با توجه به باال بودن سطح آموزشی و همچنین
امکانات ویژه ای که کانادا در اختیار دانشجویان
بین المللی قرار می دهد ،همه ساله متقاضیان
متعددی برای ادامه تحصیل در کانادا اقدام به
دریافت ویزای تحصیلی این کشور می نمایند.
کشور کانادا کانون توجه عالقه مندان به تحصیل
در کشورهای انگلیسی زبان می باشد .از این رو
تعداد در خواست ها برای ویزای تحصیلی
کشور کانادا نسبت به سایر کشور های انگلیسی
زبان بیشتر است.
گروه تحریریه آریاناپارس به واسطه شرایط
مطلوب و درخواست های فراوان عالقه مندان به
تحصیل در کانادا به تحلیل و بررسی شرایط
موجود برای اخذ پذیرش در مطلب پیش رو
پرداخته است تا متقاضیان قادر باشند با کسب
اطالعات جامع در این زمینه ،با آگاهی بیشتر
جهت انتخاب این مقصد قدم بردارند.

سیستم آموزشی در کشور کانادا به صورت
یکپارچه می باشد .ایالت کبک از این قاعده
مستثنی است .این نکته بدین معناست که
سال های تحصیل در مقاطع مختلف در ایالت
کبک با سایر ایالت های کانادا متفاوت است.
بطور مثال تحصیالت دوره ابتدایی در کبک
 ۶سال و سایر ایالت های کانادا  ۵سال به
طول می انجامد .سیستم آموزشی کانادا از
مقطع قبل دانشگاه ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری تشکیل شده است .برای
آشنایی از شرایط تحصیل در مقاطع تحصیلی
در کانادا به ادامه مقاله توجه نمایید.

کودکان از  ۳سالگی برای ایجاد حس مسئولیت
پذیری ،افزایش خالقیت ،پرورش برخوردهای
اجتماعی و استقالل طلبی به تحصیل در مهد کودک
می پردازند .بازه های زمانی تحصیل در مهد کودک
 ۳سال می باشد .پس از اتمام این مقطع ،دوره های
اجباری (ابتدایی) از  ۶سالگی پذیرای دانش آموزان
است .سال تحصیلی در کشور کانادا از اواسط
شهریور ماه (اوایل ماه سپتامبر) شروع می شود.
مدت زمان آموزش برای این دسته از دانش آموزان
ده ماه بوده و در اواخر خرداد ماه به پایان می رسد.
با توجه به زمان بندی اعالم شده تعطیالت میان دوره
تحصیلی برای دوره ابتدایی  ۲ماه می باشد.
خانواده های که قصد اعزام فرزندان خود برای ادامه
تحصیل در کانادا را دارند باید در لیست مدارس
مورد تائید کشور کانادا که در وب سایت رسمی این
کشور منتشر می شود ،مدرسه مورد نظر را انتخاب
کنند .در ارتباط با مدارس خصوصی می توان به
صورت مستقل وارد عمل شد و با مدارس شروع به
مکاتبه برای اخذ پذیرش نمود.

دانش آموزان پس از سپری کردن دوران
ابتدایی خود وارد دوره دبیرستان می شوند که
بصورت معمول بین  ۵تا  ۶سال به طول می
انجامد .دوره دبیرستان یکی از پرطرفدارترین
مقاطع تحصیلی در کشور کانادا می باشد .دروس
در سه سال آخر دبیرستان بصورت تخصصی تر
ارائه می شود که دانش آموزان  ۸۰واحد
آموزشی را در این سه سال پشت سر می گذارند
تا آمادگی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه
افزایش یابد .از دروس ارائه شده در این سال
می توان به زبان انگلیسی ،ریاضیات ،اجتماعی،
علوم و برنامه ریزی اشاره کرد .در سال
دوازدهم ،دانش آموزان قادر خواهند بود طیف
وسیعی از دروس را انتخاب نمایند .دانش
آموزان در این سال برای مهارت هایی همچون
کاریابی ،رزومه نویسی و مواردی از این قبیل
آماده می شوند.

