
 

 

 دانشگاه تورنتو و مقدمه

ارائه دوره  یاز بابت چگونگ ینگران گرید د،یکن یانتخاب م لیتحص یرا برا یکه کشور مناسب یزمان

 زیعز انیشما دانشجو یانتخاب ستیاست که اگر وارد ل یداشت. کانادا کشور دیمتنوع نخواه یها

 ییها اهاز دانشگ یکیکشور راحت خواهد بود. دانشگاه تورنتو  نیدر ا لیاز بابت تحص التانیشود، خ

دانشگاه جز  نیارائه داده است. ا یخارج یجذب دانشجو یرا برا یسخت رشیپذ طیاست که شرا

گرفته  شیرا پ یغن یآموزش ستمیتا به کنون س سشیاست که از زمان تاس ییها دانشگاه نیبهتر

خواهد بود. دانش  نیریواضح و ش لیاست. اگر دانشگاه تورنتو انتخاب شما باشد، تجربه تان از تحص

وارد بازار کار شده  یدانشگاه مدرک گرفته اند، بدون معطل نیاز ا نیشیپ یها که سال یآموختگان

که  یانیاست. کارفرما شرفتهیپ یلیرا کسب نموده اند. بازار کار کشور کانادا خ نیریاند و تجربه ش

که مدرکشان  باشند یم یخود هستند، معمواًل به دنبال اشخاص نسیزیدر بازار کار مشغول انجام ب

است که رتبه  یمطرح یها از دانشگاه یکی زیگرفته باشند. دانشگاه  تورنتو ن یرا از دانشگاه مطرح

 دیداد. اگر بعد از مطالعه مقاله حاضر متوجه شد میآن را در ادامه مقاله دانشگاه تورنتو ارائه خواه

 شیاتر MIEکارشناسان موسسه  با دیتوان یم دیرا دار یدانشگاه طرح نیدر ا لیتحص طیکه شرا

 .دیریبگ گانیارتباط را

 به بررسی موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

  تورنتو کجاست و در کدام کشور است؟دانشگاه 

 دانشگاه تورنتو  رشیپذ طیشرا 

 دانشگاه تورنتو  سانسیل یبرا رشیپذ طیشرا 

 دانشگاه تورنتو  سانسیفوق ل یبرا رشیپذ طیشرا 

 دانشگاه تورنتو  یدکتر یبرا رشیپذ طیشرا 

 دانشگاه تورنتو  یها رشته 

 دانشگاه تورنتو  یها دانشکده 

 در دانشگاه تورنتو  هیو شهر لیتحص نهیهز 

 دانشگاه تورنتو  خوابگاه 



 

 

 دانشگاه تورنتو  رتبه 

 دانشگاه تورنتو  یلیتحص هیبورس طیشرا 

 به سواالت متداول در رابطه با دانشگاه تورنتو پاسخ 

 سخن پایانی در زمینه دانشگاه تورنتو 

 

 

 دانشگاه تورنتو کجاست و در کدام کشور است؟

به  یلیتما گریکنند، که د یانتخاب م لیتحص یرا برا یکشور یآموختگان زمان دانش یمعموال تمام

خود را  یلیمهاجرت تحص لیاز آنان دل یکیکشور خود ندارند، اگر از  یدر دانشگاه ها لیادامه تحص

تاکنون  انکه آن ییبا دانشگاه ها سهیخارج از کشور قابل مقا یکه دانشگاه ها ندیگو یم د،یبپرس

اند و به محض اتمام مقطع مدارس  وارد دانشگاه نشده یباشند. البته برخ ینموده اند، نم لیتحص

 لیتحص تیفیدانند ک یکه م نیآنان به خاطر ا یدر دانشگاه دارند. ول لیبه ادامه تحص میخود تصم

. معمواًل ندینما یم ورباشد، خود را آماده رفتن به خارج از کش یم نییکشور خود پا یدر دانشگاه ها

