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چرا تحصیل در کانادا؟

منتشرسالیانهکهQSجهانهایدانشگاهبندیرتبهاساسبر
جهانبرتردانشگاه500میاندرکانادادانشگاه18،شودمی
باشدمیرنتوتودانشگاهبهمتعلقبندیرتبهباالترین.باشندمی
هسواستکردهتثبیتجهانهجدهمرتبهدرراخودجایگاهکه

اندگرفتهقرارجهانبرتردانشگاه50بیندرکشورایندانشگاه
اینو.کلمبیابریتیشدانشگاهوگیلمکدانشگاهجملهاز

ربهتجیکعالیآموزشکناردرکاناداکهاستآندهندهنشان
ساالنه.دهدمیقرارشمااختیاردرراایالعادهفوقفرهنگی

درهکگیرندمیتصمیمالمللیبیندانشجو350،000ازبیش
خوداینکهبگیرندراکاناداتحصیلیویزایوکنندتحصیلکانادا

.کندمیاضافهعالیآموزشموسساتتنوعبه



مختصری بر ویزای تحصیلی

مختلفمقاطعدرکاناداتحصیلیویزایدریافتباتوانیدمیشما
قدماتیمدوره،کالجدورهمانندکنیدتحصیلکانادادرتحصیلی

فوقورهد،مسترپریدورهلیسانس،دورهدیپلم،فوق،لیسانس
postدوره،عالیدیپلمایدوره،دکتریدورهولیسانس

graduate،درترکیبیدوره،دیپلمادوره،سرتیفیکیتدوره
بهشماتحصیلدورهمدت.کارورزیدورهوآپکودوره،کانادا

تمایلکهشخصی.داردبستگیشمانظرموردموسسهودانشگاه
کهدهداننشبتواندبایددارد،کاناداتحصیلیویزایدرخواستبه

علمودانشکسبکانادا،تحصیلیویزایاخذازوینهاییقصد
.گرددمیبازخودکشوربهتحصیلپایانازبعدواست



شرایط ویزای تحصیلی کانادا

داشتن پذیرش از یک موسسه آموزشی قابل تائید و
تعیین شده در کانادا

دارای پشتیبانی مالی کافی برای پرداخت هزینه 
تحصیل و زندگی

نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه و سابقه کیفری

نداشتن خطر امنیتی برای کانادا

قابل قبول بودن اوضاع سالمتی و مایل به تکمیل
معاینه پزشکی



ویزای تحصیلی کانادا چه امتیازاتی دارد؟

هزینه دریافت اقامت دائم کانادا با امکان تسهیل 
در مقایسه با روش های دیگرکمتر

تحصیلیموقت صدور اجازه کار در کنار اقامت 

بدست آوردن تجربه کانادایی و افزایش شانس 
موفقیت کاری در آینده

اجازه کار تمام وقت برای همراه دانشجو

ویزای کار موقت کانادا

امکان بهره مندی از بورس های تحصیلی مختلف 
دولتی و دانشگاهی در کانادا

ویزای کانادا برای والدین فرزند وابسته و همراه فرد 
مستقل



مراحل اقدام برای دریافت ویزا

یک موسسه عالی از  LOAیادریافت نامه پذیرش 
معتبر

و دریافت چک لیست CICسایت سواالت پاسخ به 
شرایطشخصی بنا به 

ارسال کد شخصیو MyCICحسابساخت 

ثبت مدارک در پورتال

پرداخت هزینه های مورد نظر برای ویزای تحصیلی



کار بعد از تحصیل در کانادا

حصیالتتدانشجو،کهاینازبعدکانادا،درکارویزایگرفتنبرای
،کانادایتحصیلویزایاعتباراتمامازقبلورسانداتمامبهراخود
Post-Graduationویزایبرایباید Work Permitاین.کنداقدام

دهدمیارامکاناینکاناداازالتحصیلفارغدانشجویانبهبرنامه
واسطهبهوآورندبدستکاناداییکارسابقهوکنندکارکانادادرتا

Canadianطریقازدائماقامتبرایکار،سابقههمین

Experience Classکاناداییتجربهیا(CEC)کننداقدام.



تحصیلپس از کار شرایط الزم برای 

سال تمام یا بیشتر از آن18سن باالی 

(ساعت900)ماه 8گذراندن دوره تحصیلی بیشتر از 

گذراندن دوره تحصیلی به صورت تمام وقت در کانادا

فارغ التحصیل شدن از یک موسسه خصوصی 
متوسطهآموزش های بعد از 

روز بعد از نامه کتبی و 90اقدام برای ورک پرمیت، 
ورسمی از دانشگاه مبنی بر فارغ التحصیلی دانشج

اتمام دوره و یا دریافت نامه واجد شرایط بودن برای 
دریافت مدرک پایان دوره

اتمام دوره و یا دریافت نامه واجد شرایط بودن برای 
دریافت مدرک پایان دوره



چرا کاناداپاس؟

ازشارسرتصمیمیچهاگرمهاجرت،بهتصمیمکهدانیممیما•
سیاریبسواالتونگرانندمانموکلینولیاستهیجانوامید

.دارندآیندهومهاجرتمسیراز

میرامهاجریکهاینگرانیوایمبودهشماجایهمما•
.شناسیم

وواهدشتصاویر،اسناد،برگبرگومکاتباتکلمهبهکلمه•
ئولمسافسروکانادامهاجرتادارهنظرتامینبرایالزمقرائن

.میشودتنظیمدقتبارسیدگی

ازخاطراطمینانوچندبارهمرورازپستنهاپروندهیک•
ارهادبهرسیدگیبرایوخارجمادفترازکهاستمطلوبیت
.شدخواهدارسالمزبورمهاجرت

موفقوهستیمموفقکهشماستموفقیتباتنهاداریمباورما•
.مانیممی