متقاضیان ویزای دانشجویی کانادا می توانند
برای مقطع لیسانس کانادا ،در صورت به
اتمام رساندن  ۱۲سال تحصیل خود برای
اخذ پذیرش از دانشگاه های این کشور
اقدام نمایند .بطور معمول بازه های زمانی
مقطع کارشناسی در کشور کانادا چهار سال
به طول می انجامد .الزم بذکر است،
متقاضیانی که  ۱۱سال تحصیل کرده اند،
قادر خواهند بود سال  ۱۲را در این کشور
سپری کرده و پس از آن وارد دانشگاه
های کانادا شوند .دوره کارشناسی در کانادا،
دریچه ای برای کسب علم اندوزی می
باشد .دانشجویان بین المللی متناسب با
عالقه مندی خود قادر خواهند بود برای
برترین دانشگاه های کانادا اقدام نمایند.
الزم بذکر است امکان تحصیل در دانشگاه
و یا کالج برای دوره های کارشناسی میسر
می باشد.

دانشجویان پس از اتمام دوره های کارشناسی ،مجوز
ورود به دوره کارشناسی ارشد را دریافت می نمایند.
بصورت کلی مقطع کارشناسی ارشد در کشور کانادا به
دو دسته تقسیم می شود و دانشجویان متناسب با
شرایط رشته تحصیلی ،ملزم به حضور در یکی از این
دوره های در نظر گرفته شده می باشند.

در دوره های تحقیقاتی ،دانشجویان داوطلب همانند
دوره های دکترا اقدامات را انجام می دهند .این بدین
معناست که برای ورود و اخذ پذیرش ،نیازمند تائید از
استاد می باشند .مسلماً برای تاییدیه گرفتن از یک
استاد،دانشجو نیازمند شرایط ایده آل برای اخذ پذیرش
است که معدل مناسب ،مقاالت بین المللی ،نمره زبان از
موارد این شرایط می باشد .دانشجویان تمامی رشته
های تحصیلی در صورت پیدا کردن استاد راهنما می
توانند در دوره های تحقیقاتی شرکت کنند .به صورت
معمول رشته های علوم پایه مثل فیزیک ،ریاضی و رشته
های پیراپزشکی در این دسته قرار می گیرند.

دسته دوم کارشناسی ارشد به Master of
Engineeringمشهور است که برای اخذ
پذیرش ،دانشجویان باید شرایط خواسته
شده دانشگاه مورد نظر را تأمین کنند .مدت
زمان دوره های کارشناسی ارشد در کشور
کانادا  ۲سال می باشد ولی دوره های  ۱۲و
 ۱۸ماهه نیز در دانشگاه های کانادا قابل
دسترس است.
دانشجویان بین المللی با تحصیل در دوره
های کارشناسی ارشد در کانادا ،از فرصت
های مناسبی برای اخذ اقامت کانادا و کار در
این کشور برخوردار می باشند.

با توجه به نظام آموزشی کشور کانادا ،تحصیل
در مقطع دکتری در کانادا بین  ۳تا  ۵سال به
طول می انجامد .دانشجویان از اقصی نقاط دنیا
در صورت ارائه مدارک مورد تائید قادر
خواهند بود برای این مقطع اقدام نمایند.
دانشجویان در ابتدای راه خود برای اخذ
پذیرش در مقطع دکتری در کانادا ملزم به

اخذ تائید از یک استاد راهنما می باشند و پس
از آن فراهم کردن شرایط دانشگاه را در
دستور کار خود قرار دهند .بصورت کلی
دانشجویان عالقه مند به تحصیل در کانادا می
توانند برای بورسیه و یا تحصیل با هزینه های
شخصی اقدام نمایند.

