


ینهمچنوآموزشیسطحبودنباالبهتوجهبا
ویاندانشجاختیاردرکاناداکهایویژهامکانات

انمتقاضیسالههمهدهد،میقرارالمللیبین
هباقدامکانادادرتحصیلادامهبرایمتعددی
.ایندنممیکشوراینتحصیلیویزایدریافت

حصیلتبهمندانعالقهتوجهکانونکاناداکشور
رونایاز.باشدمیزبانانگلیسیکشورهایدر

تحصیلیویزایبرایهاخواستدرتعداد
گلیسیانهایکشورسایربهنسبتکاناداکشور

.استبیشترزبان

طشرایواسطهبهآریاناپارستحریریهگروه
هبمندانعالقهفراوانهایدرخواستومطلوب
ایطشربررسیوتحلیلبهکانادادرتحصیل
روپیشمطلبدرپذیرشاخذبرایموجود

کسبابباشندقادرمتقاضیانتااستپرداخته
ربیشتآگاهیبازمینه،ایندرجامعاطالعات

.بردارندقدممقصداینانتخابجهت



ورتصبهکاناداکشوردرآموزشیسیستم
اعدهقاینازکبکایالت.باشدمییکپارچه
کهتمعناسبدیننکتهاین.استمستثنی

لتایادرمختلفمقاطعدرتحصیلهایسال
.استمتفاوتکاناداهایایالتسایرباکبک
بککدرابتداییدورهتحصیالتمثالبطور

بهسال۵کاناداهایایالتسایروسال۶
زاکاناداآموزشیسیستم.انجامدمیطول

ناسیکارشکارشناسی،دانشگاه،قبلمقطع
برای.استشدهتشکیلدکتریوارشد

صیلیتحمقاطعدرتحصیلشرایطازآشنایی
.نماییدتوجهمقالهادامهبهکانادادر



مسئولیتحسایجادبرایسالگی۳ازکودکان
برخوردهایپرورشخالقیت،افزایشپذیری،

ودککمهددرتحصیلبهطلبیاستقاللواجتماعی
کودکمهددرتحصیلزمانیهایبازه.پردازندمی
هایدورهمقطع،ایناتمامازپس.باشدمیسال۳

آموزاندانشپذیرایسالگی۶از(ابتدایی)اجباری
اواسطازکاناداکشوردرتحصیلیسال.است

.شودمیشروع(سپتامبرماهاوایل)ماهشهریور
آموزاندانشازدستهاینبرایآموزشزمانمدت

.رسدمیپایانبهماهخرداداواخردروبودهماهده
دورهانمیتعطیالتشدهاعالمبندیزمانبهتوجهبا

.باشدمیماه۲ابتداییدورهبرایتحصیلی

ادامهبرایخودفرزنداناعزامقصدکههایخانواده
مدارسلیستدربایددارندراکانادادرتحصیل

اینرسمیسایتوبدرکهکاناداکشورتائیدمورد
ابانتخرانظرموردمدرسهشود،میمنتشرکشور
هبتوانمیخصوصیمدارسباارتباطدر.کنند

هبشروعمدارسباوشدعملواردمستقلصورت
.نمودپذیرشاخذبرایمکاتبه



دورانکردنسپریازپسآموزاندانش
کهشوندمیدبیرستاندورهواردخودابتدایی

میطولبهسال۶تا۵بینمعمولبصورت
رینپرطرفدارتازیکیدبیرستاندوره.انجامد
روسد.باشدمیکاناداکشوردرتحصیلیمقاطع

تریتخصصبصورتدبیرستانآخرسالسهدر
واحد۸۰آموزاندانشکهشودمیارائه

ندگذارمیسرپشتسالسهایندرراآموزشی
اهدانشگبهورودبرایآموزاندانشآمادگیتا

سالایندرشدهارائهدروساز.یابدافزایش
ماعی،اجتریاضیات،انگلیسی،زبانبهتوانمی

سالدر.کرداشارهریزیبرنامهوعلوم
طیفبودخواهندقادرآموزاندانشدوازدهم،

دانش.نمایندانتخابرادروسازوسیعی
همچونهاییمهارتبرایسالایندرآموزان

لقبیاینازمواردیونویسیرزومهکاریابی،
.شوندمیآماده



وانندتمیکانادادانشجوییویزایمتقاضیان
هبصورتدر،کانادالیسانسمقطعبرای
برایخودتحصیلسال۱۲رساندناتمام
کشوراینهایدانشگاهازپذیرشاخذ

