائه می شوند و زبان آموزش و  تمام

تحصیل در این دانشگاه، زبان انگلیسی می باشد. از شروط اصلی برای درس خواندن در دانشگاه 

این است  کاپیالنو، ارائه مدرک زبان است. نکته قابل توجه در مورد تحصیل در دانشگاه کاپیالنو کانادا

که مدارک زبان مختلفی که توانایی و تسلط شخص به زبان انگلیسی را اثبات کند، مورد قبول است. 



 

 

در زیر مدارک زبان با حداقل نمره آن ها که برای تحصیل در این دانشگاه نیاز است، ارائه کرده ایم 

: 

 نباشند. 6تر از که هیچ کدام از اسکیل ها کم 6.5مدرک آیلتس با حداقل نمره مورد نیاز 

 83مدرک تافل با حداقل نمره مورد نیاز 

 110مدرک دولینگو با حداقل نمره مورد نیاز 

 56با حداقل نمره مورد نیاز  PTEمدرک 

 70با حداقل نمره مورد نیاز  CAELمدرک 

لبته افرادی که دو سال پایانی تحصیل خود را در موسسات بین المللی گذرانده باشند و تسلط به ا

بان انگلیسی در سطح باال داشته باشند، بدون ارائه مدرک زبان می توانند در دانشگاه کاپیالنو ز

ونکوور تحصیل کنند. الزم به ذکر است که امکان اخذ پذیرش با دوره زبان در این دانشگاه وجود 

د دانشگاه دارد و کسانی که نمی توانند مدرک زبان ارائه کنند، می توانند در دوره های زبان که خو

برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده است، شرکت کنند و پس از تقویت زبان خود وارد کورس 

 اصلی دانشگاه شوند.

 

 ددالین اپالی دانشگاه کاپیالنو ونکوور

دانشگاه کاپیالنو در سه فصل سال دانشجو می پذیرد و شروع ترم ها در این دانشگاه ماه می، سپتامبر 

باشد. کسانی که می خواهند برای ترم می در فصل بهار یا ترم سپتامبر در فصل تابستان و ژانویه می 



 

 

فوریه ددالین اپالی آن ها  8و یا ترم ژانویه در فصل پاییز در دانشگاه کاپیالنو ونکوور تحصیل کنند، 

 شد.سپتامبر اخرین ددالین اپالی می با 30می باشد. البته برای ترم سپتامبر و ژانویه تاریخ 

  

 هزینه ها و شهریه دانشگاه کاپیالنو

بحث هزینه ها از موضوعات پر اهمیت برای کسانی که قصد مهاجرت تحصیلی به کشور کانادا دارند، 

می باشد. هزینه تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور شامل هزینه ثبت نام در دانشگاه و شهریه 

و همینطور شهریه دانشگاه برای دانشجویان بین دانشگاه می باشد. به صورت کلی هزینه ثبت نام 

المللی متفاوت است و با کسانی که شهروند کانادا هستند یا اقامت دائم این کشور را دارند، فرق می 

 135کند. هزینه ای که دانشجویان بین المللی بابت ثبت نام در دانشگاه کاپیالنو باید پرداخت کنند، 

دالربابت ثبت نام  50وندان و کسانی که مقیم کانادا هستند تنها دالر می باشد. در حالی که شهر

خود پرداخت می کنند. هزینه تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور بسته به رشته تحصیلی و مقطع 

 16،000تحصیلی مختلف می باشد. به طور میانگین، هزینه تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

دالر به عنوان ودیعه به دانشگاه  5،000باشد که شخص در ابتدا باید  در سال می تواند 19،000الی 

پرداخت کند. قابل توجه است که مبلغ ودیعه جزئی از شهریه دانشگاه و هزینه تحصیل شخص 

محسوب می شود. در جدول زیر هزینه ساالنه تحصیل در برخی رشته ها را برای دانشجویان بین 

 المللی ارائه کرده ایم :

 



 

 

 شهریه دانشگاه تحصیلیرشته 

 19،500 مدیریت بازرگانی

 19،500 مدیریت تجاری

 19،500 مطالعات ارتباطات

 20،000 توریسم

 19،500 هنر

 24،500 موسیقی

 27،500 مهندسی

 26،000 دیزاین

 