برسند، کانادا  یلیبا ارزش پس از فارغ التحص اریکه به مدرک درخشان و بس نیا لیاکثر آنان به دل

در کانادا  لیبه تحص بیرا ترغ انیکه دانشجو یمهم لیاز دال یکیکنند.  یانتخاب م لیتحص یرا برا

آن چون تورنتو  یمطرح شگاهکشور بخصوص دان نیا یدانشگاه ها یآموزش عال ستمیکند، س یم

مدرک درخشان و  افتیبا هدف در یقرار دارند که همگ یانیباشد. در دانشگاه تورتو دانشجو یم

و  یداخل انیدانشجو انیهستند. دانشگاه تورنتو م یلیارزش مشغول مطالعه دروس تحص اریبس

 نیکه در ا یدی. اساتشود یشوند، تفاوت قائل نم یالملل نیگرفته اند، ب میکه تصم یانیدانشجو

دهند. قبل  یارائه م یو خارج یداخل انیرا به دانشجو یآموزش وهینوع ش کیدانشگاه حضور دارند 

قسمت از مقاله دانشگاه تورنتو  نیدر ا م،یکن یلیکه شروع به ارائه اطالعات درباره مقاطع تحص نیاز ا

 نیا سیمهم درباره سال تاس اطالعاترا پر از  زانیشما عز یاز بانک اطالعات یقسمت م،یخواه یم

که  دیخواه یو م دیعالقه دار ویدر استان انتار لی. اگر به تحصمییآن نما یآموزش ستمیدانشگاه و س



 

 

است که به دانشگاه تورنتو  نیما ا هیتوص د،یبزن کیاستان حضور خود را ت نیا یاز خانه ها یکیدر 

 سیتاس نگیدانشگاه در ابتدا با نام کالج ک نیا . البتهدیشده است، برو سیتاس ۱۸۲۷که در سال 

بود که  نیکالج به دانشگاه ا رییتغ لینام داد. دل رییبه دانشگاه تغ ۱۸۵۰شد و بعد از آن در سال 

 ۷۱امر باعث شد که کالج به دانشگاه که هم اکنون  نیبود و هم شرفتیآن رو به پ یآموزش ستمیس

باشد  یشما مورد بحث م یرو شیکه در مقاله پ یدانشگاهشود. در حال حاضر  لیهکتار است، تبد

گرفته  شیرا در پ یآموزش عال ستمیس ییاز کالج ها به تنها کیباشد که هر  یکالج م ازدهی یدارا

نموده اند. در خصوص تعداد  ژهیو یخاص خود را وارد کالس ها انیاز آن ها دانشجو کیاند و هر 

 لیتشک یآموختگان هزار نفر را دانش ۶۸هزار نفر از  ۱۲ اضرگفت که در حال ح یستیبا انیدانشجو

 د،یعالقه داشته باش قاتیشدن خود را برآورده نموده اند. اگر به تحق یالملل نیب یداده اند که آرزو

 داشته است. یدانشگاه تاکنون چه اکتشافات نیداشت که ا دیعالقه خواه زیموضوع ن نیمطمئنا به ا

 را کشف کرد. یادیسلول بن ۱۹۶۳ادا در سال کان یدانشگاه تورنتو 

 را کشف نمود نیانسول ۱۹۲۱دانشگاه در سال  نیا 

  کرد ییسرطان را شناسا یادیسلول بن ۱۹۹۷در سال 

 شد، دانشگاه تورنتو کانادا بود. ۱۹۸۱در سال  هیر وندیکه موفق به پ یدانشگاه نیهم چن 

را  یلیتحص یسال به آن ها دوره ها کیکند و به مدت  یرا وارد دانشگاه م یدانشگاه اشخاص نیا 

که دوست دارند،  یانیمعدل باال، هوش باال و مدرک زبان باال باشند. دانشجو یدهد که، دارا یارائه م

