
اناداکارشناسی ارشد در ک

کانادا
Canada



دانذ  کشور کانادا در کلیه مقاطع تحصیلی پذیراا 

ن آموزان و دانشجوران بین المللذی اتذ ک کذه در ارذ

ادا بذذین مق ذذع تحصذذیلی کاراراتذذی اراذذ  در کانذذ

شور را به بیشتارن تع اد متقاضیان تحصیل در ارن ک

اه کانادا به واتذ ه دانشذ . خود اختصاص داده ات 

هذذا  باذذیار معت ذذا و امآانذذا، آموزاذذیک ر ذذاهی و 

ه اجتماعی ار ه الی که داردک همواره مقص  مورد عالق

.اغلب دانشجوران بین المللی در جهان می باا 

کارشناسی ارشد کانادا



طیفوات تاله۲معموالًارا کاراراتیمق ع

رائهامق عارندرتحصیلیها راتهازا گاتاده

 آرمیاماربهکشورهاریجملهازکانادا.گاددمی

امآانا،وزن گیاتتان اردها باالتارنازکه

زمیرهدرکاناداروارنازات کباخوردارآموزای

کشور۵بیندرهموارهالمللیبیندانشجورانجیب

.داردقاارجهانباتا



اداتحصیل کارشناسی ارشد در کان

Postgraduate study in Canada

وهشپژکیفیت،باپرورشوآموزشکاناداکشور

درکهدهدمیارائهراصرفهبهمقرونوگرا

کی.استشدهشناختهرسمیتبهجهانسراسر

عالقهانتظاردرفرهنگیچندسالم،امن،محیط

درارشدکارشناسیهایدورهدرتحصیلبهمندان

کییعنوانبهکاناداحاضرحالدر.باشدمیکانادا

میهشناختزندگیبرایدنیاکشورهایبرتریناز

بیندانشجویاناززیادیتعدادسالیانهوشود

میانتخابراکشوراینتحصیلادامهبرایالمللی

کشوراز٪۳۴المللیبیندانشجویانبیندر.کنند

کرهوفرانسهازیکهر٪۶هند،از٪۱۴چین،

.هستندنیجریهکشوراز٪۳وجنوبی

https://www.findamasters.com/study-abroad/america/masters-study-in-canada.aspx


جوراندانشباا جیابا گزررهبهکانادادرتحصیل

۴۰۰ازبی روهمیناز.ات ا هت  رلالمللیبین

هبمشغولحاضاحالدرالمللیبیندانشجو هزار

تی باروانتاررو.باار میکشورارندرتحصیل

٪۶۵ازبی کههاتر باتااتتانها کلم یا

.کرر میجیبراالمللیبیندانشجوران



ارا کاراراتیمق عدرتحصیلادامهباا دانشجوران

ارن.باار میهزررهپاداخ بهملزمکاناداکشوردر

وانتخابیراتههمچونزراد عواملبهها هزرره

ههزررمعمولبصور،.داردبات ینظاموردارال 

بین اراکاراراتیمق عدرکانادادرتحصیلرآاال

ذکاها هزرره.باا میکانادادالرهزار۱۸تا۱۲

انش اهددرالمللیبیندانشجورانپاداخ متوتطا هک

اا بتحصیلها هزررهمیان ین.باا میکاناداها 

راته بااکاناداها دانش اهدرالمللیبیندانشجوران

:مختلفها 

هزینه های تحصیل در 
مقطع کارشناسی ارشد در

کانادا چقدر است؟



هاهزررهمیان ین

• Education: $15,236

• Visual and performing arts, and 

communications technologies: $14,144

• Humanities: $13,520

• Social and behavioural sciences: $14,304

• Law, legal professions and studies:

$15,941

• Business management and public 

administration: $22,442

• MBA: $37,697

• Physical and life sciences and

technologies: $14,664

• Mathematics, computer and information

sciences: $15,553

• Engineering: $17,753

• Architecture: $24,178

• Agriculture, natural resources and

conservation: $14,016



• Nursing: $13,713

• Other health, parks, recreation and

fitness: $16,590

• Personal, protective and transportation

services: $13,948

وباا میکانادادالراحتاابباا هعروانها هزرره

.ت اا هگا تهنظادرتحصیلتالرکهزررههمچرین

تعیینردبازاریتاثیاانتخابیدانش اهونظاموردارال 

.داا خواه کانادادرتحصیلها هزرره



دشرایط اقدام برای کارشناسی ارش

هایدورهگردیدذکرترپیشکهگونهمان

سال۲معمولصورتبهکانادادرارشدکارشناسی

رقادالمللیبیندانشجویان.انجامدمیطولبه

اقداممختلفهایدانشگاهبرایبودخواهند

درارشدکارشناسیهایدورهواسطهبه.نمایند

مولیمعوتحقیقاتیصورتدوبهکهکاناداکشور

شتهرراه،ابتدایدربایددانشجویانشود،میارائه

بررسینظرمورددانشگاهدرراخودتحصیلی

لزممدانشجویانتحقیقاتی،هایدورهبرای.کنند

زاپس.باشندمیراهنمااستادازتائیداخذبه

دهشخواستهمواردراهنما،استادازالزمهتائیدات

وردمصفحهدرآنالینصورتبهدانشگاهتوسط

.شودمیآپلودنظر



مدارک مورد نیاز

ابدالم رکیبار کاناداکدرتحصیلدرخوات باا 

بهکهیهارگواهیرامه.دهی ارائهخودان لیایزبانتالط

ون امیپیرا تهکاناداها دانش اهتوتطکلیطور

:ازع ارتر 

تا ل•

آرلتس•

ها دورهدرپیراشباا نیازموردم ارکدر ااز

:کادرهااازرانآا،بهتوانمیکانادادرارا کاراراتی

کاراراتیم رک•

ا هتآمیلدرخوات  ام•

رزومه•

نامهان یزه•

( ااناو را)ان لیایمهار،اث ا،•

امتمدرراخودتوانی میاررآهبام ریاواه  •

.کری پشتی انیمالیلحاظازم العهم ،

راتبمااارطکرر هبیانکهنامهکتوصیهدوح اقل•

.باا میمق عارندرتحصیلجه اما



حق کار

تاع ۲۰ازکانادادرارا کاراراتیمق عدردانشجوران

ذکاهبالزم.باار میباخورداردانشجوریکارحقهفتهدر

وهمااتابودخواهر قادرمتاهلدانشجورانکهات 

در.باار دااتههمااهبهراخودتال۱۸زرا ازن ان

،صوربهتوانر میهمااهانتحصیلیکورزا ها پاوته

دول نقوانیبهتوجهبا.کرر کارکاناداکشوردروق تمام

ازهبدرتوانر میتحصیلاتمامازپسدانشجورانکاناداک

ینقوانازوکادهپی ارانظاموردکارا هکتعیینزمانی

کهورتیصدرالتحصیالن ارغمعموال.کرر اتتفادهت  رل

 هگیرانکانادادرراارا کاراراتیمق عدرتاله۲دوره

خواهر راکارجاتجو باا تاله۳زمانیبازهباار ک

.داا 



بیمهدارا بار کانادادرالمللیبیندانشجورانکلیه

ناتتاهادرموجودپزاآیپوا وباار درمانی

اانزورککنیوبکلم یاکبارتی آل اتاک.ات متفاو،

ینبدانشجورانتاتآاچوانوالباادورونیو ان لر 

تاناتبه ااتیها مااق  ها بانامهتح راالمللی

ماااقام م ،طولبهکلیپوا .دهر میقاارخود

قص کهالمللیبیندانشجورانحالکارنبا.داردبات ی

پانساهجزرانتارروکنوااتآوایاکمانیتوباکدرتحصیل

راخصوصیدرمانیبیمهبار دارن کراک کراادوارد

.دهر تاتیب

بیمه سالمت



در چه دانشگاه هایی می توان دوره 
کارشناسی ارشد را گذراند؟

ناداکادرجهانبرترهایکالجوهادانشگاهازبرخی

برایجهانسراسرازدانشجویانواندشدهواقع

.اندمدهآخودرشتهدرهانامبزرگترینبهپیوستن

وپزشکیسیاست،نگاری،روزنامهکارشناسان

ووتورنتدانشگاهمانندهاییدانشگاهدرفناوری

انسشاینوکردندکاربهشروعگیلمکدانشگاه

جهانتیزبینانازبرخیکناردرکهداشتخواهیدرا

.کنیدکار

یهادانشگاهبرترینجملهازکاناداهایدانشگاه

QSتسایوجهانیبندیرتبهدرکهباشندمیدنیا

انشگاهدبرترین.هستندبرخوردارمناسبیجایگاهاز

.ندباشمیزیرشرحبهکلیصورتبهکاناداهای

• University of Toronto

• McGill University



• University of British Columbia

• University of Alberta

• Université de Montréal

• McMaster University

• University of Waterloo

• The University of Western Ontario

• University of Calgary

• Queen’s University at Kingston

• Dalhousie University

• University of Ottawa

م رکلیکتحصیراتهنظیا اکتورهاریبهدانش اهانتخاب

.داردبات یتحصیلباا نظاموردبودجهمیزانوزبان

ها مح ودر بهتوجهباتابودخواهر قادردانشجوران

