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فول فاند چیست؟

یعنی پرداخت شهریه در دوران تحصیل و همچنینفول فاند 
شامل پرداخت وجه به دانشجو برای تامین زندگی و امرار

فول فاند تحصیلی زمانی. معاش در دوران دانشجویی است
ماماست که سازمان یا دانشگاه اعطا کننده بورس تحصیلی، ت

:هزینه های تحصیل مثل 

هزینه های درخواست• 
هزینه دانشگاه• 
هزینه های زندگی• 
هزینه های ماهیانه• 
هزینه تحقیقات• 

.را تحت پوشش خود قرار دهد



مختصری بر دریافت فول فاند
برای تحصیل در کانادا

شهریهمثلتحصیلیدورانهایهزینهدادنقرارپوششتحت
متقاضیانازبسیاریدغدغهخوابگاه،یامسکنبهایاجارهدانشگاه،
دانستنوتحصیلیهایهزینهکمکگرفتننحوه.استتحصیل

ایبرگیریتصمیمخصوصدرکههستندمهمیمسائلآن،انواع
از.باشندمیمهمکشوربسیارازخارجدرتحصیلادامهواپالی
استجدیمسئلهیکخودبرآمدن،کانادادرتحصیلمخارجپس

درتحصیلوزندگیمخارجتامیندربودنناتوانصورتدرو
فولگرفتن!نباشیدنگراناما.شودمیترپیچیدهاوضاعکانادا،

.نیستممکنغیرولی،استسختفاند



انواع بورسیه های تحصیلی
در کشور کانادا

Scholarships, grants, bursariesاز بورسیه های مهم کانادا
.هستند

شرایط خاصی چون شرایطبا : Scholarshipsاسکالرشیپ • 
درسی و مقطع تحصیلی متقاضی ارائه می شود که این مورد
توسط منابع دولتی کانادا و شرکت های خصوصی انجام می

اطالق مینیز (  (fellowshipبه اسکالرشیپ فلوشیپ . شود
شود که برای دریافت آن متقاضی باید دارای صالحیت های

IELTSعلمی مانند معدل باال، مقاله، و نمره زبان انگلیسی 

.مناسب باشد GREیا 
نوع از بورسیه ها بستگیاین : bursariesو  Grantsگرفتن • 

که نیازبیشتر مالیدانشجویانی )به شرایط ویژه تری دارد، 

(شددارند، شامل این دسته خواهند 



نکات مهم در خصوص فول فاند در 
کشور کانادا

نام در یکی از مقاطع تحصیلی دردانشگاه های کاناداثبت • 

دالر کانادا در50,000تحصیلی می تواند تا سقف بورس • 

.سال ارزش داشته باشد

دانشگاهی، پتانسیل تحقیق و رهبری سه معیارپیشرفت • 

ارزیابی یکسان برای واجد شرایط بودن برای فاندها یا

.بورسیه های تحصیلی است

شدن دانشجویان از سوی موسسه یا فرد اعطاکنندهمعرفی • 

بورسیه



مدارک الزم برای گرفتن
بورسیه تحصیلی و فاند

فرم درخواست بورسیه تحصیلی یا فاندتکمیل 

پاسپورت که باید حداقل شش ماه) کپی پاسپورت 
(.باشدازعزیمت معتبر پس 

(مدرکآخرین معموال )مدارک تحصیلی 

داشتن حداقل) اثبات تسلط به زبان انگلیسی 
(جنرال5آیلتس مدرک 

توصیه نامه و انگیزه نامهداشتن 



چرا کاناداپاس؟

ما می دانیم که تصمیم به مهاجرت، اگر چه تصمیمی•
سرشار از امید و هیجان است ولی موکلین مان نگرانند و

.سواالت بسیاری از مسیر مهاجرت و آینده دارند

ما هم جای شما بوده ایم و نگرانی های یک مهاجر را می• 
.شناسیم

اهدکلمه به کلمه مکاتبات و برگ برگ اسناد، تصاویر، شو• 
و قرائن الزم برای تامین نظر اداره مهاجرت کانادا و

.افسر مسئول رسیدگی با دقت تنظیم میشود 

یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان خاطر از• 
مطلوبیت است که از دفتر ما خارج و برای رسیدگی به

.اداره مهاجرت مزبور ارسال خواهد شد

ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق هستیم و• 
.موفق می مانیم