زمانیهایبازهمعمولبطور.نماینداقدام
السچهارکاناداکشوردرکارشناسیمقطع

است،بذکرالزم.انجامدمیطولبه
اند،کردهتحصیلسال۱۱کهمتقاضیانی

کشورایندررا۱۲سالبودخواهندقادر
دانشگاهواردآنازپسوکردهسپری

نادا،کادرکارشناسیدوره.شوندکاناداهای
میاندوزیعلمکسببرایایدریچه

بابمتناسالمللیبیندانشجویان.باشد
برایبودخواهندقادرخودمندیعالقه

.دنمایناقدامکاناداهایدانشگاهبرترین
گاهدانشدرتحصیلامکاناستبذکرالزم

رمیسکارشناسیهایدورهبرایکالجیاو
.باشدمی



زمجوکارشناسی،هایدورهاتمامازپسدانشجویان
.ندنمایمیدریافتراارشدکارشناسیدورهبهورود

بهاناداککشوردرارشدکارشناسیمقطعکلیبصورت
بامتناسبدانشجویانوشودمیتقسیمدستهدو

اینازیکیدرحضوربهملزمتحصیلی،رشتهشرایط
.باشندمیشدهگرفتهنظردرهایدوره

همانندداوطلبدانشجویانتحقیقاتی،هایدورهدر
بدیناین.دهندمیانجامرااقداماتدکتراهایدوره

ازیدتائنیازمندپذیرش،اخذوورودبرایکهمعناست
یکازگرفتنتاییدیهبرایمسلماً.باشندمیاستاد

ذیرشپاخذبرایآلایدهشرایطنیازمنداستاد،دانشجو
ازبانزنمرهالمللی،بینمقاالتمناسب،معدلکهاست

هرشتتمامیدانشجویان.باشدمیشرایطاینموارد
یمراهنمااستادکردنپیداصورتدرتحصیلیهای

ورتصبه.کنندشرکتتحقیقاتیهایدورهدرتوانند
رشتهوریاضیفیزیک،مثلپایهعلومهایرشتهمعمول

.گیرندمیقراردستهایندرپیراپزشکیهای



Masterبهارشدکارشناسیدومدسته of

Engineeringاخذبرایکهاستمشهور
هخواستشرایطبایددانشجویانپذیرش،

دتم.کنندتأمینرانظرمورددانشگاهشده
کشوردرارشدکارشناسیهایدورهزمان
و۱۲هایدورهولیباشدمیسال۲کانادا

قابلکاناداهایدانشگاهدرنیزماهه۱۸
.استدسترس

ورهددرتحصیلباالمللیبیندانشجویان
فرصتازکانادا،درارشدکارشناسیهای
ردکاروکانادااقامتاخذبرایمناسبیهای
.باشندمیبرخوردارکشوراین



حصیلتکانادا،کشورآموزشینظامبهتوجهبا

بهسال۵تا۳بینکانادادردکتریمقطعدر

نیادنقاطاقصیازدانشجویان.انجامدمیطول

قادرتائیدموردمدارکارائهصورتدر

.نماینداقداممقطعاینبرایبودخواهند

اخذبرایخودراهابتدایدردانشجویان

هبملزمکانادادردکتریمقطعدرپذیرش

پسوباشندمیراهنمااستادیکازتائیداخذ

دررادانشگاهشرایطکردنفراهمآناز

کلیبصورت.دهندقرارخودکاردستور

میاداکاندرتحصیلبهمندعالقهدانشجویان

هایینههزباتحصیلیاوبورسیهبرایتوانند
.نماینداقدامشخصی



زممستلدکتری،مقطعدربورسیهاخذجهتاقدام
حیطهکهSupervisorراهنمااستادتاییدوانتخاب
میشد،باداشتهرادانشجوباراستایکدرفعالیت