 هزینه زندگی در ونکوور

موضوع هزینه زندگی و مبلغی که هر شخص بابت زندگی خود باید در نظر بگیرد، بسیار برای 

متقاضیان تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور دارای اهمیت می باشد. به طور میانگین، هزینه زندگی 

ادا دالر در ماه می باشد. هزینه زندگی در ونکوور کان 1،164.15یک فرد بجز محاسبه اجاره منزل 

درصد گران تر از شهر تهران می  104.12بیشتر از هزینه زندگی در تهران می باشد و شهر ونکوور 

بر اساس جدیدترین آمار نشان  2021باشد. جدول زیر را که هزینه زندگی در ونکوور را در سال 

 می دهد، مطالعه فرمائید.



 

 

 

 قیمت 

 )دالر کانادا(

 ونکوورهزینه های زندگی در 

 خرید هر متر مربع خانه )مرکز شهر( 11،627.36

 خرید هر متر مربع خانه )مناطق دیگر( 9،001.17

 اجاره آپارتمان یک خوابه )مرکز شهر( 2،033.36

 اجاره آپارتمان یک خوابه )مناطق دیگر( 1،651.85

هزینه ماهانه برق، آب، وسایل گرمایشی و خنک  91.83

 متر مربع 85کننده برای 

 مگابیت بر ثانیه 60هزینه ماهانه اینترنت  88.91

 بنزین )یک لیتر( 1.48

 غذا در رستوران ارزان قیمت 20.00

 بطری یک و نیم لیتری آب 2.39

 گوشت مرغ )یک کیلو گرم( 15.37

 گوشت گاو )یک کیلو گرم( 19.33

 برنج )یک کیلو گرم( 3.87

 سیب زمینی )یک کیلو گرم( 2.62



 

 

 کیلو گرم( پیاز )یک 2.53

 سیب )یک کیلو گرم( 3.54

 پرتقال )یک کیلو گرم( 3.51

 عدد( 12تخم مرغ ) 4.37

 شیر )یک لیتر( 2.22

 

 بورسیه ها و کمک هزینه بین المللی دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

برای عالقه بورسیه و کمک هزینه تحصیلی برای کم کردن هزینه های تحصیل راه حل مناسبی 

اعطای  ،دانشگاه کاپیالنو ونکووریکی از مزایای تحصیل در  مهاجرت تحصیلی می باشد.مندان به 

بورسیه های تحصیلی را به چند  به دانشجویان بین المللی می باشد. رسیه های تحصیلی مختلفبو

تمام هزینه تحصیل و زندگی دانشجو دسته می توان تقسیم کرد : دسته اول بورسیه هایی هستند که 

به  دسته سومو  ساپورت می کنندهزینه تحصیل دانشجو را  دسته دوم فقط، می شوند شاملرا 

و تا حدی هزینه زندگی دانشجو را برآورده می  در نظر گرفته می شوندعنوان کمک هزینه تحصیلی 

 Capilano Excellence Awardیکی از بورسیه های تحصیلی دانشگاه کاپیالنو بورسیهکنند. 

کسانی است که دارای نمرات عالی در مقطع دبیرستان هستند. این بورسیه  نام دارد که مختص

هزار دالر به دانشجو پرداخت می کند.  10همزمان با اخذ پذیرش به دانشجو اعطا می شود و ساالنه 



 

 

می باشد که به دانشجویانی که  Athletic Entrance awardبورسیه دیگر این دانشگاه بورسیه 

 کتبال و فوتبال دانشگاه کاپیالنو فعالیت دارند، اعطا می شود. در تیم والیبال، بس

 

 کمپ های دانشگاه کاپیالنو 

مرکز اصلی دانشگاه کاپیالنو در شهر ونکوور است و مدت زمان تقریبی از دانشگاه کاپیالنو ونکوور تا 

مسئولین این دانشگاه تصمیم گرفتند که  1977دقیقه می باشد. در سال  30ونکوور  شهرمرکز 

دانشگاه را گسترش دهند و کمپ های دیگری از این دانشگاه را در شهرهای دیگر کانادا افتتاح کنند. 

