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راھنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا

نکات و یادآوری ھا

تمرکز این کتابچھ بر ادامھ تحصیل در ھر مقطع باالتر از دیپلم است و می تواند در دانشگاه ، کالج ھای عمومی و
یا خصوصی برای انواع دوره ھای کوتاه، میان مدت و بلندمدت و برای ھمھ مقاطع، از گواھی نامھ ھای کالج تا
مدرک دکترا معتبر باشد. برای تحصیل در مدارس تا قبل از پایان دوره متوسطھ، در آینده کتابچھ ی دیگری

منتشر خواھد شد.

نکتھ: محتوای این مکتوب با ھدف آگاھی بخشی بھ عالقھ مندانی کھ در خارج از کانادا زندگی می کنند تھیھ شده
است اما جدای از بحث دریافت ویزا، سایر مطالب برای افراد مقیم و شھروندان کانادایی ھم می تواند مفید باشد.

این مکتوب در «زندگی حقیقی در کانادا» Real Life in Canada، توسط نویسنده تھیھ و منتشر شده است و
تمامی حقوق آن متعلق بھ نویسنده است.

این اثر صرفا برای مطالعھ و استفاده شخصی شما طراحی و آماده شده و ھرگونھ بازنشر و استفاده از محتوای
این کتابچھ یا انتشار بخش یا تمامی آن چھ بھ صورت چاپی و چھ در فضای مجازی بدون دریافت اجازه ی کتبی

ممنوع است.

استفاده مختصر از بخشی از آن صرفا جھت معرفی اثر و با ارجاع بھ صفحھ ی رسمی معرفی آن در وبسایت
«زندگی حقیقی در کانادا»، مجاز است.

- این اطالعات بر اساس مقررات، رویھ ھا، منابع و مراجع موجود در آغاز سال 2020 تنظیم شده است و اگرچھ بعید است  **
کھ مراحل و گام ھای اصلی در آینده تغییر کنند اما تغییر در جزییات ممکن است بھ ھمین دلیل بھ زمان تولید و انتشار اثر توجھ

داشتھ باشید.

Real Life in Canada
صفحھ 1

https://www.reallifeincanada.ca/
https://www.reallifeincanada.ca/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%ac%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87/
https://www.reallifeincanada.ca/


راھنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا

فھرست مطالب

5     مرحلھ اول: گام ھای پیش از ھرگونھ اقدام

1     مرحلھ دوم: اقدام برای تحصیل 1

19     مرحلھ سوم: اقدامات پسینی، سفر بھ کانادا و ورودی کم دغدغھ

22بھ بیش از ویزا نیاز است

23     نمودار گام ھا

24     موخره و نکتھ تکمیلی

25مقاالت مفید و کاربردی

25آیا این اطالعات مفید بود؟

Real Life in Canada
صفحھ 2

https://www.reallifeincanada.ca/


راھنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا

چرا تحصیل در کانادا؟

دومین کشور بزرگ جھان، کانادا یک مقصد بسیار محبوب برای دانشجویان بین المللی است. اینجا برخی از
دالیلی کھ اھمیت تحصیل در کانادا را افزایش می دھد بیان شده است:

کانادا بھ عنوان یکی از رھبران جھانی آموزش عالی، طیف وسیعی از فرصت ھا و تجربیات را در اختیار دانشجویان 
قرار می دھد. در اینجا رتبھ ی جھانی دانشگاه ھای کانادایی بر اساس تعدادی از رتبھ بندی ھای معتبر آمده است.

تحصیل در کانادا می تواند بھ اشتغال بیانجامد و اشتغال در یکی از کشورھای صنعتی و پیشرفتھ گروه 7، می تواند 
فرصت ھای شغلی بسیار بھتری را در آینده در سایر کشورھا از جملھ امریکا فراھم کند.

تحصیل و اشتغال در کانادا بستھ بھ رعایت شرایطی می تواند دریافت اقامت در کانادا را تا میزان زیادی تسھیل کند. 
تحصیل در کانادا توام با آشنایی با تعداد بسیار زیاد و متنوعی از دانشجویان باھوش و پرتالش سایر ملل و 

قومیت ھاست. این موضوع ابعاد شبکھ سازی networking را بسیار وسیع تر می کند.
کانادا یک کشور چندفرھنگی است کھ در آن احترام بھ سایر باورھا، فرھنگ ھا و سبک ھای زندگی یک امر نھادینھ 

شده است.
در کانادا فعالیت زیادی بر روی بھ روزرسانی آمار و ارقام مرتبط با آینده بازار کار و سرمایھ انجام می شود کھ 

بواسطھ ی آن می توان برنامھ ریزی مطمئن تری برای آینده خود و آموزش ھای ضروری مرتبط با آن انجام داد.
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مراحل درست تحصیل در کانادا
خیلی از آنانی کھ سودای تحصیل در کانادا دارند نمی دانند از کجا باید شروع کنند و حجم زیاد اطالعات در
اینترنت بیشتر آنھا را آشفتھ می کند تا اینکھ یاری گرشان باشد. وقتی آنھا بھ سراغ وبسایت یک دانشگاه می روند
اوضاع بدتر ھم می شود چون تنوع مقررات و الزامات و تاریخ ھا و نظایر اینھا بر آشفتگی و استرس می افزاید.
در این کتابچھ تالش شده تا گام ھای درست برای انتخاب دوره و مرکز آموزشی مناسب شما بیان شود تا بتوانید

بدور از تشویش گام بردارید.