ایهرزومهبهتوجهبااساتیدوهادانشگاه.باشد
یماختصاصدانشجویانبهراهاییهزینهموجود،

مقطعدربورسیهاخذبرایمعمولشرایط.دهند
:باشدمیزیرشرحبهکاناداکشوردردکتری

باالیهایمعدلمعمولبصورت)مناسبمعدل•
(دارندباالتریشانس۱۷
ابکتوالمللیبینمقاالتقبیلازتالیفات•
۷نمرهمعمولبصورت)انگلیسیزبانمدرک•

(استاساتیدپسندمورد
شتهربرمتقاضیفردتسلطدهندهنشانمدارک•

تحصیلی
ذکرهایآیتمازتعدادییاوهمهازمندیبهره
ردفردشانسافزایشراستایدرتواندمیشده

نقشکانادادردکتریمقطعدرپذیرشاخذجهت
.کندایفارابسزایی



کاناداکشوردردانشگاه۹۸کلیصورتبه
ارکبهمشغولدانشجویانپرورشمبحثدر
ده،شعنوانهایدانشگاهتعداداز.باشندمی
رددنیابرتردانشگاه۵۰میاندردانشگاهسه

:دارندقرارQSسایت

کاناداورکشدنیا،دانشجوییشهرهایبرترینبندیرتبهدر
و(۱۳)تورنتو،(۴)مونترالشهرسه.داردنمایندهسه

.اندگرفتهقراربرترشهر۲۰میاندر(۱۷)ونکوور



ایهرشتهازوسیعیطیفکاناداهایدانشگاه
روهمیناز.گیردمیبردرراتحصیلی

ادرقتحصیلیرشتهبامتناسبدانشجویان
اداکانهایدانشگاهبرترینبرایبودخواهند

درآریاناپارستحریریهگروه.نماینداقدام
یبررسوتحلیلبهکاناداهایدانشگاهمقاله

تکیفیمنظرازکاناداهایدانشگاهبرترین
قابلهایدورهوتحصیلهایهزینهآموزشی،

یبراراشرایطامکاناین.استپرداختهارائه
.نمایدمیهموارتردانشگاهانتخاب

ایبمعومزایابایدکشوریکدرتحصیلبرای
یبهترهایانتخابتادادقراربررسیموردرا
ازرخیب.باشندداشتهالمللیبیندانشجویانرا

.اشدبمیزیرشرحبهکانادادرتحصیلمزایای



مقطعدرتحصیلخصوصدرمثبتهایویژگیازیکی
تهنکاین.استهمراهحقکانادا،کشورتحصیلیهای

تخواسدرتوانندمیدانشجویانکهمعناستبدین
خودسال۱۸زیرفرزندانوهمسربرایهمراهویزای

آموزاندانشباارتباطدر.دهندارائهسفارتبهرا
کییکهکرداشارهنکتهاینبهتوانمیسال۱۸زیر

هبنکتهاین.استبرخوردارهمراهیحقازوالدیناز
لمدادقکانادادرتحصیلمزایایبرترینازیکیعنوان

.شودمی

آندرکهاستجهانکشورهایمعدودازکانادا
میدخیلاقامتاخذرونددرتحصیلیهایدوره

گرفتهظرندربندیامتیازسیستمبهتوجهبا.باشند
هایاهدانشگدرتحصیلسابقهاقامت،اخذبرایشده

یلتحصمزایایدیگراز.باشدمیامتیازدارایکانادا
کهکرداشارهنکتهاینبهتوانمیکانادادر

سال۳تا۲مدتبهتحصیلاتمامازپسدانشجویان
کارالبدنبوزندگیکاناداکشوردربودخواهندقادر

اقامتنظرموردشرایطاحرازصورتدر.باشند
.شودمیاعطاافرادبهکانادا



کههاییخانوادهدغدغهبردنبینازبرایکاناداکشور
نند،کمیآمادهکانادادرتحصیلبرایراخودفرزندان

ودانشجوییهایخوابگاهنظیرراایویژهشرایط
والمیاسغذایتهیهپیشرفته،امکاناتباآموزیدانش
نشدااولیایمستمرنظارتبسترکردنفراهمحالل،
محیاردیگامکاناتازبسیاریوتحصیلیروندبرآموز