اناداکدرارا کاراراتیدورهتحصیلادامهباا ا هذکا

.نمارر اق ام



مزایای تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در کانادا

رابمعایومزایابایدکشوریکدرتحصیلبرای

رابهتریهایانتخابتادادقراربررسیمورد

رینمشاو.باشندداشتهالمللیبیندانشجویان

تحصیلمنفیومثبتنکاتبررسیبهآریاناپارس

در،کاملاطالعبادانشجویانتاپرداختهکانادادر

.بردارندگاممسیراین



میانگین شهریه دانشگاه در 
کانادا

وهراتدانش اهکت حکبهباتههاهزررهکاناداکدر

درتحصیلها هزرره.ات متفاو،امام  اکشور

زبانیان لیاکشورها تارابهنا  کاناداکشور

ها هزررهمعمولصور،به.باا میتاپارین

دردالرهزار۱۸تا۱۲بینکانادادرارا کاراراتی

.اودمیگا تهنظا



زبان

ورکشدرزن گیوتحصیلمزارا باتارنازرآی

بهیان لیازبان.باا میکشوررتمیزبانکاناداک

ادنیزبانتارندتتاسقابلوتارنجامععروان

کاراراتیها دورهدانشجوران.اودمیاراخته

میراحتیبهان لیایزبانم رکباکانادادرارا 

زبانموتاه.اون مر بهاهدانش اهخ ما،ازتوانر 

دران لیایزبانها دورهباگزار باآرراناپارس

مینتضمیرانتارجبهتارنممآنکزمانتارنتارع

.نمار 

https://ariana.school/english/


همراه

میاههماحقکاناداکدرتحصیلمزارا باتارنازرآی

وهمااتابودخواهر قادرمتاهلدانشجوران.باا 

خودهمااهبهابت اازراخودتال۱۸زرا ازن ان

.باار دااتهکاناداکشوربهورودباا 

تنوع رشته

ها دورهدرحضورباا المللیبیندانشجوران

بااتبمترتابودخواهر قادرکانادادرارا کاراراتی

.کرر وجاتجراخودنظامورددانش اهتحصیلیکراته

وراندانشجاانسکاناداکدرا راتهتروعوات هبه

.باا میباالبایارتحصیلادامهباا 



بازار کار

ارکبازاردرکانادادانش اهوکالجالتحصیالن ارغ

صیلتحکانادادرکها ااد وهاتر ارزامر بایار

 مرعالقهکها زمیرههادران تواناتهکرر کمی

رونهمیاز.کرر پی اخوبیبایارها اغلباار 

 بااتوانمیمشخصزمانم ،کادنتپا ازپس

.کاداق امکانادااقام 



د مشکالت تحصیل در مقطع کارشناسی ارش
در کانادا

مقطعدرتحصیلالذکرفوقمزایایبرعالوه

داردراههمبهنیزمعایبیکانادادرارشدکارشناسی

باوهیافتآگاهیآنهاازبایستمیمتقاضیانکه

اقدامخودانتخاببهنسبتکاملوصحیحاطالعات

معایبازموردچندبهداریمقصدادامهدر.نمایند

ارهاشکانادادرارشدکارشناسیمقطعدرتحصیل

:کنیم



کاناداککشوردرزن گیها هزررهمعمولصور،به

. باامیباالتااروپاریکشورها تارابامتراتب

بینیانهتالکانادادرزن گیباا المللیبیندانشجوران

ی کیف.باار دااتهنظادربار رادالرهزار۲۰تا۱۴

اهاها تاراوهااهاارندرزن گیباا  وق العاده

شورکارندرزن گیها هزررهتاا هباعثکشورارن

وزن گیباا اتاتیچال رکبهمهاجارنباا 

زن گیها هزرره.گاددت  رلکشورارندرمهاجا،

ور،صبهنفارکباا کاناداباتادانشجوریاها۳در

:باا میذرلااحبهماهیانهمیان ین

هزینه زندگی در کانادا



وراندانشجکاناداککشورهواریوآبااارطبهتوجهبا

بهار بکانادادرارا کاراراتیمق عدرتحصیلباا 

ارنبهورودباا الزمآمادگیکهکرر توجهنآتهارن

مهاجارنکازدرص ۱۵چال .باار دااتهراکشور

.ات بودهکشورارنهواریوآبوضعی 

شرایط زندگی

دریزن گمقالهبهکانادادرزن گیااارطازاطالعباا 

.نماری مااجعهآرراناپارستار وبکانادا

https://arianaabroad.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


نتیجه گیری

مقطعخصوصاًتحصیلیمقاطعکلیهدرتحصیلقطعاً

رایبراشماریبیمزایایکانادادرارشدکارشناسی

شگاهدانبرعالوهکانادا.داشتخواهدپیدرمتقاضیان

یاربساقتصادازمدرنآموزشیامکاناتومعتبرهای

درتحصیلشکبدون.استبرخوردارقدرتمندی

افرادییابدستامکانکانادادرارشدکارشناسیمقطع

قابلدرآمدکسبوالایدهشغلیهایموقعیتبه

.نمایدمیفراهمراکشورایندرتوجه

دورهاتمامازپسالمللیبیندانشجویانواقعدر

یزایوتوانندمیارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلی

بهلمشغوکهصورتیدرونماینددریافتساله۲کار

میسال۲ازپسباالدرآمدکسببرعالوهشوندکار

.نماینددریافتراکانادادائماقامتتوانند



بهکهاراانمشاورهماکزترهاعروانبهآرراناپارس

بهکارنیاو اعزاممجوزدارا همزمانصور،

مجوزواجتماعیر اهوکاروزار،ازکشورازخارج

یم راور وتحقیقا،علومکوزار،ازدانشجواعزام

بهماعزاهاگونهباا کر میتوصیهامابهباا 

ورطبهآندرزن گیااارطومقص کشورباخارج

.رابی آاراریکامل

https://arianaabroad.com/