 کیت ویتوانند حضور خود را در اونتار یاقامت وارد دانشگاه تورنتو کانادا شوند، نم افتیدر یفقط برا

 داده اند. لیدانشگاه را مطالعه کنندگان سخت کوش تشک نیا طیمح رایبزنند. ز

 دانشگاه تورنتو  رشیپذ طیشرا

معدل باال از الزامات است. منظور از معدل باال معموال  یحضور در کانادا نشان دادن رزومه دارا یبرا

کانادا اقدام  یدانشگاه ها گرید یاست، بهتر است برا ۱۶باشد. اگر معدلتان کمتر از  یم ۱۶معدل 

متمرکز بر  گاندانش آموخت یدارد، با هدف جمع آور زین ییدانشگاه که رنک باال نیا رای. زدیکن

شما از  رشیکه نامه پذ نیا یدهد. برا یتر ارائه م تیفیرا هر ساله با ک یلیتحص یدروس، دوره ها



 

 

خواندن دروس  تانیو هدف اصل دیداشته باش زین ییسطح زبان باال دیدانشگاه صادر شود، با نیا

. البته اگر قصدتان دیننوامبر اقدام ک ۷بهتر است که قبل از  یپزشک یخواندن رشته ها یباشد. برا

که برنامه  دی. اگر قصد داردیاقدام کن خیتار نیدر ا یستیباشد، با یتمام وقت م یها شرکت در برنامه

در ماه  یو زمستان و به عبارت زییدر پا دیموظف د،یرا بخوان سانسیوقت سطح فوق ل مهین یها

هر  یبرا رشیپذ طیشرا اتیجزئ ام رشیموضوع پذ نیدرک بهتر ا ی. برادیسپتامبر و مه اقدام کن

 .میا ارائه داده یبعد یترهایمقطع را به صورت جداگانه در ت

 دانشگاه تورنتو سانسیل یبرا رشیپذ طیشرا

از دانشگاه  رشیپذ افتیدر یکل طیمربوط به شرا یکه همگ میقرار داد یمطالب یما در قسمت قبل

مختلف  یدر دوره ها رشیپذ افتیدر طیبه شرح شرا م،یخواه یقسمت م نیتورنتو کانادا بود. در ا

 دیانتو یم د،یرا دار یدر چه مقطع لیکه قصد تحص نیبا توجه به ا زانی. شما عزمیبپرداز یدانشگاه

کانادا است.  یها التیدر کل ا نیکه به نوبه خود  بهتر دیینما یخود را آماده ثبت نام در دانشگاه

 انیب ری. در زدید دینام دانشگاه تورنتو را خواه د،یبپرداز یمطرح جهان یدانشگاه ها ستیاگر به ل

 رشیصدور نامه پذ ولکه در دانشگاه تورنتو مشغ یاز مسئول رشیپذ یگواه افتیدر یکه، برا مینمود

 .دیارائه ده یچه مدارک یستیمختلف است، با یبه دانس آموختگان قشرها

 خود معدلتان  رستانیکه در مقطع دب دیو ثابت کن دیدار ۱۷ یکه معدل باال دیثابت کن دیبا

 مورد توجه بوده است. تانیلیو نمرات تحص

 دیداشته باش ۶.۵ لتسیمدرک زبان حداقل آ یستیبا. 

 که  نیقبل از ا دیتوان یباشد، م ۶.۵نمره زبان شما کمتر از  یشده باشد ول ۱۸معدلتان  اگر

 . دیترم مشغول ارتقا سطح زبان خود شو کی د،یمشغول مطالعه رشته مورد نظر خود شو

 دانشگاه تورنتو  سانسیفوق ل یبرا رشیپذ طیشرا

 یکه برا دیشو یوارد سطح دیتوان یم یارائه داده شده در سطح کارشناس شیبعد از مطالعه گرا

خواندن  یباشد. برا یارشد م ی. منظور ما سطح کارشناسدیارائه مدارک معتبر دار ازیمطالعه آن ن

 که، دیثابت کن دیسطح شما با نیا



 

 

 بوده است. ۱۶ یمعدلتان باال یبخصوص سال آخر به عنوان محصل خارج یقبل یدر سال ها 

 نموده اند مینامه تنظ هیشما توص یبرا یقبل دیکه اسات د،ینشان ده یستیبا 

 دانشگاه معتبر آن را  کیباشد و  یشما معتبر م یکه مدرک کارشناس د،ینشان ده یستیبا

 صادر کرده لست.