برایارزشمندمزایاییتواندمینکتهاین.استنموده
.دباشکاناداتحصیلیویزایکنندگاندرخواست

ورکشدردبیرستانمقطعبهورودبرایآموزاندانش
زبانبهتسلطبردالمدرکیارائهنیازمندکانادا

حسطچههراستبذکرالزم.باشندنمیانگلیسی
برایدافراشانسباشد،ترباالانگلیسیزباندانش

دانش.کندمیپیداافزایشکاناداکشورویزااخذ
دربایدکاناداکشوردرمدارسبهورودازقبلآموزان
در.دکننشرکتانگلیسیزبانسطحسنجشآزمون
تبایسمیآموزاندانشکبک،ایالتانتخابصورت

.ندکنشرکتفرانسویزبانسطحسنجشآزموندر



کهاستاهمیتحائزنکتهاینزبانمبحثدر
اینمرهایالت،هردرنظرمورددانشگاهبامتناسب
نیازفرانسویوانگلیسیزباندانشبرایمشخص

سلیسانمقطعدرتحصیلبرایدانشجویان.است
دارشکارشناسیآیلتس،آزمون۶نمرهارائهبهملزم
هایدورهتوانندمیداوطلبان.باشندمی۶٫۵نمره

ازقبلوکاناداکشوردرراانگلیسیزبانآموزش
.کنندسپریخوددانشگاهیهایدورهشروع

هفشردهایدورهارائهباآریاناپارسزبانموسسه
یجهنتبهراشمامحدودزمانمدتدرانگلیسیزبان

اخذبرایراشماشانسورساندمیدلخواهتان
یمباالکانادابهمهاجرتبراینظرموردزبانمدرک

.برد

ابکانادادرتحصیلشده،عنوانمزایایرغمعلی
ازآگاهیباروهمیناز.استهمراههاییچالش
انتخاببودخواهیدقادرکانادادرموجودشرایط
تحصیلمعایبتریناصلیاز.باشیدداشتهرابهتری

.ردکاشارهزیرموردسهبهتوانمیکاناداکشوردر



ربرتهایدانشگاهازپذیرشاخذبرایدانشجویان
.دباشنمیالمللیبینمدارکارائهبهملزمکانادا

درمناسبنمراتوGRE،GMATنظیرمدارکی
نیازموردمدارکجملهازتافلوآیلتسهایآزمون

الزم.دباشمیکانادابرترهایدانشگاهدرقبولیبرای
ناداکابرترهایدانشگاهدرپذیرشکهاستبذکر

راکاربازاربهورودوتحصیلیویزایاخذشانس
ربازابهورودصورتدردانشجویان.دهدمیافزایش

یناازبودخواهندقادرکاناداکارویزایدریافتوکار
.شوندمندبهرهخدمات

ازکانادادرتحصیلوزندگیهایهزینهمتوسط
کشورهایسایردرشدهعنوانهایهزینهمیانگین

رایبالمللیبیندانشجویان.باشدمیباالتردنیا
زینههپرداختبهملزمکشورایندرزندگیوتحصیل

.باشندمیسالدردالرهزار۴۰تا۳۰حدودای
صدردرمونترالوتورنتوونکوور،همچونشهرهای

.دارندقراردنیاشهرهایترینهزینهپرلیست



ازکانادادرتحصیلوزندگیهایهزینهمتوسط
دنیاکشورهایسایردرشدهعنوانهایهزینهمیانگین

وحصیلتبرایالمللیبیندانشجویان.باشدمیباالتر
ودحدایهزینهپرداختبهملزمکشورایندرزندگی

شهرهای.باشندمیسالدردالرهزار۴۰تا۳۰
رپلیستصدردرمونترالوتورنتوونکوور،همچون

.دارندقراردنیاشهرهایترینهزینه

ان زندگی کردن در کانادا چه تفاوتهایی با زندگی در ایر
ر این سوالی است که گروه تحریریه آریاناپارس ددارد؟