افتتاح شد. پردیس سوم  1977به همین علت، پردیس سان شاین کوست در شهر سچلت در سال 

نو در شمال ونکوور در مرکز کشتی سازی قراردارد. افتتاح کمپس سوم دانشگاه کاپیالنو دانشگاه کاپیال

 انجام شد.   2019نامیده می شود، در سال  Lower lonsdaleکه کمپس 

 

 دانشکده های دانشگاه کاپیالنو ونکوور

ئه می کند. این دانشگاه کاپیالنو کانادا رشته های مختلفی را در دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس ارا

دانشگاه شامل دانشکده های مختلفی می باشد که در جدول زیر دانشکده های دانشگاه کاپیالنو را 

 در مقطع کارشناسی و در مقطع کارشناسی ارشد در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم :

 



 

 

 دانشکده های مقطع فوق لیسانس دانشکده های مقطع لیسانس

 کده فنی مهندسیدانش دانشکده فنی مهندسی

 و تجارت تیمدیردانشکده  دانشکده مدیریت و تجارت

 دانشکده هنر دانشکده تئاتر

 دانشکده بهداشت دانشکده هنر

 دانشکده مطالعات دانشکده بهداشت

 - دانشکده مطالعات

 - دانشکده نور پردازی

 

 رنکینگ دانشگاه کاپیالنو

کسانی که تمایل به مهاجرت تحصیلی به کانادا دارند و عالقه مند هستند در دانشگاه کاپیالنو ونکوور 

این دانشگاه و ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی این دانشگاه بسیار اهمیت می  گدرس بخوانند، به رن

را  95کانادا رتبه دهند. طبق جدیدترین آمار، دانشگاه کاپیالنو ونکوور بین تمام دانشگاه های کشور 

به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر، این دانشگاه نود و پنجمین دانشگاه برتر کانادا است. 

را  7186اگر بخواهیم اعتبار این دانشگاه را در جهان بررسی کنیم، دانشگاه کاپیالنو ونکوور جایگاه 

 در میان تمام دانشگاه های دنیا دارد. 

 



 

 

 دانشگاه کاپیالنو در مقاطع مختلف رشته های تحصیلی در

دانشگاه کاپیالنو رشته های مختلفی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس به دانشجویان بین المللی 

ارائه می کند. تنوع رشته ها در دانشگاه کاپیالنو ونکوور و دیگر کمپس ها بسیار زیاد است که در 

 م :زیر مهم ترین رشته های این دانشگاه را نام برده ای

 علوم پایه 

 ریاضی 

 زیست 

 مهندسی 

 حسابداری 

 مدیریت بازرگانی 

 توریسم 

 مدیریت گردشگری 

 هتلداری 

 مارکتینگ 

 مطالعات حقوقی 

 مطالعات دانشگاهی 

 مطالعات فرهنگی 



 

 

 روانشناسی 

 زبان انگلیسی 

 مدیریت کسب و کار 
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 امکانات ورزشی دانشگاه کاپیالنو

نکته قابل توجه در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوور و کمپس های دیگر این دانشگاه این است که 

امکانات ورزشی بسیار خوبی برای دانشجویان خود در نظر گرفته است. پس افرادی که به ورزش 

رشته عالقه مند هستند، دانشگاه کاپیالنو می تواند مقصد مناسبی برای آن ها باشد. این دانشگاه در 

تیم است که در عرصه ملی و جهانی با دیگر تیم ها رقابت می کنند.  6های مختلف ورزشی دارای 

الزم به ذکر است که مقاله دانشگاه کاپیالنو ونکوور توسط کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور به 

دانشگاه  رشته تحریر در آمده است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع می باشد. تیم فوتبال این

ثبت کرده  1999تا  1974دارای مقام و جوایز مختلفی است و بهترین عملکرد خود را از سال 

مقام در میان تیم های دانشگاه های کشور  14است. تیم های ورزشی دانشگاه کاپیالنو توانسته اند 

 کانادا کسب کنند. 

