
 دانشگاهمعرفی 
 بریتیش کلمبیا 



 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  



 دانشگاه بریتیش کلمبیا
 

University of British Columbia) ) یکی  دانشگاه بریتیش کلمبیا

از بهترین دانشگاه های در دسترس در خاک کانادا است که در استان 

بریتیش کلمبیا به عنوان یکی از بهترین استان های کانادا بنا شده 

فعالیت خود را آغاز کرد، امروزه به  1908این دانشگاه که در سال . است

عنوان یکی از پنجاه دانشگاه برتر جهان شناخته می شود که افتخار 

تا شروع قرن حاضر،  .بزرگی در تاریخ این دانشگاه محسوب می شود

تحوالت عظیمی در ساختار دانشگاه شکل گرفت تا جایی که این 

، یکی از میزبان های المپیک زمستانی در کانادا 2010دانشگاه در سال 

 103در همین سال موزه تنوع زیستی دانشگاه رسما افتتاح شد و . بود

 .هکتار دیگر به مساحت این دانشگاه افزوده شد



 جایگاه علمی دانشگاه بریتیش کلمبیا
 

پیش تر نیز اشاره کردیم دانشگاه بریتیش کلمبیا چنانچه 

یکی از برترین دانشگاه های جهان است و جایگاه علمی 

این دانشگاه در رده بندی های مختلف به خوبی این مهم 

دانشگاه بریتیش کلمبیا در جمع سه . را اثبات می کند

دانشگاه برتر کانادا قرار دارد و این خود می تواند یک 

نکته حائز اهمیت برای انتخاب این دانشگاه جهت 

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این . تحصیل باشد

مسئله سبب خواهد شد که اخذ پذیرش از این دانشگاه 

  .کمی دشوارتر شود
 



 تحصیل در دانشگاه بریتیش کلمبیاهزینه 
 

تحصیل مسائل قابل توجه، هزینه های مربوط به از مهم ترین یکی 

به دلیل آن که درآمد کار . در دانشگاه بریتیش کلمبیا است

دانشجویی در کانادا تنها برای زندگی در این کشور کافی است، 

دانشجویان پیش از مهاجرت بهتر است که هزینه های تحصیل 

 .  خود را در اختیار داشته باشند

ونکوور، دانشجویان برای زندگی در ساالنه دانشگاه، بر شهریه عالوه 

اولین و مهم . هزینه های دیگری را نیز باید در نظر داشته باشند

ترین هزینه برای هر دانشجو در کانادا هزینه های مربوط به 

در صورتی که دانشجویان در یک اتاق . سکونت خواهد بود

اشتراکی در محیط دانشگاه اقامت داشته باشند، با هزینه ای 

  .دالر کانادا برای یک سال روبرو خواهند بود$ 5451معادل 



 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
 