برای اینکھ این گام ھا بھ روشنی دستھ بندی شوند بیایید کل این فرآیند را بھ سھ فاز یا مرحلھ تقسیم کنیم و در
مورد گام ھای ھر یک جداگانھ بحث کنیم.

پیش از اقدام 
اقدام برای تحصیل 
اقدامات پسینی، سفر بھ کانادا و ورودی کم دغدغھ 
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مرحلھ اول: گام ھای پیش از ھرگونھ اقدام
بھ یک کالج یا دانشگاه کانادایی رفتن یک شبھ اتفاق نمی افتد و بھ اطالعات، تصمیم گیری، برنامھ ریزی و
آماده سازی نیاز دارد کھ بستھ بھ شرایط شما و رشتھ و مرکز مورد نظر بین 6 ماه تا یک سال زمان نیازمند

است. پس کار را از ھمین امروز شروع کنید!

اما دست نگھ دارید!

تحصیل در کانادا وقت، انرژی، انگیزه و پول زیادی را صرف خواھد کرد پس پیش از اینکھ برای رشتھ ای
تقاضا دھید و یا حتی جستجوی مراکز آموزشی را شروع کنید مطمئن شوید کھ بر روی ریل و مسیر درستی

قرار گرفتھ اید یعنی می خواھید رشتھ ای بخوانید کھ بعدا در بازار کار، بکار شما بیاید.

ھدف این مکتوب شرح و بحث این بخش نیست و فرض را بر این می گذارد کھ شما پیشتر، اقدامات الزم برای
چگونگی شناخت رشتھ ی شغلی مناسب خود را انجام داده اید. اگر چنین نیست بھ موخره ھمین کتابچھ مراجعھ
کنید و یا بھ مقالھ ھا ی «انتخاب رشتھ ی تحصیلی» و «انتخاب رشتھ ی شغلی» در روی وبسایت زندگی حقیقی در

کانادا.

ھمچنین قبل از اقدام، با تمایز میان مراکز
تحصیالت تکمیلی در کانادا و دوره ھای
آنھا آشنا شوید. در سطح جامعھ باورھایی
درباره ی انواع مراکز آموزشی وجود دارد
- مثال اینکھ «دانشگاه از کالج معتبرتر
است.» یا «از کالج راحت تر از دانشگاه
می توان پذیرش گرفت.» و یا «کالج از
دانشگاه ارزان تر است.»، و نظایر اینھا کھ

لزوما و ھمیشھ با واقعیت سازگار نیست.
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گام اول، آگاھی اجمالی با انواع رشتھ ھا و مراکز آموزش عالی
در اینجا برخی از این اطالعات می آید اما شاید شما بعد از این بخواھید این موارد را دقیق تر بررسی کنید.

قبل از ھر چیز بھ یاد داشتھ باشید کھ فرض ورود بھ تحصیالت تکمیلی در کانادا داشتن دیپلم دبیرستان معادل
کانادایی است.

کدام مرکز؟ کدام مقطع؟

حتی برای آنھا کھ پیشتر حرفھ شغلی خود را انتخاب کرده اند، باز ھم این سوال مطرح است کھ کجا درس
بخوانند؛ کالج یا دانشگاه؟ و برای چھ مدرکی؟ این فھرست می تواند مقایسھ ای در مورد مراکز و طول دوره بھ

شما بدھد:

University دانشگاه

Bachelor’s degree مدرک لیسانس (3 سال) پیش نیاز: دیپلم دبیرستان 
Bachelor’s with Honours لیسانس با افتخارات (4 سال) پیش نیاز: دیپلم دبیرستان 
Master’s degree مدرک کارشناسی ارشد (1 تا 2 سال) پیش نیاز: لیسانس (کارشناسی) 
PhD or doctoral studies تحصیالت دکتری یا دکتری (3 تا 5 سال) پیش نیاز: مدرک کارشناسی ارشد 

نکتھ: زمان مورد اشاره در اینجا برای دوره ھای تمام وقت است. دوره ھای پاره وقت چیزی بین یک و نیم تا سھ
برابر زمان بیشتری نیاز دارند.

College or university کالج یا دانشگاه

Certi�cate گواھینامھ (1 تا 2 سال) پیش نیاز: دبیرستان + سایر شرایط بستھ بھ برنامھ 
Professional degree مدرک حرفھ ای (3 سال) پیش نیاز: دبیرستان + سایر شرایط بستھ بھ برنامھ 

College کالج

- 2 تا 3 سال؛ پیش نیاز: دیپلم دبیرستان  Diploma دیپلم 
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آنچھ در کانادا دیپلم کالج خوانده می شود حداقل معادل فوق دیپلم در ایران است.

نکتھ: در برخی استان ھا بین دوره ھای 2 و 3 سالھ از نظر عنوان تمایز می گذارند. مثال در انتاریو عنوان
دیپلم ھای سھ  سالھ، دیپلم عالی Advanced Diploma است.

نکتھ: عنوان «کالج» یک مشترک لفظی است کھ گاھی افراد را بھ اشتباه می اندازد. در مقالھ ی «کالج دقیقا
کجاست؟» از معانی مختلف این واژه ابھام زدایی کرده ایم.

