
 دانشگاهمعرفی 
 آلبرتا 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 

نیز شناخته می شود، یک  U of Aآلبرتا که با نام دانشگاه 

دانشگاه دولتی در شهر ادمنتون در استان آلبرتا است که در 

توسط الکساندر کامرون روترفورد اولین نخست وزیر  1908سال 

آلبرتا و هنری مارشال توری اولین رئیس دانشگاه آلبرتا افتتاح 

این دانشگاه در ابتدای امر با الگو برداری از دانشگاه های . شد

 .ایاالت متحده آمریکا برای امور تحقیقاتی ساخته شد

تا شروع جنگ جهانی اول، تعداد دانشجویان این دانشگاه به 

، 1914نفر رسید اما پس از شروع جنگ جهانی در سال  439

با . نفر کاهش یافت 309تعداد دانشجویان این دانشگاه به 

، تعداد دانشجویان این دانشگاه به 19-1918این وجود در سال 

 .افزایش یافت و مسیر رشد این دانشگاه آغاز شد 613

 تاریخچه دانشگاه آلبرتا



 مشاهیر دانشگاه آلبرتا
 

تردید شخصیت های برجسته دانشگاه آلبرتا می بدون 
توانند نشان دهنده قدرت علمی آن دانشگاه در آماده 

یکی از برجسته . سازی افراد برای ورود به بازار کار باشد
ترین شخصیت هایی که در این دانشگاه تحصیل کرده 

شانزدهمین نخست وزیر  ( (Joe Clarkکالرک جو است 
 .کشور کانادا است

از مشهورترین یکی ( Brian Tracy)برایان تریسی 
سخنرانان انگیزشی نیز در این دانشگاه تحصیل کرده 

یادین وونگ و ( Kavan Smith)اسمیث کاوان . است
(Jadin Wong ) تنها بخشی از هنرمندان تحصیل نیز

بریتون میشل هوگتون نیز . کرده در این دانشگاه هستند
مهم ترین شخصیت سرشناس از دانشگاه آلبرتا است که در 

کنار دو پزشک آمریکایی موفق به اخذ جایزه نوبل در سال 
 .شده است 2020

 
 
 



 آلبرتادرباره دانشگاه نکاتی 
 

ساختمان اصلی تشکیل  5دانشکده در  18آلبرتا از دانشگاه 
ساختمان آگوستانا در کامروز قرار دارد و چهار . شده است

ساختمان سنت جین، ساختمان جنوبی، ساختمان شمالی و 
ساختمان . میدان اقتصادی در شهر ادمنتون واقع شده اند

سنت جین، ساختمان زبان فرانسوی است و ساختمان 
آگوستانا نیز ساختمان تاریخی این دانشگاه است که در 

 .محیطی روستایی حفظ شده است
رشته و دوره آموزشی در دانشگاه آلبرتا آماده  000 بیش از 

ارائه مدرک معتبر به دانشجویان مختلف هستند و از همین 
کشور مختلف جهان در این  156دانشجو از  40061روست که 

از دانشجویان % 80. دانشگاه مشغول به تحصیل هستند
این دانشگاه در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند 

کارمند نیز در این  14438و طبق گزارش این دانشگاه 
 .و فعالیت هستند دانشگاه مشغول تدریس 



 معرفی دانشکده های دانشگاه آلبرتا
 

 :دانشکده تشکیل شده است که عبارتند از 18آلبرتا از دانشگاه 
 علوم کشاروزی، زندگی و محیط زیست•
 مدرسه بیزینس آلبرتا•
 هنر•
 علوم آموزشی•
 علوم مهندسی•
 حرکت شناسی و علوم ورزشی•
 حقوق•
 پزشکی و دندانپزشکی•
 علوم بومی•
 پرستاری•
 داروسازی و علوم دارویی•
 مدرسه بهداشت عمومی•
 علوم پایه•
 پزشکی و توانبخشی•
 علوم اجتماعی•

 



 تحصیل در دانشگاه آلبرتاهزینه 
 

مختلفی از جمله نوع شهروندی و رشته تحصیلی و همچنین عوامل 

زمان ورود به دانشگاه در شهریه مشخص شده دانشجویان در 

دانشگاه آلبرتا نیز فرمول . دانشگاه آلبرتا تاثیر گذار خواهد بود

مشخصی برای تعیین شهریه دانشجویان مشخص کرده است که 

تعداد واحد های آموزشی در هر ترم تحصیلی، شهریه نهایی آن را 

دالر کانادا در سال $ 2000دانشجویان در حدود . مشخص می کند

سبک زندگی افراد . برای هزینه خورد و خوراک نیاز خواهند داشت

در هزینه های کلی زندگی بسیار موثر خواهد بود اما به طور 

دالر کانادا $ 600متوسط دانشجویان برای تهیه پوشاک معموال 

دالر $ 2200هزینه های محاسبه نشده نیز در حدود . هزینه می کنند

 .کانادا در سال است

 



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


