
 دانشگاه معرفی 
 تورنتو



 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  



، با عنوان کینگز کالج فعالیت خود 1827دانشگاه تورنتو در سال 
فعالیت اولیه این دانشگاه در زمینه آموزش علوم . را شروع کرد

 .مذهبی و برخی از علوم از جمله ادبیات بوده است
 

. ، دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو به افتتاح رسید1843سال 
، دانشکده علوم عملی که شامل علوم مهندسی 1878در سال 

نیز دانشکده حقوق این  1887در سال . می شد به افتتاح رسید
دانشگاه افتتاح شد و یک سال بعد نیز دانشکده دندانپزشکی 

 .به دارایی های علمی این دانشگاه اضافه شد
 

نسخه  33000یک آتش سوزی در محیط دانشگاه سبب شد تا 
چاپی از مقاالت و کتاب های این دانشگاه از بین برود اما 

دانشگاه . دانشگاه پس از دو سال، این کتابخانه را بازسازی کرد
.  خبرنگاری این دانشگاه نیز در آغاز قرن بیستم افتتاح شد

 .افتتاح شد 1907دانشگاه جنگل داری نیز در سال 

 تورنتوتاریخچه دانشگاه 



 نکاتی درباره دانشگاه تورنتو
 

بر اساس اطالعات ارائه شده توسط دانشگاه تورنتو، این دانشگاه در 

دانشجو داشته است و این نکته  90000 سال تحصیلی اخیر بیش از 

 .بسیار حائز اهمیتی در رابطه با این دانشگاه معتبر است

دانشجوی جدید در آغاز  15585بر اساس گزارش دانشگاه تورنتو، 

جالب . در این دانشگاه نام نویسی کرده اند 20 -2019سال تحصیلی 

است بدانید که ایرانیان یکی از پرجمعیت ترین دانشجویان خارجی 

بنا به گزارش دانشگاه تورنتو، دانشجویان . در دانشگاه تورنتو هستند

.  کشور مختلف در حال آموزش هستند 159خارجی این دانشگاه از 

نفری باال تر از کشورهای هند، آمریکا،  13845کشور چین با جمعیتی 

کره جنوبی و هنگ کنگ بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را در 

 .دانشگاه تورنتو در اختیار دارد



 تورنتوهای دانشگاه دانشکده 
 

 دانشکده مهندسی و علوم کاربردی•
 John H.Danielsدانشکده معماری و طراحی •
 دانشکده هنر و علوم•
 مدرسه مطالعات پیوسته•
 دانشکده دندانپزشکی•
 (موسسه انتاریو)مرکز مطالعات آموزش و پرورش •
 دانشکده جنگلداری•
 دانشکده تحصیالت تکمیلی•
 دانشکده اطالعات•
 دانشکده حرکت شناسی و تربیت بدنی•
 دانشکده حقوق•
 Joseph L.Rotmanمدرسه مدیریت •
 دانشکده پزشکی•
 دانشکده موسیقی•
 Bloombergدانشکده پرستاری •
 Danدانشکده داروسازی •
 Lanaمدرسه بهداشت عمومی •
 دانشکده مددکاری اجتماعی•



 تورنتودانشگاه هزینه تحصیل در 
 

هزینه های تحصیل در دانشگاه تورنتو را می توان به دو بخش تقسیم 

برنامه  700 ، دانشگاه تورنتو بیش از 2020-2019در سال تحصیلی . کرد

تحصیلی در مقطع کارشناسی در گروه های مردم شناسی و علوم 

اجتماعی، علوم زندگی، علوم ریاضی و فیزیک، اقتصاد و مدیریت، علوم 

کامپیوتر، مهندسی، حرکت شناسی، موسیقی و معماری، پرستاری، علوم 

 .آموزشی، دندانپزشکی، داروسازی، حقوق و پزشکی ارائه کرده است

هزینه تحصیل در این مقطع تحصیلی برای دانشجویان بومی در 

اما هزینه تحصیل . دالر کانادا در سال است$ 14180تا $ 6100حدود 

هزینه . برای دانشجویان خارجی در این دانشگاه بیش تر است

 2020تحصیل در دانشگاه تورنتو برای دانشجویان خارجی در سال 

دالر کانادا اعالم شده است که به رشته $ 58680تا $ 35890معادل 

 .تحصیلی فرد بستگی دارد

 

 
 
 
 



 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

 