سایر دوره ھا

بستھ بھ استانی کھ در آن زندگی می کنید ممکن است با عناوین دیگری برای مدارک دانشگاھی برخورد داشتھ
باشید. در اینجا چند نمونھ ی مشھور ذکر می شود:

Collaborative Programs دوره ھای آموزشی مشترک (2 تا 4 سال) پیش نیاز: دبیرستان + سایر شرایط بستھ
بھ برنامھ

این دوره ھا معموال (و نھ ھمیشھ) بین یک کالج و یک دانشگاه طراحی می شوند.

co- op programs دوره ھای با کو-آپ

این دوره ھا تنوع بسیاری دارند و ھم در کالج و ھم در دانشگاه عرضھ می شوند و منظور دوره ھایی ھستند کھ
متقاضی مدت زمانی را در کنار تحصیل، کار ھم باید انجام دھد.

Apprenticeship Programs دوره ھای کارآموزی

– حرفھ ای مصداق دارد باید زیر نظر و آموزش فردی کھ دارای مجوز این دوره ھا کھ برای رشتھ ھای فنی 
حرفھ ای آن رشتھ است و تحت ضوابط خاصی انجام شود.

برای آشنایی با انواع کالج ھا و دانشگاه ھا از این فرم استفاده کنید.

Real Life in Canada
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نکات قابل توجھ

برای آشنایی با انواع دوره ھای آموزش عالی در انتاریو، اینجا را مشاھده کنید. 
امکان اینکھ بتوانید با معادل سازی بخشی از تحصیالت خود در ایران، تعدادی از دروس دوره ی آموزشی 

شما قبول شده فرض شوند ھست.
برخی کالج ھا لیسانس/ مدرک کارشناسی ھم ارائھ می دھند. 
پیش از ثبت نام در مقطع دکترا از خود بپرسید کھ چرا؟ 
 collèges d'enseignement généralیا ، CÉGEPs آگاھی از سیستم آموزشی کبک و جزییات آن از جملھ

et profesionnel نیازمند مجال دیگری است.

متن کامل این مقالھ در اینجا در دسترس است.

بھ یاد داشتھ باشید کھ شما در این گام ھنوز نمی خواھید یک دوره تحصیلی یا یک مرکز خاص را انتخاب کنید
بلکھ ھدف صرفا آشنایی با انواع دوره ھا و مراکز و بھ دست آوردن یک برآورد نسبی از اینکھ کدامیک از آنھا

برای شما مناسب تر می تواند باشد، است.

سایر شرایط و پیش نیازھای ضروری

ورود بھ دانشگاه یا کالج کانادایی یک شبھ اتفاق نمی افتد و برای یک دانشجو بین المللی این فرآیند طوالنی تر ھم
ھست بنابراین مطمئن شوید کھ حداقل یک سال قبل از زمان آغاز ترم تحصیلی، برنامھ ریزی خود را شروع
کرده اید. بھ الزامات دوره ھای مختلف نگاھی بیندازید و ببینید کھ برای ھر یک از آنھا مدارک ضروری کدام

است.

در نظر داشتھ باشید آنچھ برای دانشگاه ھای یک استان نیاز دارید ممکن است با آنچھ در یک استان دیگر
ضروری باشد متفاوت باشد با این وجود، آنچھ بھ احتمال زیاد، برای ھمھ مراکز آموزشی و بعد از آن در مرحلھ

دریافت مجوز تحصیلی برای دولت کانادا ضرورت دارد اینھاست:
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گذرنامھ معتبر 
مدرک زبان انگلیسی و یا فرانسھ 
ریزنمرات و مدرک فارغ التحصیلی مقطع قبلی 
اثبات نحوه تأمین بودجھ تحصیالت خود 

آیا دریافت مدرک دکترا سبب افزایش درآمد شما می شود.
Conference Board of گزارشی کھ در سال 2016 توسط
Canada منتشر شده است این مورد را بھ چالش می کشد. 

این گزارشی نشان می دھد کھ احتماال دریافت مدرک دکترا
نمی تواند آن میزان منفعت مادی کھ دانشجویان انتظار دارند

را برایشان بھ ھمراه داشتھ باشد.

این گزارش می افزاید کھ فقط 2 درصد از مشاغل نیاز بھ
مدرک دکترا دارند. و در مشاغلی کھ افراد با دستمزدھای
  چندین دھھ بھ طول نسبتا پایین در آنھا آغاز بھ کار می کنند
می انجامد تا فارغ التحصیل دکترا بتواند شکاف درآمدی میان

خود و فردی با مدرک کارشناسی ارشد را پر کند.

مطلب کامل را در این صفحھ از وبسایت ما بخوانید.

تاثیر مدرک دکترا در درآمد ساالنھ
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گام دوم، با وسوسھ ھای ناسالم و ویرانگر مقابلھ کنید
این گامی است کھ چون مستقیما در دستورالعمل ھا و سایت ھای راھنمایی کننده بھ آن پرداختھ نمی شود مورد
غفلت قرار می گیرد اما بی توجھی بھ آن یکی از مھم ترین عوامل عدم موفقیت در تحصیل یا اھدافی است کھ

بخاطر آن تحصیل می کنیم.