.به آن پرداخته استزندگی در کانادامقاله

تپرداخبهملزمکانادادرتحصیلبرایدانشجویان
.ندباشمیکشورایندرزندگیوتحصیلهایهزینه

ارکحقبهتوجهبادانشجویانکهاستذکربهالزم
راخودهایهزینهازبخشیتوانندمیهفتگیهای

.دهندپوشش



پذیرشاجازهکهDLIمجوزباهاییدانشگاهدرنامثبتصورتدر
آنهاهبدانشجوییکارحقباشند،میداراراالمللیبیندانشجویان

کشورتحصیلیمقاطعدرالمللیبیندانشجویان.گیردمیتعلق
داراراهفتگیبصورتساعت۲۰ایمحدودهدرکارمجوزکانادا

بهدالر۱۶تا۱۲بینحدوداافراداینحقوقمیانگین.باشندمی
کارازحاصلههایدرآمدمجموعکهباشدمیساعتهرازای

کیدررافردتحصیلهایهزینهازبخشیتواندمیدانشجویی
ردفکهصورتیدرشده،ذکرمطالببهتوجهبا.دهدپوششسال

میهگرفتنظردرفردهمراهبرایهمکارحقباشد،متأهلدانشجو
حقساعت۴۰هفتهدرکاناداکشوردردانشجویانهمراهان.شود
.باشندمیداراراکار

هزار۱۷تا۱۳حدوددرساالنهکانادامدارسدرتحصیلهزینه
مدارسدرتحصیلقصدکهالمللیبینآموزاندانش.باشدمیدالر
درارخودتحصیلاولسالهزینهبایستمیدارندراکانادابرتر

طشرایازبودنمطلعباهاخانوادهلذا.نمایندپرداختابتداهمان
هایههزین.باشندداشتهتوانندمیرابهتریریزیبرنامهموجود،
۲۲تا۱۸بینکاناداهایدانشگاهدرکارشناسیمقطعدرتحصیل

لیالملبیندانشجویان.شودمیگرفتهنظردرسالدردالرهزار
اینههزیپرداختبهملزمارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلبرای
هزینهکهاستذکربهالزم.باشندمیدالرهزار۲۰تا۱۵بربالغ
متفاوتظرنمورددانشگاهوتحصیلیرشتهبامتناسبتحصیلهای

.باشدمی



بسیارعواملبهکاناداکشوردرزندگیهایهزینه
…ونظرموردشهروزندگیسبکهمچونگوناگونی

دانشجویانبرایزندگیهایهزینه.داردبستگی
باشدمیماهدردالر۸۰۰تا۷۰۰بینمیانگینبصورت

وبیمهوآمدورفتغذا،مسکن،هایهزینهشاملکه
آنهاپرداختبهملزمدانشجوکهاستهایهزینهسایر

.باشدمیکانادادرتحصیلزماندر

دایابتدرکاناداکشوردرتحصیلبرایدانشجویان
زاویدریافتبرایآنازپسوپذیرشاخذبرایکار

دررشپذیموفقیتباالیدرصدبرای.نمایندمیاقدام
اینبررسیوتحلیلکانادا،درآموزشیموسسهیک

رنظدرتحصیلیویزایقدماولینعنوانبهمراکز
یککهشودمیتوصیهدانشجویانبه.شودمیگرفته

ینقوانوشرایطبررسیبهالزماقداماتازقبلسال
.بپردازندکانادادرموجود



ا،کاناددرآموزشیموسسهیکدرموفقیتبرای
نیازموردمعیارهایمختلفانواعمورددرباید

بررسیهایدورهوهادانشگاههاکالجمدارس،
ازفیمختلانواعبایدهمچنیناین،برعالوه.نمایید
رالتحصیاجازهدرخواستفرآیندمقرراتوقوانین
انتخابراDLIمراکزنخستگامدر.کنیدتحلیل
درودجهبمیزانوتحصیلیرشتهبهتوجهبا.نمایید

تلیسکانادا،درتحصیلبرایشدهگرفتهنظر
.نماییدتنظیمراممکنهایدانشگاه

هایدانشگاهازپذیرشاخذبرایدانشجویان
قسوابازاعمنیازموردمدارکارائهبهملزمکانادا،

رات،نمریززبان،تسلطبردالمدرکیتحصیلی،
میهنامانگیزهودانشگاهاساتیدازنامهتوصیه
رشپذیهایزمانبامتناسبدانشجویان.باشند