 مدرک  دیباشد، با یو علوم م یمهندس ،یفن د،یانتخاب نموده ا لیتحص یکه برا یشیاگر گرا

GRE نسیزیب نهیدر زم د،یمطالعه انتخاب نموده ا یکه برا یا اگر رشته ی. ولدیارائه ده 

 .دیداشته باش GMATمدرک  یستیباشد، با

 دانشگاه تورنتو  یدکتر یبرا رشیپذ طیشرا

مقطع را دانش  نیا رایمطالعه انتخاب کند، ز یتواند مقطع دکترا را برا ینم ییمعموال هر دانشجو

 ییرزومه خاص و و مدرک زبان باال باشند. دانشجو یکه دارا ندیگز یمطالعه بر م یبرا یآموختگان

سانس به یمدرک فوق ل افتیخود را بعد از در التیکه سطح زبان متوسط داشته باشد، معموالً تحص

بعد از  دیکه دوست دار دیهست ییشود. اگر دانشجو یوارد بازار کار م میرساند و مستق یاتمام م

. دیداشته باش زریسوپروا دیبا د،یخود ادامه ده التیهمچنان به تحص سانسیمدرک فوق ل افتیدر

 یدانشگاه تورنتو م دیتقرار داد، رزومه تان را به دست اسا زیکه شما را مورد آنال نیبعد از ا زریسوپروا

 یصادر م رشیپذ تانیکنند و سپس برا یم زیمدارک شما را آنال اتیدانشگاه جزئ نیا دیرساند. اسات

کنند.  یباشد،  شما را رد م یمتوجه شوند که مدارکتان کامل نم ینگام بررسکنند. البته اگر به ه

و  ۱۶ارشد با معدل  یکارشناس رکنامه، مد هی، توص۷مدرک زبان نمره  دیشما با ،یدر حالت کل

 .دیمقاله ارائه ده

 دانشگاه تورنتو یها رشته

 دیگذارد. شا یم رینه چندان دور تاث ندهیشما در آ لیپتانس زانیم شیبر افزا ماًیانتخاب رشته مستق

با  دیایدارد؟ ب شیبه انتخاب گرا یچه ارتباط لیپتانس شیکه، افزا دییبا خود بگو هینگاه اول میدر ن

 نیبعد از ا مئنامط د،یکن یرشته خوب را انتخاب م کیشما  ی. وقتمیموضوع را بشکاف نیا گریکدی

 یبه دنبال استخدام شما م انیکه کارفرما دیشو یم یتر وارد بازار راحت دیریگ یکه مدرک م



 

 

رشته  ستیرشته شما، در ل ایکه رشته شما جز مشاغل الزمه کشور مقصد نباشد و  یوقت یباشند. ول

مورد توجه  یاحتبه ر دیتوان یقرار نگرفته نباشد، نم لیپس از تحص ینیکار تضم افتیدر یها

را پس از  یآموخته ا دوست دارند،  دانش انیمعمواًل کارفرما. دیریکشور کانادا قرار بگ انیکارفرما

 هیرا خوانده باشد. توص یپرطرفدار و خاص اریآموخته رشته بس که، دانش ندیاستخدام نما لیتحص

و درباره رشته  دیمطالعه کن املرشته ها را ک ستیاست که، بعد از انتخاب دانشگاه تورنتو ل نیما ا

که  یی. بعالوه اطالعات خود را درباره رشته هادیکن قیتحق زیدارند، ن ازیها نکه کانادا به آن  ییها