در این مرحلھ و مراحل بعدی باید از وسوسھ ھایی کھ در درازمدت ممکن است بھ نتایج نامناسبی منجر شوند
اجتناب کنید و اطمینان حاصل کنید کھ:

خودتان و اطرافیان تان را توجیھ کنید کھ در حال چھ کاری ھستید! خالصی از فشارھای فکری ناشی از 
پنھان کاری یا مشاجرات بین اعضای خانواده بھ ھر دلیل و علتی کھ باشد و تمرکز بر روی آمادگی و

اقدام، بسیار ضروری است؛
تحصیل شما صرفا بخاطر ورود بھ کانادا نیست و شما برنامھ ھای بعدی خود نظیر کار و زندگی را ھم 

در نظر گرفتھ اید؛
انتخاب مرکز آموزشی و یا رشتھ تحصیلی صرفا چون راحت تر برای آنھا پذیرش می گیرید نیست؛ 
شما حداقل ھا و پیش شرط ھای الزم را دارا ھستید (در این باره در بخش بعدی بیشتر خواھیم گفت)؛ 

اگر در ھر یک از این موارد مشکلی ھست یا تردیدی نسبت بھ آن دارید، در ھمینجا با صبر و تامل بیشتر،
مسئلھ را حل کنید و بعد بھ مرحلھ بعدی بروید. صبر و تالش در این مرحلھ، ھزینھ ھای فراوانی را در آینده

صرفھ جویی خواھد کرد!
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مرحلھ دوم: اقدام برای تحصیل
– شغلی آینده شما کمابیش چگونھ خواھد بود و می خواھید برای یک رشتھ حال شما می دانید کھ مسیر تحصیلی 

تحصیلی خاص تقاضا دھید.

آنچھ تا اینجا انجام شد مقدماتی بود کھ ممکن است برای عده ای طوالنی شود و نیازمند وقت و مشاوره و دادن
آزمون ھای شناسایی شخصی و نظایر اینھا شود؛ و برای کسانی  تنھا در حد مرور ھمان پاراگراف ھا زمان ببرد.

از اینجاست کھ در واقع مسیر اصلی آغاز می شود.

روشی کھ استوار، منطقی و بر مبنای اعتماد شکل بگیرد پایدار خواھد ماند

Real Life in Canada
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گام سوم، یک دوره آموزشی (و مرکز آموزشی) مناسب پیدا کنید
کاری را کھ در گام اول انجام داده بودید حاال با دقت و جزییات بیشتری باید انجام دھید چون در این نوبت قرار
است کھ بھ رشتھ ھای مشخصی برسید. اینکھ چند رشتھ را در نظر داشتھ باشید شاید بیش از ھر چیز بھ میزان
application fee چون برای ھر تقاضا باید – پولی کھ در این مرحلھ می خواھید ھزینھ کنید بستگی داشتھ باشد 

– و وقتی کھ می خواھید برای آماده سازی مدارک اختصاص دھید. پرداخت کنید. 

بھ نظر می رسد در مجموع انتخاب بین 3 تا حداکثر 5 دوره تحصیلی/ مرکز کفایت کند. اگر بعد از انجام گام
پنجم بیش از یک پذیرش دریافت کردید می توانید از میان آنھا انتخاب کنید و در مقاطعی، حتی با دانشگاه در

مورد دریافت کمک ھزینھ چانھ بزنید!

Designated نکتھ: اداره مھاجرت کانادا تنھا بھ پذیرش ھایی تحصیلی کھ توسط مراکز آموزشی تاییدشده
Learning Institutions یا بھ اختصار DLI صادر شده باشند مجوز تحصیل (ویزای تحصیلی) می دھد. پس در

زمان جستجوی رشتھ و مرکز، بھ این امر توجھ داشتھ باشید.

در این صفحھ، فھرست این مراکز را بر اساس استان ببینید.

نکتھ: اگر می خواھید پس از پایان تحصیل از مجوز کار برخوردار باشید باید رشتھ ی تحصیلی شما دارای چنین
-Post یا بھ اختصار PGWP خوانده می شود برخوردار باشد. ھمھ ی Graduation Work Permit مجوزی کھ

DLIھا دارای چنین مجوزی نیستند.

در ھمان صفحھ، بھ اولین ستون از سمت راست نگاه کنید تا دریابید کدام رشتھ ھا مجوز PGWP دارند.

سایر نکات مھم

نکاتی کھ در این گام و برای انتخاب بھینھ می توانند برای شما اھمیت داشتھ باشند عبارتند از:
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اعتبار موسسھ و حضور در لیست مراکز معتبر 
شھرت دوره و میزان تقاضا برای آن 
طول مدت دوره 
واحدھای اجباری و انتخابی 
تقویم زمانی و خصوصا deadlineھا از جملھ آخرین زمان ارسال تقاضا و مدارک و الی آخر 
مسیرھای شغلی بعد از اتمام آن دوره 
مسیرھای تحصیلی بعد از اتمام آن دوره 
آیا دوره دارای برنامھ  کار در کنار آموزش نظیر coop ھست یا نھ؟ 
مجموعھ ی ھزینھ ھای تحصیل و زندگی 

ھمیشھ سعی کنید کھ از منابع مطمئن با کمترین میزان جانبداری یا بازارگرمی، اطالعات را کسب کنید. یکی از
بھترین آنھا، EduCanada.ca سایت رسمی دولت کانادا در مورد تحصیل در کاناداست.

اگر بر روی دوره ھای کارشناسی ارشد Masters در کانادا تمرکز کرده اید، می توانید در اینجا اطالعات خوبی
بگیرید.

