
 دانشگاه معرفی 
 مک مستر



 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  



اولین . شدافتتاح در شهر تورنتو  1887دانشگاه مک مستر در سال 

دانشکده های رسمی این دانشگاه، دانشکده هنر، دانشکده علوم و 

، دانشگاه مک مستر از شهر 1930در سال . دانشکده الهیات بودند

هزینه های مربوط به انتقال این . تورنتو به شهر همیلتون منتقل شد

دالر بود که به کمک هدایای فارغ $ 500000دانشگاه در حدود 

التحصیالن، اعضای کلیساهای کنوانسیون باپتیست در انتاریو و کبک 

 .و همچنین شهروندان همیلتون تامین شد

میلیون دالر به دانشگاه مک مستر  105، میچل دیگروت 2003در سال 

، باالترین سطح کمک مالی به یک دانشگاه در 2019اهدا کرد که تا سال 

برنده مشترک  2018دونا استریکلند، در سال . کشور کانادا بوده است

سال بود که  55 جایزه نوبل در فیزیک شد و این برای اولین بار پس از 

 .یک زن موفق به دریافت این جایزه می شود

 
 

 مک مسترتاریخچه دانشگاه 



 مک مسترمشاهیر دانشگاه 
 

 

در طول تاریخ، دانشگاه مک مستر، چهار بار موفق به اخذ   

جایزه نوبل شده است که این مسئله را می توان افتخاری 

 Myron اسکولز مایرون 1997در سال . بزرگ قلمداد کرد

Scholes  به صورت مشترک جایزه نوبل در بخش اقتصاد را

 James اوربینسکی جیمزنیز دکتر  1999سال . بدست آورد

Orbinski  رئیس سابق پزشکان بدون مرز موفق به اخذ این

نیز در Donna Strickland استریکلند دونا. جایزه شده است

آخرین جایزه نوبل این دانشگاه را به صورت  2018سال 

 .مشترک در رشته فیزیک بدست آورد
 
 
 



 مک مستراسامی دانشکده های دانشگاه 

 

 

 DeGrooteمدرسه کسب و کار •

 دانشکده مهندسی•

 دانشکده علوم بهداشت•

 دانشکده علوم انسانی•

 دانشکده علوم•

 دانشکده علوم اجتماعی•



 مک مسترهزینه تحصیل در دانشگاه 
 

یکی از موضوعات مهمی که توجه بسیاری را به خود جلب می 

کند هزینه ای است که دانشجویان باید سالیانه به عنوان 

هر درس در دانشگاه . شهریه دانشگاهی خود پرداخت کنند

واحد است اما در برخی رشته  3مک مستر به طور معمول 

های تحصیلی مانند مهندسی، پرستاری و غیره تعداد واحد 

این مسئله از آن جهت حائز . های درسی بیش تر است

اهمیت است که شهریه دانشگاهی با توجه به همین واحد 

یک ترم تحصیلی در مقطع . های درسی تعیین می شود

 30واحد درسی و یک سال شامل  15کارشناسی معموال شامل 

 .واحد می شود

 

 

 
 
 
 



 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

 