Deadline))،یاادمیشنبخشبرایرامدارک
آپلودآنالینصورتبهیاوارسالدانشگاهپذیرش

برایهدانشگاپاسخگوییزمانیهایبازه.کنندمی
گرفتهنظردرروز۴۵تا۲۰پروندهردیاوتایید

.شودمی



ایبرتوانیدمیدانشگاه،ازپذیرشتأییدازپس
تدریافباارتباطدر.نماییداقدامدانشجوییویزای

رشپذیاخذازپسدانشجویانکانادا،تحصیلیویزا
شخصمزمانیبازهتعیینومدارکآپلودباتوانندمی

مدرکترینمهم.نماینداقدامبیومتریکامربرای
STUDYتنظیموتهیهتحصیلیویزایاخذبرای

PLANانیزمبازهمعمولصورتبه.باشدمیمناسب
میگرفتهنظردرهفته۸تا۲بینسفارتگوییپاسخ
تاسبرخوردارباالییاهمیتازمطلباینذکر.شود

هداشتراکانادادرتحصیلادامهقصدکهفردهرکه
هبمراجعهبرایکشوراینبهمهاجرتازقبلباشد

دهداننشمالیپشتوانهبرمبنیاینامهبایدسفارت
لتحصیوزندگییکسالهزینهمعادلآنمبلغکه

.است

اداکانکشوردرویزااعطایشرایطومهاجرتیقوانین
گاهدانشانتخاب.شودمیتغییراتدستخوشسالهر

یاوکاهشسببسفارتدرموجودشرایطیاو
المللیبیندانشجویانتحصیلیویزایشانسافزایش

.شودمی



هکهاییپروندهبررسیباآریاناپارسموسسه
تورفاکسهبهاندنشدهکاناداویزایاخذبهموفق

.استرسیدهنتیجهحصولعدمدرتاثیرگذار

پروندهدرمنفیجوابدالیلترینمهمازیکی
بهیسرآفنشدنمتقاعدکانادا،کشورتحصیلیهای

رد.باشدمیمبداکشوربهدانشجوبازگشت
رائهابهملزمدانشجویانتحصیلی،ویزایخصوص
ضعیتوبهبودوخانوادگیوابستگینظیرمدارکی

دارکمارائهباتاباشندمیبازگشتازپسکاری
.دهندافزایشویزادریافتبرایراخودشانس

اهمیتحائزموارددیگرازمالیتمکنوگردش
ینبدانشجویانبهتحصیلیویزایاعطایبرای

بایددرآمدوبودجهمیزان.باشدمیالمللی
شورکدرزندگیوتحصیلهایهزینهبامتناسب

درمنظممالیگردشارائهروهمیناز.باشدکانادا
شانسافزایشوامراینبهماه۴تا۳زمانیبازه
.کندمیشایانیکمککانادادرتحصیلبرایویزا



اخذبرایمدرکترینمهمقطع،طوربه
Studyارائهکانادا،تحصیلیویزای Plan

ابانتخ.باشدمیممکنشکلبهترینبه
ازکاناداکشورانتخابدالیلودانشگاه

Studyدرشدهمطرحمسائلبارزترین

Planازپذیرشاخذوانتخاب.است
صالحیتدهندهنشانبرترهایدانشگاه

.اشدبمیکانادادرتحصیلبرایدانشجویان
طشرایکههاییدانشگاهامر،اینموجببه

میطلبالمللیبیندانشجویانازراایساده
ویزااخذبرایکمتریشانسازنمایند،

.باشندمیبرخوردار



رفاهوکارتعاون،وزارتمجوزهایدارندهتنها
آوریفنوتحقیقاتعلوموزارتواجتماعی

یبسیارازنمایندگیاخذ.باشدمیایراندر
صدهاارائهجهان،معتبرمراکزوهادانشگاه
کشورهایسفارتچندینبهموفقپرونده
ایترضبرمبتنیرابطهایجادودنیامختلف

هموارهعزیزموکلینخاطراطمینانوقلبی
رلوحهسوبودهآریاناپارسافتخاربزرگترین

.بودخواهدنیزخودآتیعملکرد