برای جستجوی رشتھ ھا در دانشگاه ھای مختلف اینجا را ببینید.
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گام چھارم، در آزمون استاندارد زبان انگلیسی یا فرانسھ شرکت کرده و نمره الزم (یا
خیلی نزدیک بھ آن) را کسب کنید.

یک دانشجوی بین المللی نمی تواند بدون نمره یک آزمون استاندارد تقاضا دھد مگر اینکھ موسسھ آموزشی در
این زمینھ تمھیدات خاصی اعالم کند. مثال امکان آغاز تحصیل در کالس زبان پیش از دوره ی آموزشی. 

  عالوه بر این برای اغلب دانشجویان از جملھ ایرانی ھا آزمون IELTS (آکادمیک) اآلن مشھورترین مورد است.
تمام مراکز آموزشی نمره TOEFL را ھم می پذیرند و این آزمون در داخل کانادا از آیلتس متداول تر است. آزمون

C1 است.  Advanced  (نھ چندان متداول) مورد قبول دیگر

عالوه بر این ممکن است ھر کدام از مراکز آموزش عالی یکی یا چند مورد از این آزمون ھا را ھم بپذیرند:

 CAEL -  Canadian Academic English Language Assessment
 CanTEST -  Canadian Test of English for Scholars and Trainees
 MELAB -  Michigan English Language Assessment Battery

اگر می خواھید در مراکز فرانسھ زبان تحصیل کنید، متداول ترین امتحان TEF است اما موسسھ مربوطھ ممکن
است نتایج آزمون ھای DALF ، DELF یا TCF یا TestCan را ھم بپذیرد.

نکات

نمره اکثر آزمون ھا تنھا برای دو سال اعتبار دارد پس چنانچھ فاصلھ ی زیادی با نمره ی مورد نیاز دارید بھتر است بر 
روی افزایش مھارت ھای خود تمرکز کنید تا شرکت در آزمون.

برخی مراکز آموزشی چنانچھ رشتھ ی تحصیلی از موارد پرطرفدار نبوده و فاصلھ ی نمره با حداقل  زیاد 
نباشد، احتمال دارد بھ شما پذیرش مشروط بدھند. در این مورد با coordinator رشتھ تماس بگیرید.

یک سوال بسیار رایج این است کھ آیا برآورده کردن شرط زبان جدی است یا می توان بھ گونھ ای از آن گذر
کرد؟

برای پاسخ این مقالھ سایت ما را مطالعھ کنید.
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گام پنجم، برای گرفتن پذیرش تحصیلی بھ سایت مراکز آموزش عالی مراجعھ كنید.
اگرچھ این مرحلھ را بھ عنوان گام پنجم بیان می کنیم اما در واقع این گام با گام سوم در تعامل مداوم است.
چطور؟ مثال یک رشتھ تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب می کنید و می بینید کھ در 4 دانشگاه مختلف
در کانادا این رشتھ موجود است حال شرایط پذیرش آن دانشگاه ھا را بررسی می کنید تا ببینید کھ ھمھ ی پیش

نیازھا و ضروریات آن دوره requirements را دارا ھستید یا نھ.

سپس آنھا را سبک سنگین می کنید بعد می بینید در یکی از دانشگاه ھای معتبرتر کھ شاید گرفتن پذیرش در مقطع
کارشناسی ارشد در آن دشوار باشد، نظیر ھمین رشتھ اما بھ صورت یک دوره مکمل وجود دارد کھ برای
نیازھای شغلی و کاریابی آتی شما مفیدتر است. حاال یک دوره آموزشی جدید وارد لیست شما شده، کھ ممکن

است مشابھ آن در جاھای دیگر ھم باشد و این شروع یک جستجوی جدید است. ھست، 

فقط نباید اجازه دھید کھ در تلھ ی پایان ناپذیر بررسی این موارد بیافتید و بعد از چند نوبت بررسی، فھرست خود
را کھ شامل احتماال نام 3 تا 5 دوره و در جلوی آنھا اسم مرکزی کھ دوره را ارائھ می کند است نھایی کنید.

یادآوری مجدد: مطمئن شوید کھ اسم مرکز آموزشی در فھرست DLI موجود است.

یادآوری برای مقیمان و شھروندان کانادایی: اگر می خواھید از وام دولتی دانشجویی استفاده کنید مطمئن شوید کھ
بھ آن دوره چنین وامی تعلق می گیرد. مطالعھ این مقالھ در سایت ما کھ شرایط عمومی را توضیح می دھد

می تواند مفید باشد. ھمچنین این مقالھ  کھ درباره ی مراحل دریافت آن بحث می کند.

ھزینھ درخواست برای ھر دوره تحصیلی در ھر دانشگاه می تواند از حدود 100 دالر کانادا تا 250 دالر کانادا
متغیر باشد بنابراین، انتخاب ھای خود را با دقت و مطالعھ انجام دھید.