صورت  نی. در ادیده شیافزا د،یکن یم افتیکار در نیو مطالعه آنان تضم لیبعد از تحص د،یدان یم

. البته اگر دیده شیخود را افزا یمال لیوارد بازار کار شده و پتانس لیپس از تحص دیتوان یزودتر م

کرد.  دیخواه افتیرا در یادیز یلیمشاغل پردرآمد قرار گرفته باشد، حقوق خ ستیرشته شما در ل

نام رشته  ریز ستی. ما در لمییمقاله دانشگاه تورنتو را مشاهده نما نیریز ستیل گریکدیبا  دییایب

 . میاده ارا ارائه د ردیگیقرار م یمورد تقاضا و بررس زیعز انآموختگ که توسط شما دانش ییها

 زیست شناسی کامپیوتر 

 ستاره شناسی مهندسی

 اقتصاد ژنتیک و نوروبیولوژیک

 فیریولوژی حیوانات جرم شناسی

 دندانپزشکی آمار کاربردی

 مهندسی عمران مهندسی شیمی

 

 دانشگاه تورنتو  یها دانشکده

 یبرا اریداده است، بس بیترت یالمللنیو ب یدانش آموختگان داخل یکه دانشگاه تورنتو برا ییفضا

 یرا بررس یخارج انیکه رزومه دانشجو نیدانشگاه قبل از ا نیو اخذ آرامش مناسب است. ا حیتفر

که  ییها کدهدانشگاه به خاطر دانش نیدارد.  البته ا تیکه ظرف ردیپذ یدانشجو م یا کند، به اندازه

 نیبراساس ا انیمتنوع کند. دانشجو یارا وارد کالس ها و رشته ه یادیز انیتواند دانشجو یدارد م

توانند رزومه خود را به دانشکده مربوط به دانشگاه  یم رند،یرا بگ یچه مدرک ندهیکه قرار است در آ



 

 

انتخاب دانشگاه  ورتبخوانند، در ص یکه دوست دارند پرستار یتورنتو بفرستند. مثالً کسانبرتر 

که دوست دارند  یکسان ایدانشگاه تورنتو ثبت نام کنند و  یدر دانشکده پرستار یستیتورنتو بابرتر

 دانشگاه تورنتو بفرستند. تعداد دانشکده یرزومه خود را به دانشکده پزشک یستیبخوانند، با یپزشک

از تعداد دانشکده  شتریب یلینموده است، خ سیمختلف تاس یها که دانشگاه تورنتو در سال ییها

است  نیامر ا نیا لینموده اند و دل سیتاس ویانتار التیموجود در ا یهادانشگاه  گریاست که د ییها

را وارد بازار کار کند و مدارک  یادیز انیدانشگاه برتر دانشجو کیکه، تورنتو دوست دارد به عنوان 

 دانشگاه  یدانشکده ها ستیمقاله حاضر ل ریارائه دهد. در ز یالملل نیب انیرا به دانشجو یمتنوع

 یینها میبعد از انتخاب رشته و بعد از گرفتن تصم دیتوان یم زانی. شما عزمیا تورنتو را ارائه دادهبرتر 

از دانشکده مدنظر آماده  رشیپذ افتیدر یبرا شیاتر MIEموسسه آگاه همچون موسسه  کیتوسط 

درباره را مشاهده نموده و پس از مشاهده  نیریز ستیکه ل میخواهشمند زانی. حال از شما عزدیشو

 .دیکن قیآن تحق طیخود و مح یدانشکده انتخاب

 یدانشکده پزشک 

 یقیدانشکده موس 

 دانشکده اطالعات 

 یدانشکده پرستار  

 یجنگلدار دانشکده 

 یبدن تیو ترب یولوژینزیدانشکده ک 

 یمنظره و طراح یدانشکده معمار 

 یکاربرد یدانشکده علم  

 دانشگاه تورنتو یها دانشکده 

 دانشکده بهداشت 

 یکاربرد یدانشکده علوم و مهندس 

 روتمن  تیریدانشکده مد 

 حقوق دانشکده 



 