اقدام جهت اخذ بورسیه در مقطع دکتری ،مستلزم
انتخاب و تایید استاد راهنماSupervisorکه حیطه
فعالیت در یک راستا با دانشجو را داشته باشد ،می
باشد .دانشگاه ها و اساتید با توجه به رزومه های
موجود ،هزینه هایی را به دانشجویان اختصاص می
دهند .شرایط معمول برای اخذ بورسیه در مقطع
دکتری در کشور کانادا به شرح زیر می باشد:
•معدل مناسب (بصورت معمول معدل های باالی
 ۱۷شانس باالتری دارند)
•تالیفات از قبیل مقاالت بین المللی و کتاب
•مدرک زبان انگلیسی (بصورت معمول نمره ۷
مورد پسند اساتید است)
•مدارک نشان دهنده تسلط فرد متقاضی بر رشته
تحصیلی
بهره مندی از همه و یا تعدادی از آیتم های ذکر
شده می تواند در راستای افزایش شانس فرد در
جهت اخذ پذیرش در مقطع دکتری در کانادا نقش
بسزایی را ایفا کند.

به صورت کلی  ۹۸دانشگاه در کشور کانادا
در مبحث پرورش دانشجویان مشغول به کار
می باشند .از تعداد دانشگاه های عنوان شده،
سه دانشگاه در میان  ۵۰دانشگاه برتر دنیا در
سایت QSقرار دارند:

در رتبه بندی برترین شهرهای دانشجویی دنیا ،کشور کانادا
سه نماینده دارد .سه شهر مونترال ( ،)۴تورنتو ( )۱۳و
ونکوور ( )۱۷در میان  ۲۰شهر برتر قرار گرفته اند.

دانشگاه های کانادا طیف وسیعی از رشته های
تحصیلی را در بر می گیرد .از همین رو
دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی قادر
خواهند بود برای برترین دانشگاه های کانادا
اقدام نمایند .گروه تحریریه آریاناپارس در
مقاله دانشگاه های کانادا به تحلیل و بررسی
برترین دانشگاه های کانادا از منظر کیفیت
آموزشی ،هزینه های تحصیل و دوره های قابل
ارائه پرداخته است .این امکان شرایط را برای
انتخاب دانشگاه هموارتر می نماید.

برای تحصیل در یک کشور باید مزایا و معایب
را مورد بررسی قرار داد تا انتخاب های بهتری
را دانشجویان بین المللی داشته باشند .برخی از
مزایای تحصیل در کانادا به شرح زیر می باشد.

یکی از ویژگی های مثبت در خصوص تحصیل در مقطع
های تحصیلی کشور کانادا ،حق همراه است .این نکته
بدین معناست که دانشجویان می توانند در خواست
ویزای همراه برای همسر و فرزندان زیر  ۱۸سال خود
را به سفارت ارائه دهند .در ارتباط با دانش آموزان
زیر  ۱۸سال می توان به این نکته اشاره کرد که یکی
از والدین از حق همراهی برخوردار است .این نکته به
عنوان یکی از برترین مزایای تحصیل در کانادا قلمداد
می شود.

کانادا از معدود کشورهای جهان است که در آن
دوره های تحصیلی در روند اخذ اقامت دخیل می
باشند .با توجه به سیستم امتیاز بندی در نظر گرفته
شده برای اخذ اقامت ،سابقه تحصیل در دانشگاه های
کانادا دارای امتیاز می باشد .از دیگر مزایای تحصیل
در کانادا می توان به این نکته اشاره کرد که
دانشجویان پس از اتمام تحصیل به مدت  ۲تا  ۳سال
قادر خواهند بود در کشور کانادا زندگی و بدنبال کار
باشند .در صورت احراز شرایط مورد نظر اقامت
کانادا به افراد اعطا می شود.

کشور کانادا برای از بین بردن دغدغه خانواده هایی که
فرزندان خود را برای تحصیل در کانادا آماده می کنند،
شرایط ویژه ای را نظیر خوابگاه های دانشجویی و
دانش آموزی با امکانات پیشرفته ،تهیه غذای اسالمی و
حالل ،فراهم کردن بستر نظارت مستمر اولیای دانش
آموز بر روند تحصیلی و بسیاری از امکانات دیگر محیا
نموده است .این نکته می تواند مزایایی ارزشمند برای
درخواست کنندگان ویزای تحصیلی کانادا باشد.