این موارد می تواند در دریافت پذیرش شما موثر باشد

نمرات برجستھ در مقطع تحصیلی پایین تر بھ ھمراه اشاره بھ برجستھ ترین دستاوردھای تحصیلی 
نمره باالتر زبان 
تماس پیگیرانھ و صبورانھ بر افراد تاثیرگذار در آن مرکز آموزشی از جملھ اساتید پیشکسوت 
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معموال آماده سازی این مدارک ضروری است

 Graduation certi�cate/diploma مدارک تحصیلی قبلی
 A completed application form فرم تقاضای تحصیلی
 Transcript ریزنمرات دوره یا دوره ھای آموزشی قبلی
 Resume رزومھ
یک نامھ ابراز تمایل A letter of intent کھ توضیح می دھد چرا شما می خواھید در آن رشتھ تحصیل 

کنید.
مدارک مالی کھ نشان دھد شما می توانید از پس ھزینھ ھای زندگی و تحصیل در طول دوران تحصیل 

برآیید. برای تقریب بھ ذھن، 25 ھزار دالر کانادا برای ھر سال تحصیلی، عدد منطقی است.
حداقل دو و گاھی سھ معرفی نامھ letters of academic reference از اساتید قبلی شما دائر بر اینکھ 

صفات برتر تحصیلی و شخصیتی شما.
اگر بین زمان آخرین دوره آموزشی شما با شرایط فعلی فاصلھ باشد، احتمال دارد کھ دانشگاه از شما 

تقاضای یک معرفی نامھ از کارفرما ھم بکند.

بھ عنوان مثال یک صفحھ از دانشگاه تورنتو را کھ درباره شرایط، الزامات و مدارک برای تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد رشتھ مھندسی عمران است ببینید و سعی کنید با ھمھ مفاھیم و اطالعات صفحھ آشنا شوید.

مشاھده صفحھ دانشگاه تورنتو

چنانچھ برای آماده سازی یک رزومھ ی کاربردی و یافتن درست مسیر اشتغال و تحصیل در کانادا بھ منبعی
حرفھ ای نیازمند ھستید، بھ دوره ھای آموزشی رزومھ نویسی حرفھ ای ما سری بزنید.

صفحھ «خدمات و دوره ھای آماده سازی رزومھ ی حرفھ ای» را ببینید.

پس از تکمیل فرم ھای تقاضا و آپلود و ارسال مدارک شما کاری بھ جز صبر کردن ندارید ... و باز ھم صبر
کردن... و باالخره پذیرش را دریافت می کنید. تبریک فراوان!

این اولین مانع واقعی بود کھ پشت سر گذاشتید. این نامھ را (چھ بھ صورت مکتوب است و چھ دیجیتالی) در
جای مطمئنی نگاه دارید چون مبنای درخواست شما برای مجوز تحصیلی است.
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گام ششم، برای دریافت مجوز تحصیلی study permit اقدام کنید
از آنجا کھ اطالعات مربوط بھ دریافت مجوز تحصیلی بسیار فراوان در دسترس ھمھ است از تکرار جزییات آن

در اینجا خودداری می کنم.

اگر در ایران زندگی می کنید، بھترین، مطمئن ترین و معتبرترین مرجع اطالعات، سایت سفارت کانادا در آنکارا
(ترکیھ) است. ھمچنین اداره مھاجرت کانادا تمامی اطالعات و منابع را بھ صورت گام بھ گام در این صفحھ در

اختیار شما قرار می دھد.

صفحھ مراحل دریافت Study Permit را در سایت اداره مھاجرت ببینید. می توانید از طریق یوتیوب ھم
آموزش ھای تصویری نظیر این یکی را پیگیری کنید.

می توانید تقاضای خود را بھ صورت آنالین ارسال کنید کھ ھزینھ ی آن در زمان حاضر 150 دالر کانادا است.
عالوه بر آن این مدارک ھم حداقل ھای الزم ھستند:
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اگر برای تقاضای مجوز تحصیلی به مشاوره حرفه ای نیازمند هستید مطمئن شوید که آنرا از کسی
که دارای مجوز رسمی از طرف دولت کانادا برای مشاوره  در امور مهاجرتی است دریافت

می کنید.

راھنمای تحصیل در مراکز آموزش عالی کانادا

 DLIنامھ پذیرش از یکی از
گذرنامھ معتبر 
مدرکی دائر بر اثبات توانایی مالی 
 letter of explanation نامھ توضیحات

- Certi�cat d'acceptation du Québec" نیز نیاز دارید کھ  CAQ" اگر در استان کبک تحصیل می کنید، بھ یک
دانشگاه برای شما ارسال می کند.

در این صفحھ مدارک و توضیحات مربوطھ را ببینید

ایرانیان چون بسیاری از ملل دیگر باید یک مرحلھ ثبت اطالعات بیومتریک ھم انجام دھند کھ متاسفانھ نیازمند
سفر بھ یکی از کشورھای اطراف ایران نظیر ترکیھ است. ھزینھ ی این اقدام 83 دالر کانادا است.

جستجوی فھرست مشاوران مھاجرتی مجوزدار کانادا و جستجوی فھرست مشاوران مھاجرتی کبک
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مرحلھ سوم: اقدامات پسینی، سفر بھ کانادا و ورودی کم دغدغھ
باالخره آمد! حاال شما اجازه ی ورود بھ کانادا و زندگی و تحصیل در آن کشور را بھ دست آورده اید. از این بھتر
نمی شود! کمی تشویش پیدا کرده اید؟ ایرادی ندارد. این برای اینکھ کارھای خود را منظم و با برنامھ انجام دھید

بسیار مفید است. فقط اجازه ندھید کھ این تشویش بر قوای عقالنی و تصمیم گیری ھای شما تاثیر منفی بگذارد.