 

 تورنتو  اتیدانشکده اله 

 یکار اجتماع دانشکده 

 یگذار استیدانشکده س 

 در آموزش و پرورش ویمطالعات انتار یتویانست 

 در دانشگاه تورنتو  هیو شهر لیتحص نهیهز

کند،  یبرگزار م یسیو به زبان انگل یرا به صورت خصوص یلیتحص یدوره ها یدانشگاه یوقت

همچون دانشگاه  یخصوص یها که دانشگاه یدارد. معموالً انتظارات یثبت نام انیاز دانشجو یانتظارات

به فکر  اماست که آنان قبل از ثبت ن نیآموختگان دارند، ا دانش ریو سا یرانیا انیتورنتو از دانشجو

شود.  یم نییهر مقطع به صورت جداگانه تع لیتحص یها نهیخود باشند. هز لیتحص یها نهیهز

به  یمتفاوت تر نهیبخواند، هز یکه قصد دارد رشته مورد نظر را در سطح کارشناس ییمثالً دانشجو

د، پرداخت یمطالعه نما سانسیرا در درجه فوق ل یانتخاب شیدارد، گرا میکه تصم یینسبت دانشجو

را  لیتحص نهیو در آن جدول هز میجدول ارائه داده ا کیموضوع ما  نیدرک بهتر ا یکند. برا یم

 نیهزار دالر پول دارد. البته ا ۱۴به  ازیدر کانادا ن لیتحص یدانشجو برا کی. حدودا میا ذکر کرده

چون:  ییها باشد. معمواًل رشته یرشته با بازار کار متوسط م کیمطالعه  یبرا نهیحداقل هز

 یمهندس یها از رشته یرشته ها هستند. البته برخ ریتر از سا گران یو پرستار یپزشک ،یدامپزشک

 یرسم تیبه سا د،یخود مطلع شو یرشته انتخاب یواقع متیکه از ق نیا یباشند. برا یگران م زین

 .دیبرو ییکانادا یدانشگاه پر تقاضا نیا

 شهریه به دالر رشته های تحجصیلی

 54000 حقوق دان

 39000 موسیقی

 36000 رایانه ایعلوم 

 59740 داروسازی

 56950 پرستاری

 44740 مدیریت ریسک مالی



 

 

 24975 فلسفه

 

 دانشگاه تورنتو  خوابگاه

در  ییدانشجو یکمپس اسکاربورو از خوابگاه ها اگا،یس یس یم ی، کمپس هاst .georgeکمپس 

تا  ۳دانشگاه  نیباشند. در هر واحد ا یقرار دارد، م ویمقاله که در شهر اونتار نیدانشگاه مورد بحث ا

اتاق  یض. بعابدی انیپا یلیکنند تا سال تحص یم یسال زندگ کیبه مدت  گریکدیدانشجو در کنار  ۶

 یآشپزخانه مشترک م یو دارا زیهمه آنان تم یباشند. ول یاز اتاق ها بزرگ م یها کوچک و بعض

 یها نیاند، در ماش انشگاه استخدام شدهد نیکه در ا یرا افراد انیدانشجو یباشند. لباس ها

 یباشند هر روزه غذاها یمشغول پخت غذا م یکه در سالن غذاخور یشورند. و افراد یم ییلباسشو

وارد دانشگاه  یکه به تازگ یانیدهند. دانشجو یقرار م انیدانشجو اریخوشمزه را در اخت اریسالم و بس

 یم لیکه در مقاطع باالتر تحص انیدانشجو ی. ولابندی یاسکان م شده اند، معموال در داخل دانشگاه

سال  کیکه به مدت  نیا یراکنند. ب یاسکان خود انتخاب م یکنند، معمواًل خارج دانشگاه را برا