دانش آموزان برای ورود به مقطع دبیرستان در کشور
کانادا نیازمند ارائه مدرکی دال بر تسلط به زبان
انگلیسی نمی باشند .الزم بذکر است هر چه سطح
دانش زبان انگلیسی باال تر باشد ،شانس افراد برای
اخذ ویزا کشور کانادا افزایش پیدا می کند .دانش
آموزان قبل از ورود به مدارس در کشور کانادا باید در
آزمون سنجش سطح زبان انگلیسی شرکت کنند .در
صورت انتخاب ایالت کبک ،دانش آموزان می بایست
در آزمون سنجش سطح زبان فرانسوی شرکت کنند.

در مبحث زبان این نکته حائز اهمیت است که
متناسب با دانشگاه مورد نظر در هر ایالت ،نمره ای
مشخص برای دانش زبان انگلیسی و فرانسوی نیاز
است .دانشجویان برای تحصیل در مقطع لیسانس
ملزم به ارائه نمره  ۶آزمون آیلتس ،کارشناسی ارشد
نمره  ۶٫۵می باشند .داوطلبان می توانند دوره های
آموزش زبان انگلیسی را در کشور کانادا و قبل از
شروع دوره های دانشگاهی خود سپری کنند.
موسسه زبان آریاناپارس با ارائه دوره های فشرده
زبان انگلیسی در مدت زمان محدود شما را به نتیجه
دلخواهتان می رساند و شانس شما را برای اخذ
مدرک زبان مورد نظر برای مهاجرت به کانادا باال می
برد.

علی رغم مزایای عنوان شده ،تحصیل در کانادا با
چالش هایی همراه است .از همین رو با آگاهی از
شرایط موجود در کانادا قادر خواهید بود انتخاب
بهتری را داشته باشید .از اصلی ترین معایب تحصیل
در کشور کانادا می توان به سه مورد زیر اشاره کرد.

دانشجویان برای اخذ پذیرش از دانشگاه های برتر
کانادا ملزم به ارائه مدارک بین المللی می باشند.
مدارکی نظیر  GMAT ،GREو نمرات مناسب در
آزمون های آیلتس و تافل از جمله مدارک مورد نیاز
برای قبولی در دانشگاه های برتر کانادا می باشد .الزم
بذکر است که پذیرش در دانشگاه های برتر کانادا
شانس اخذ ویزای تحصیلی و ورود به بازار کار را
افزایش می دهد .دانشجویان در صورت ورود به بازار
کار و دریافت ویزای کار کانادا قادر خواهند بود از این
خدمات بهره مند شوند.

متوسط هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا از
میانگین هزینه های عنوان شده در سایر کشورهای
دنیا باالتر می باشد .دانشجویان بین المللی برای
تحصیل و زندگی در این کشور ملزم به پرداخت هزینه
ای حدود  ۳۰تا  ۴۰هزار دالر در سال می باشند.
شهرهای همچون ونکوور ،تورنتو و مونترال در صدر
لیست پر هزینه ترین شهرهای دنیا قرار دارند.

متوسط هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا از
میانگین هزینه های عنوان شده در سایر کشورهای دنیا
باالتر می باشد .دانشجویان بین المللی برای تحصیل و
زندگی در این کشور ملزم به پرداخت هزینه ای حدود
 ۳۰تا  ۴۰هزار دالر در سال می باشند .شهرهای
همچون ونکوور ،تورنتو و مونترال در صدر لیست پر
هزینه ترین شهرهای دنیا قرار دارند.

زندگی کردن در کانادا چه تفاوتهایی با زندگی در ایران
دارد؟ این سوالی است که گروه تحریریه آریاناپارس در
مقاله زندگی در کانادا به آن پرداخته است.

دانشجویان برای تحصیل در کانادا ملزم به پرداخت
هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور می باشند.
الزم به ذکر است که دانشجویان با توجه به حق کار
های هفتگی می توانند بخشی از هزینه های خود را
پوشش دهند.