دو تا چمدان کھ ھر یک بتوانند 23 کیلو بار حمل کنند آماده کنید و برنامھ ریزی برای سفر و اسکان بعد از آنرا
آغاز کنید.
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گام ھفتم، برای سفر خود عاقالنھ برنامھ ریزی کنید
قبل از ھر چیز، اطالعات روی ویزای خود را با دقت بخوانید و در مورد محدودیت ھای زمانی احتمالی، آگاھی
الزم را بھ دست آورید. ورود خود را بھ روزھای آخر نیاندازید چون ھر زمان ممکن است اتفاقاتی بیافتد و
پروازھا کنسل شوند. من شخصا در این سال ھا شاھد ھمھ جور واقعھ ای کھ سبب بروز مشکالت رفت و آمد شده

بوده ام: تحریم، فوران کوه آتشفشان، شیوع بیماری و الی آخر.

این خیلی بد است کھ آن تشویش طبیعی برای ورود بھ یک زندگی جدید را با حجم زیادتری از تشویش بخاطر
وقایعی کھ در اختیار ما نیست اما می شود زودتر بھ گونھ ای مدیریت کرد، تقویت کنیم و این دوران خاص از

زندگی خود را با خاطره ای تلخ آغاز کنیم.

عالوه بر این می توان از این مدت زمان ورود و حضور زودتر، برای کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر و تجربھ
کردن ملموس مواردی کھ پیشتر صرفا شنیده ھا یا دیدن ھای باواسطھ بود بھره برد.

بھتر است ساماندھی اسکان خود را از ھمان
ایران و در کنار تھیھ بلیط انجام دھید.

لزومی ندارد کھ اسکان شما یک مرحلھ ای باشد و
می توانید آنرا بھ صورت دو مرحلھ: یک اسکان
موقت برای دوره ی ورود تا مقطع آغاز تحصیل
و یک اسکان طوالنی تر (حداقل یک سالھ) برای
زمان تحصیل انجام دھید و یا اگر از ھمان ایران
مکان مناسبی یافتید مستقیما اسکان طوالنی خود

را آغاز کنید.

برای یافتن مکان ھای اسکان، عالوه بر اقامتگاه ھایی کھ شرکت ھای ایرانی فراھم می کنند، مراجعھ بھ وبسایت
Airbnb.ca می تواند راھنمای خوبی باشد.
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گام ھشتم، برای تجربھ یک زندگی دانشجویی و ھم زمان با چشم داشتن بھ آینده وارد کانادا
شوید.

برای دوره سفر و ھنگام ورود بھ این نکات توجھ کنید:

تمامی اسناد مھم را در یک کیف دستی یا مشابھ آن، جایی کامال قابل دسترس قرار دھید و آنھا را درون 
چمدان نگذارید تا بتوانید بھ سرعت بھ افسر اداره مھاجرت کانادا نشان دھید.

اگر مدارک پزشکی مھمی دارید کھ ممکن است بھ آنھا نیاز پیدا کنید، آنھا را ھم ھمراه داشتھ باشید و یا 
جایی مثل Google Drive آپلود کنید کھ اگر ضرورت شد بتوانید با سرعت بھ آنھا دسترسی داشتھ باشید.

سعی کنید در پرواز دوم بھ کانادا استراحت کنید و با روحیھ ای خوب و شاداب وارد کانادا شوید. 
قبل از مراجعھ بھ بخش مھاجرت، با شستن صورت و دھان، ھم بر شادابی خود بیافزایید و ھم اولین 

برخورد با افسران را در بھترین شرایط انجام دھید.
ممکن است بستھ بھ فصلی کھ وارد کانادا می شوید و فرودگاه محل ورود، بررسی مدارک شما طول بکشد 

پس چیزی ھمراه داشتھ باشید کھ از زمان بھ خوبی استفاده کنید و با خلقی خوش و رفتاری مودبانھ با
افسران مھاجرت برخورد کنید.

بھ فھرست موارد ممنوعھ بھ کانادا در وبسایت اداره کمرگ کانادا مراجعھ کنید و از آوردن ھرگونھ 
موارد ممنوعھ حتی اگر ببینید دیگران رعایت نمی کنند، خودداری کنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ وضعیت
شما بھ عنوان یک دانشجوی بین المللی با یک شھروند کانادایی از نظر مواجھھ ای کھ اداره مھاجرت

ممکن است با شما داشتھ باشد یکسان نیست.

Welcome To Canada

چھ احساس خوبی است وقتی از فرودگاه پا بیرون می گذارید و دوران جدید و سرنوشت سازی را آغاز می کنید!

اما پس از ورودی کم دغدغھ، این موارد بسیار مھم را ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید و آنھا را با دقت رعایت کنید:
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بر درس خود تمرکز داشتھ باشید، تفریح باید حد فواصل کوتاه در میان تحصیل باشد و نھ بالعکس؛ 
با امکانات مرکز آموزشی خود برای کاریابی آشنا شوید و از آنھا بھره ببرید؛ 
با مراحل کاریابی حرفھ ای آشنا شوید. می توانید از دوره ی پیشرفتھ رزومھ نویسی ما آغاز کنید. 