خود را به مسئول  ینگیالر از نقدد ۳۰۰۰ یال ۱۵۰۰ دیبا د،یدانشگاه بمان یاز اتاق ها یکیدر  دیبتوان

 .دیکن یمربوطه اعطا

 دانشگاه تورنتو  رتبه

باالتر از سطح دوره ها و برنامه  اریارائه شده در دانشگاه تورنتو بس یکه سطح دوره ها نیا لیبه دل

تاکنون رتبه  سشیدانشگاه از زمان تاس نیشود، ا یکانادا ارائه م یدانشگاه ها گریاست که در د ییها

مختلف موفق  یدانشگاه توسط موسسه ها نیکه ا نیا لیرا از آن خود نموده است. دل یجهان کی

مختلف  یها آموختگان دانشکده دانش ازیاست که تورنتو با توجه به ن نیشده است، ا ۱به اخذ رتبه 

دهد. دانشگاه تورنتو  یدوره ها را هر ساله ارائه م نیآنان بهتر ازینموده است و با توجه به ن سیرا تاس

از دانشگاه ها بعد از جذب  یامروزه برخ نهمتاسفا دیافزا یمتنوع خود م یها دوره تیفیهر ساله بر ک

که هر ساله توسط  نیدانشگاه تورنتو عالوه بر ا یکاهند، ول یخود م یآموزش تیفیدانشجو از سطح ک

را از آن خود نموده است.  ۲۵ ریه زرتب یدر سطح جهان رد،یگ یرا م کیمختلف رنک  یموسسه ها



 

 

دانشگاه تورنتو پرداخته  یجدول به شرح رنک جهان درو  میا جدول ارائه داده کیدرک بهتر  یما برا

 .میا

 رتبه جهانی موسسه
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 دانشگاه تورنتو  یلیتحص هیبورس طیشرا

رزومه خاص انتخاب  یدارا انیبه دانشجو هیارائه بورس یرا برا یهمه کشورها باالخص کانادا اشخاص

 هیبورس یشوند، تعداد یکه انتخاب م نیبعد از ا یلیتحص هیدهندگان بورس کنند. معمواًل ارائه یم

که مشغول  یاز آنان را به دانش آموختگان یخود برخ ستیل انیکنند و از م یخود م ستیرا وارد ل

که وارد  یرا به دانش آموختگان گرید یکنند و برخ یباشند، اعطا م یم یدر رشته کارشناس لیتحص

دهند.  یارشد و دکترا شده اند، ارائه م یکارشناس یعنی یکارشناس یمربوط به سطح باال یکالس ها

متعلق به  هوجود دارد ک ییها هینام بورس یلیتحص هیارائه دهندگان بورس ستیمعموالً در ل

که در حال مطالعه  رندیگ یم یانیها را دانشجو هیاکثر بورس یباشد. به عبارت یدکترا م انیدانشجو

 هیبورس افتیکه با هدف در یباشند. دانش آموختگان یمهم است، م اریمقطع دکترا که مقطع بس

وارد محوطه دانشگاه تورنتو شده اند و رزومه خود  ل،یتحص نهیدهندگان کمک هز از ارائه یلیتحص

 هیبورس یدانشگاه به صورت رقابت نیموضوع را بدانند که ا نیا دیاند با نشگاه ارائه دادهدا نیرا به ا

 هیکه بورس نیا یدهد. برا یخاص قرار م یلیخ طیشرا یدانش آموختگان دارا اریرا در اخت یلیتحص

ارائه  ستیوارد ل یلیتحص هیبورس نندهک افتیکه نامتان به عنوان در نیا یو برا دیرا از آن خود کن

 هیدهندگان بورس ارائه دییمورد تا  یسیمدرک زبان انگل دیشود، با یلیتحص نهیدهندگان کمک هز

مقاله داشته  دیخواهند. بعالوه شما با ی. معموالً آنان از شما مدرک زبان باال مدیرا ارائه ده یلیتحص