 

 خوابگاه و شرایط اقامتی دانشگاه کاپیالنو ونکوور

غه های دانشجویانی که به روش تحصیلی مهاجرت می کنند و دانشگاه کاپیالنو ونکوور یکی از دغد

را به عنوان مقصد خود برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند، بحث اقامت و محل زندگی دانشجو 

 خوابگاه می باشد که عبارتند از : 3است. دانشگاه کاپیالنو دارای 



 

 

 Grouse Hallخوابگاه  .1

 Cypress Hallخوابگاه  .2

 Seymour Hallخوابگاه  .3

طبقه می باشد.  3است که شامل  Grouse Hallبزرگترین خوابگاه دانشگاه کاپیالنو ونکوور خوابگاه 

به صورت کلی خوابگاه ها شامل اتاق های یک نفره و دو نفره هستند. دانشجویانی که به تازگی وارد 

اید در اتاق های دو نفره زندگی کنند. دانشگاه کاپیالنو می شوند برای سال اول تحصیل خود ب

 دانشجویان در اتاق های خود تخت، تشک، میز، صندلی، کمد و ... دارند.

 مشاهیر و فارغ التحصیالن دانشگاه کاپیالنو

  

 شغل  اسم شخص

Silvana Burtini  فوتبالیست 

Rick Celebrini  فوتبالیست 

Cherelle Khassal فوتبالیست ایرلندی 

Jamie Lee Hamilton سیاستمدار 

Godfray Gao  مدل و بازیگر 

Nick Bateman  مدل و بازیگر 



 

 

Cowboy Smithx کارگردان 

DJ Clazzi نویسنده و خواننده کره ای 

Jamie Garratt کارآفرین 

Natalia Tudge تهیه کننده 

 

 واالت مرتبط در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوورس

 دانشگاه کاپیالنو در چه شهری قرار دارد؟

 دانشگاه کاپیالنو در شهر ونکوور واقع شده است.

 آیا برای تحصیلی در دانشگاه کاپیالنو ونکوور مدرک زبان نیاز است؟

یا دیگر مدارک زبان برای درس خواندن در دانشگاه کاپیالنو ونکوور  6.5بله، مدرک زبان آیلتس 

 مورد نیاز می باشد.

 هزینه تحصیل در دانشگاه کاپیالنو چقدر می باشد؟

دالر در سال به  19،000شته و مقطع تحصیلی هزینه تحصیل در دانشگاه کاپیالنو بسته به ر

 صورت میانگین می باشد.

 آیا امکان اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه کاپیالنو ونکوور وجود دارد؟

دانشگاه کاپیالنو بورسیه های تحصیلی مختلفی برای کسانی که رزومه علمی خوبی دارند،  ،بله

 در نظر گرفته است.



 

 

 نو ونکوور در کانادا و در بین تمام دانشگاه های جهان چند است؟رتبه دانشگاه دانشگاه کاپیال

را بخود اختصاص داده  7186را دارد و در جهان رتبه  95در کشور کانادا، دانشگاه کاپیالنو رتبه 

 است.

 تیجه گیری در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوورن

شرایط تحصیل در دانشگاه کاپیالنو ونکوور و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش از این دانشگاه در 

این مقاله به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پس از اینکه شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه 

ه را کاپیالنو ونکوور را خدمت شما عزیزان شرح دادیم، لیست رشته ها و دانشکده های این دانشگا

به تفصیل خدمت شما عزیزان قرار دادیم. با توجه به اینکه کمپس اصلی این دانشگاه در شهر ونکوور 

واقع شده است و امکان تحصیل به زبان انگلیسی در این دانشگاه برای متقاضیان وجود دارد و با 

اب دانشگاه کاپیالنو توجه به رنک این دانشگاه که نود و پنجمین دانشگاه برتر کشور کانادا است، انتخ

ونکوور برای ادامه تحصیل منطقی به نظر می رسد. در صورتی که شما عزیزان متقاضی تحصیل در 

دانشگاه های کشور کانادا هستید، می توانید با کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور در سراسر دنیا 

یلی به کانادا و تماس بگیرید و شرایط خود را به صورت تخصصی و رایگان جهت مهاجرت تحص

ختلف این کشور بررسی نمائید. عالوه بر این، شما عزیزان می توانید تحصیل در دانشگاه های م

سواالت خود را در مورد دانشگاه کاپیالنو ونکوور در قسمت دیدگاه سایت بپرسید و در زمانی کوتاه 

 پاسخ آن ها را بگیرید.