بھ محض اینکھ شرایط قانونی فراھم شد، برای یافتن یک کار پاره وقت اقدام کنید. در ابتدا الزم نیست کھ آن کار
حتما با رشتھ تحصیلی شما مرتبط باشد. شما نیازمند بھ یادگیری مھارت ھای فراوان و ھمچنین آگاھی از جزییات

فرھنگ کانادایی ھستید کھ انجام ھر کار قانونی در کانادا می تواند بھ دریافت آنھا کمک کند.

تحصیل موفقی را برایتان آرزو می کنیم.

بھ بیش از ویزا نیاز است

رزومھ نویسی حرفھ ای

ما آموزش ھا و خدمات مفیدی در ارتباط با اشتغال در کانادا و تحصیل ھدفمند در سایت مان
داریم. یکی از آنھا رزومھ نویسی حرفھ ای است کھ شما می توانید برای آماده سازی بخشی از

مدارک درخواست پذیرش تحصیلی و پس از آن برای یافتن کار از آن استفاده کنید.
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نمودار گام ھا
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موخره و نکتھ تکمیلی
پیشتر اشاره کردیم کھ برای صرفھ جویی در منابع، باید رشتھ ای بخوانید کھ بعدا در بازار کار، مفید باشد. در
اینجا بخشی از مقالھ ی «انتخاب رشتھ ی شغلی» در روی وبسایت ما، زندگی حقیقی در کانادا آمده کھ در ارتباط

با ھمین بحث قلمی شده است.

مراحل انتخاب یک حرفھ  شغلی مناسب و کارآمد
برای آنکھ در مسیر شغلی آینده ساز خود موفق باشید این گام ھا توصیھ می شوند:

 شناخت خود. شامل آشنایی عمیق با شخصیت خود، توانایی ھا، عالیق، باورھا، ارزش ھا و آرزوھا.  اول،
استفاده از یک یا چند نمونھ از آزمون ھا و تست ھای شخصیت شناسی در این مرحلھ انجام می شود.

 شناخت بازار کار و وضعیت حرفھ ھای درون آن لیست. ھم وضعیت فعلی و ھم تخمین ھای حداقل تا  دوم،
ده سال آینده.

سوم، تصمیم گیری اولیھ در مورد حرفھ ھا. و محدود کردن آنھا بھ حداکثر سھ رشتھ بر اساس دو مرحلھ ی 
قبلی و اولویت بندی شخصی.

-3 حرفھ . شناخت مشاغل مرتبط در ھر حوزه، میزان   کسب اطالعات دقیق تر در مورد آن 2 چھارم،
– شغلی، پتانسیل ھای آتی مرتبط، تاثیر تغییرات درآمد در سطوح اولیھ و باالتر، مسیر تحصیلی 

تکنولوژی و اتوماسیون بر آن و غیره.
 انتخاب یک حرفھ و چند شغل مشخص تر در آن حرفھ برای عمیق تر شدن بیشتر. آشنایی با  پنجم،

انجمن ھا و فعاالن، انتخاب یک منتور برای اینکھ تصویری کامال واقعی از آن رشتھ بھ دست آورید.
ششم، تصمیم گیری برای ورود بھ آن فیلد یا بازگشت بھ مرحلھ ی چھارم و یا حتی سوم 
 ترسیم یک نقشھ ی راه career map برای آن حرفھ. شامل تحصیالت، کاریابی ھای مقدماتی،  ھفتم،

استفاده از فرصت ھای داوطلبانھ و نظایر اینھا با زمان بندی مشخص.

 متن کامل را بخوانید.
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مقاالت مفید و کاربردی

مقاالت تحصیلی

آیا این اطالعات مفید بود؟
اگر این کتابچھ را مفید یافتید لطفا آنرا بھ دوستان تان معرفی کنید؛

صفحھ معرفی و ثبت نام کتاب

این تنھا مقالھ ی مفید در ارتباط با بحث تحصیل نیست. ما مقاالت متعددی درباره تحصیل در
کانادا، دریافت وام، مشخصات دوره ھای آموزشی و نظیر اینھا داریم.

Real Life in Canada
صفحھ 25

https://www.reallifeincanada.ca/category/education-in-canada/
https://www.reallifeincanada.ca/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%ac%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87/
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راھنمای تحصیل در مراکز آموزش
عالی کانادا

،Real Life in Canada مجید بسطامی، موسس
از سال 2004 ساکن کانادا، مشاور و راھنمای
شغلی-تحصیلی، روزنامھ نگار، سردبیر نشریات
و وبسایت ھای مختلف، پژوھشگر، دارای
تحصیالت آکادمیک در حوزه ی مھندسی
مخابرات، فلسفھ علم و کتابداری و علوم
اطالعاتی است. وی ھم اکنون در کنار مشاوره و
منتورینگ، با عنوان حرفھ ای «متخصص
Digital Creation «آفرینش ھای دیجیتالی
maker «بر «فن آوری ھای خالق Specialist

technologies تمرکز دارد. 
بسطامی ھم چنین در قالب برگزاری کارگاه ھای
آموزشی، مقاالت تحلیلی و جلسات و دوره ھای
مشاوره بھ آموزش ایرانیان در حوزه ھای آشنایی
با بازار کار و انتخاب مسیر شغلی و راه اندازی
و اداره کسب و کار شخصی در کانادا اشتغال

دارد.

مجید بسطامی در زندگی حقیقی در کانادا

https://www.reallifeincanada.ca/



