
 دانشگاهمعرفی 
 مونترال



 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  



 
 

در ابتدای فعالیت . افتتاح شد 1878دانشگاه مونترال در سال 
تنها سه دانشکده حقوق، پزشکی و الهیات در این دانشگاه 

پس از یک دهه فعالیت، تغییراتی در ساختار . فعالیت داشتند
دانشگاه بوجود آمد و پلی تکنیک اکوله مونترال نیز به عنوان 

یک دانشگاه مستقل به دانشگاه مونترال پیوست تا این 
دانشکده هنر نیز در . دانشگاه از نظر وسعت نیز بزرگ تر شود

نیز  1943در سال . همین سال به این دانشگاه اضافه شد
تحوالت عظیمی در ساختار دانشگاه بوجود آمد و مکان اصلی 

 .دانشگاه نیز تغییر پیدا کرد
یک پروژه ساختمانی بزرگ در این دانشگاه به  2002در سال 

ساختمان جهت انجام تحقیقات بیشتر در  5نتیجه رسید و 
رابطه با داروشناسی، علوم مهندسی، هوافضا، مطالعات سرطان 

 .و بیوتکنولوژی به دارایی های این دانشگاه اضافه شد
 
 

 مونترالتاریخچه دانشگاه 



 مونترالدانشگاه معرفی دانشکده های 
 
یکی از مهم ترین دانشکده های دانشگاه  دانشکده دامپزشکی•

مونترال است و می توان از آن به عنوان تنها دانشکده فرانسوی 
 .زبان آمریکای شمالی در خصوص دامپزشکی نام برد

یکی دیگر از دانشکده های این دانشگاه است  دانشکده پرستاری•
که با برنامه های ابتکاری، دوره های آموزشی از سطح کارشناسی 

  .تا دکتری را ارائه می دهد
دانشگاه مونترال، تنها دانشکده فرانسوی  دانشکده بینایی سنجی•

زبان در فرانسه است و تنها دانشگاه فرانسوی زبان جهان است که 
 .را ارائه می دهد (O.D)مدرک دکتری بینایی سنجی 

با ارائه رشته های طراحی، علوم  دانشکده طراحی های محیطی•
شهرسازی و معماری نیز یکی از دانشکده هایی است که به شدت 

 .مورد توجه دانشجویان بین المللی قرار گرفته است
حرکت شناسی، دانشکده پایه،دانشکده دانشکده هنر و علوم  

از دیگر دانشکده های فعال در این  موسیقی و دانشکده علوم آموزشی
 .دانشگاه هستند

 
 
 



در زندگی دانشجویان هنگام تحصیل هزینه 
 مونترالدانشگاه 

 

هزینه تحصیل در دانشگاه مونترال به عوامل مختلفی بستگی 

شهروندان کبک برای تحصیل در این دانشگاه هزینه . دارد

بسیار کمی را پرداخت می کنند و هزینه سایر شهروندان 

دانشجویان بین . کانادایی تقریبا دو برابر شهروندان کبک است

.  المللی اما باید شهریه های به مراتب بیشتری را پرداخت کنند

هزینه تحصیل در دانشگاه مونترال در مقطع کارشناسی سالیانه 

مقطع کارشناسی ارشد برای  دالر کانادا و در $ 22000در حدود 

دالر کانادا $ 7348و در مقطع دکتری $ 8186هر ترم تحصیلی 

دالر کانادا در $ 425هزینه هر ترم برای پایان نامه نیز . است

 .نظر گرفته شده است
 

 
 



 جمع بندی نهایی درباره دانشگاه مونترال
 

توجه به جایگاه علمی دانشگاه مونترال می توان گفت که تحصیل با 
در این دانشگاه از نظر علمی می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته 

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تحصیل به زبان انگلیسی . باشد
اما امکان  در تمامی رشته های این دانشگاه امکان پذیر نیست 

تحصیل به زبان فرانسوی در تمامی رشته های این دانشگاه وجود 
 .دارد

هزینه های تحصیل و زندگی در دانشگاه و شهر مونترال به نسبت 
بسیاری از شهرها و دانشگاه های دیگر در کانادا مقرون به صرفه است 

و با توجه به امکان کار دانشجویی ضمن در مونترال، دانشجویان به 
 .راحتی می توانند هزینه های زندگی شخصی خود را تامین کنند

دانشگاه مونترال یکی از بهترین دانشگاه های کانادا برای تحصیل 
پزشکی است و با توجه به ارتباط مستقیم دانشکده های پزشکی با 

بیمارستان های تحت مالکیت دانشگاه، دانشجویان بالفاصله پس از 
پایان تحصیالت خود در دانشگاه مونترال می توانند به کاریابی در این 

 .شهر امیدوار باشند
 
 
 



 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

 