در صورت ثبت نام در دانشگاه هایی با مجوز DLIکه اجازه پذیرش
دانشجویان بین المللی را دارا می باشند ،حق کار دانشجویی به آنها
تعلق می گیرد .دانشجویان بین المللی در مقاطع تحصیلی کشور
کانادا مجوز کار در محدوده ای  ۲۰ساعت بصورت هفتگی را دارا
می باشند .میانگین حقوق این افراد حدودا بین  ۱۲تا  ۱۶دالر به
ازای هر ساعت می باشد که مجموع درآمد های حاصله از کار
دانشجویی می تواند بخشی از هزینه های تحصیل فرد را در یک
سال پوشش دهد .با توجه به مطالب ذکر شده ،در صورتی که فرد
دانشجو متأهل باشد ،حق کار هم برای همراه فرد در نظر گرفته می
شود .همراهان دانشجویان در کشور کانادا در هفته  ۴۰ساعت حق
کار را دارا می باشند.

هزینه تحصیل در مدارس کانادا ساالنه در حدود  ۱۳تا  ۱۷هزار
دالر می باشد .دانش آموزان بین المللی که قصد تحصیل در مدارس
برتر کانادا را دارند می بایست هزینه سال اول تحصیل خود را در
همان ابتدا پرداخت نمایند .لذا خانواده ها با مطلع بودن از شرایط
موجود ،برنامه ریزی بهتری را می توانند داشته باشند .هزینه های
تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه های کانادا بین  ۱۸تا ۲۲
هزار دالر در سال در نظر گرفته می شود .دانشجویان بین المللی
برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به پرداخت هزینه ای
بالغ بر  ۱۵تا  ۲۰هزار دالر می باشند .الزم به ذکر است که هزینه
های تحصیل متناسب با رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر متفاوت
می باشد.

هزینه های زندگی در کشور کانادا به عوامل بسیار
گوناگونی همچون سبک زندگی و شهر مورد نظر و …
بستگی دارد .هزینه های زندگی برای دانشجویان
بصورت میانگین بین  ۷۰۰تا  ۸۰۰دالر در ماه می باشد
که شامل هزینه های مسکن ،غذا ،رفت و آمد و بیمه و
سایر هزینه های است که دانشجو ملزم به پرداخت آنها
در زمان تحصیل در کانادا می باشد.

دانشجویان برای تحصیل در کشور کانادا در ابتدای
کار برای اخذ پذیرش و پس از آن برای دریافت ویزا
اقدام می نمایند .برای درصد باالی موفقیت پذیرش در
یک موسسه آموزشی در کانادا ،تحلیل و بررسی این
مراکز به عنوان اولین قدم ویزای تحصیلی در نظر
گرفته می شود .به دانشجویان توصیه می شود که یک
سال قبل از اقدامات الزم به بررسی شرایط و قوانین
موجود در کانادا بپردازند.

برای موفقیت در یک موسسه آموزشی در کانادا،
باید در مورد انواع مختلف معیارهای مورد نیاز
مدارس ،کالج ها دانشگاه ها و دوره های بررسی
نمایید .عالوه بر این ،همچنین باید انواع مختلفی از
قوانین و مقررات فرآیند درخواست اجازه تحصیل را
تحلیل کنید .در گام نخست مراکز DLIرا انتخاب
نمایید .با توجه به رشته تحصیلی و میزان بودجه در
نظر گرفته شده برای تحصیل در کانادا ،لیست
دانشگاه های ممکن را تنظیم نمایید.

دانشجویان برای اخذ پذیرش از دانشگاه های
کانادا ،ملزم به ارائه مدارک مورد نیاز اعم از سوابق
تحصیلی ،مدرکی دال بر تسلط زبان ،ریز نمرات،
توصیه نامه از اساتید دانشگاه و انگیزه نامه می
باشند .دانشجویان متناسب با زمان های پذیرش
) ،)Deadlineمدارک را برای بخش ادمیشن یا
پذیرش دانشگاه ارسال و یا به صورت آنالین آپلود
می کنند .بازه های زمانی پاسخگویی دانشگاه برای
تایید و یا رد پرونده  ۲۰تا  ۴۵روز در نظر گرفته
می شود.