اگر  ی. ولدیریبگ هیرسصورت ممکن است بو نی. در ااشدشما باال بوده ب یو معدل مقطع قبل دیباش

 دنیرس زهی. داشتن جادیداشته باش یالملل نیب زهیجا دیبا د،یکه در رقابت موفق شو دیخواه یم



 

 

کمک  افتیاز مسائل مهم درباره در یکیکند.  یم ینیتضم یادیتا حد ز یلیتحص هیشما را به بورس

که مشغول مطالعه رشته  یانیدانشگاه به دانشجو نیکه، ا ستا نیاز دانشگاه تورنتو ا لیتحص نهیهز

 است. گانیدهد که را یم یا هیو نجوم در درجه فوق دکترا هستند، بورس یهانیک کیزیف

 به سواالت متداول در رابطه با دانشگاه تورنتو پاسخ

 باشد؟ یم کسانیدهد،  یتورنتو ارائه م برترکه دانشگاه  ییها تمام رشته نهیهز  ایآ

 تیریرشته مد نهیاز هز یرشته دندانپزشک نهیمتفاوت دارند. مثاًل هز نهیتمام رشته ها هز ر،یخ 

 باشد. یباالتر م

 رنک دانشگاه تورنتو چند است؟ 

باشد.  یم کیبرتر  کانادا، هر ساله در صدر قرار دارد و رنک آن  یدانشگاه ها ستیدانشگاه در ل نیا 

 را از آن خود نموده است. ۲۵ ریرنک ز یدر سطح جهان یول

به دانشگاه تورنتو  لیتحص نهیتوانند رزومه خود را به جهت اخذ کمک هز یم یرانیا انیدانشجو ایآ 

 ند؟یارسال نما

به دانشگاه کشور  نهیکمک هز افتیدر یتوانند آن را برا یاگر آنان رزومه خاص داشته باشند، م 

 مقصد ارائه دهند.

 زبان هستند؟ یسیشوند، انگل یتورنتو ارائه م برتر که در دانشگاه ییدوره ها ایآ 

دانشگاه  یبعض یدهد. ول یارائه م یسیزبان است و دروس را به زبان انگل یسیکشور انگل نیبله، ا 

 دهند. یدانشجو قرار م اریدر اخت یها، دوره ها را به زبان فرانسو

 

 

 



 

 

 

 

 سخن پایانی در زمینه دانشگاه تورنتو

از دانشگاه  یکیدر دانشگاه تورنتو که  لیما تحص هیو متعدد توص یعال یایاز مزا یبهره مند یبرا

متنوع را به دانش آموختگان  یمال یایاز کشورها مزا یلیباشد. خ یبرجسته کانادا است، م یها

 یعال هرزوم یرا به دانش آموختگان دارا یمال یایدانشگاه تورنتو مزا یدهد، ول یارائه نم یخارج

شما  هیاول یها نهیهز د،یرا داشته باش یفوقان یذکر شده در قسمت ها طیدهد. اگر شرا یارائه م

 گانیرا هیبورس رای. زدیبپرداز لیبابت تحص یا نهیکه هز ستین یازین گرید یعنیشود،  یصفر م

 اریمختلف در اخت یقرار دادن رشته ها یدانشگاه تورنتو برا ،ی. در حالت کلدیکن یم افتیدر

 لیتحص یها نهینکرده است. اگر از پس هز نییرا تع ییباال اریبس هیو شهر نهیهز یمحصالن خارج

تماس گرفته  شیاتر یا یموسسه ام آ نیدرنگ با مشاور یبدون لحظه ا د،ییآ یدانشگاه بر م نیدر ا

خود، درباره  ت. آنان اطالعادیبگذار د،یکه هم اکنون در دست دار یرزومه ا انیو آنان را در جر

 دهند. یقرار م زانیشما عز اریتو کانادا را کامل در اختدانشگاه تورن

 

 

 

 

 

 

 