پس از تأیید پذیرش از دانشگاه ،می توانید برای
ویزای دانشجویی اقدام نمایید .در ارتباط با دریافت
ویزا تحصیلی کانادا ،دانشجویان پس از اخذ پذیرش
می توانند با آپلود مدارک و تعیین بازه زمانی مشخص
برای امر بیومتریک اقدام نمایند .مهم ترین مدرک
برای اخذ ویزای تحصیلی تهیه و تنظیم STUDY
PLANمناسب می باشد .به صورت معمول بازه زمانی
پاسخ گویی سفارت بین  ۲تا  ۸هفته در نظر گرفته می
شود .ذکر این مطلب از اهمیت باالیی برخوردار است
که هر فرد که قصد ادامه تحصیل در کانادا را داشته
باشد قبل از مهاجرت به این کشور برای مراجعه به
سفارت باید نامه ای مبنی بر پشتوانه مالی نشان دهد
که مبلغ آن معادل هزینه یکسال زندگی و تحصیل
است.

قوانین مهاجرتی و شرایط اعطای ویزا در کشور کانادا
هر سال دستخوش تغییرات می شود .انتخاب دانشگاه
و یا شرایط موجود در سفارت سبب کاهش و یا
افزایش شانس ویزای تحصیلی دانشجویان بین المللی
می شود.

موسسه آریاناپارس با بررسی پرونده هایی که
موفق به اخذ ویزای کانادا نشده اند به سه فاکتور
تاثیرگذار در عدم حصول نتیجه رسیده است.

یکی از مهم ترین دالیل جواب منفی در پرونده
های تحصیلی کشور کانادا ،متقاعد نشدن آفیسر به
بازگشت دانشجو به کشور مبدا می باشد .در
خصوص ویزای تحصیلی ،دانشجویان ملزم به ارائه
مدارکی نظیر وابستگی خانوادگی و بهبود وضعیت
کاری پس از بازگشت می باشند تا با ارائه مدارک
شانس خود را برای دریافت ویزا افزایش دهند.

گردش و تمکن مالی از دیگر موارد حائز اهمیت
برای اعطای ویزای تحصیلی به دانشجویان بین
المللی می باشد .میزان بودجه و درآمد باید
متناسب با هزینه های تحصیل و زندگی در کشور
کانادا باشد .از همین رو ارائه گردش مالی منظم در
بازه زمانی  ۳تا  ۴ماه به این امر و افزایش شانس
ویزا برای تحصیل در کانادا کمک شایانی می کند.

به طور قطع ،مهم ترین مدرک برای اخذ
ویزای تحصیلی کانادا ،ارائه Study Plan
به بهترین شکل ممکن می باشد .انتخاب
دانشگاه و دالیل انتخاب کشور کانادا از
بارزترین مسائل مطرح شده در Study
 Planاست .انتخاب و اخذ پذیرش از
دانشگاه های برتر نشان دهنده صالحیت
دانشجویان برای تحصیل در کانادا می باشد.
به موجب این امر ،دانشگاه هایی که شرایط
ساده ای را از دانشجویان بین المللی طلب می
نمایند ،از شانس کمتری برای اخذ ویزا
برخوردار می باشند.

تنها دارنده مجوزهای وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
در ایران می باشد .اخذ نمایندگی از بسیاری
دانشگاه ها و مراکز معتبر جهان ،ارائه صدها
پرونده موفق به چندین سفارت کشورهای
مختلف دنیا و ایجاد رابطه مبتنی بر رضایت
قلبی و اطمینان خاطر موکلین عزیز همواره
بزرگترین افتخار آریاناپارس بوده و سرلوحه
عملکرد آتی خود نیز خواهد بود.

