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 مک گیل



 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  



 
 

پوند از  10000مک گیل وصیت کرد تا پس از مرگش، جیمز 

هکتار از امالکش را صرف ایجاد یک  46اموالش بعالوه 

البته او برای این امر دو شرط . موسسه علمی و آموزشی کنند

داشت آن که اوال هزینه ها صرف ساخت کالجی با نام مک 

سال  10گیل شود و دوم آنکه این کالج می بایست حداکثر 

افتتاح  1821این کالج در سال . پس از مرگ او افتتاح شده باشد

به بهره  1829شد و دومین ساختمان رسمی آن نیز در سال 

دانشجو در ساختمان جدید  20، 1843در سال . برداری رسید

هنر این دانشگاه نام نویسی کردند و این یک اتفاق تاریخی در 

 .تاریخ سی ساله کالج بود
 
 

 مک گیلتاریخچه دانشگاه 



 مک گیلمشاهیر دانشگاه 
 

دانشگاه مک گیل یکی از دانشگاه های برتر جهان است و 

هر ساله جمعیت قابل توجهی از دانشجویان، مدرک 

در حال . تحصیلی خود را از این دانشگاه دریافت می کنند

نفر در جهان هستند که مدرک  275000حاضر بیش از 

 180تحصیلی خود را در این دانشگاه بدست آورده و در 

از مهم ترین مشاهیر . کشور مختلف جهان زندگی می کنند

این دانشگاه برندگان جایزه نوبل هستند که مهم ترین و 

، 1908مشهور ترین آن ها ارنست رادرفورد است که در سال 

فردریک . اولین جایزه نوبل این دانشگاه را بدست آورد

 .موفق به دریافت جایزه نوبل شد 1921سودی نیز در سال 
 
 
 

 



 هزینه تحصیل در دانشگاه مک گیل
 

مقطع کارشناسی موسیقی و علوم آموزشی، هزینه در 

دالر کانادا $ 20645.77تحصیل در یک سال تحصیلی، 

هزینه تحصیلی در رشته های هنر و علوم پایه نیز . است

شهریه تحصیل در . دالر کانادا تعیین شده است$ 21500.10

دالر کانادا $ 45656.40رشته حقوق مدنی و علوم مهندسی 

شهریه تحصیل در رشته بازرگانی . در نظر گرفته شده است

شهریه رشته . دالر کانادا محاسبه شده است$ 52501.50 

های تحصیلی پرستاری، علوم کشاورزی، معماری، علوم 

 .دالر کانادا است$ 21786.60تغذیه، 
 
 



هزینه های جانبی دانشویان در دانشگاه مک 
 گیل

هزینه های زنددگی یدک فدرد مجدرد بده صدورت میدانگین در 

دالر کاندادا اسدت کده البتده $  1100مونترئال مبلغی در حددود 

دانشجویان می توانند با مدیریت هزینده هدای زنددگی خدود، 

عالوه بر هزینده هدای . مبالغ کمتری را برای خود در نظر بگیرند

ذکر شده، هر دانشجو ماهیانه باید به صورت میدانگین مبلغدی 

. دالر کانادا را برای اجاره منزل در نظر بگیدرد$ 2200تا  800بین 

تغییرات این مبلغ وابسته به تعدداد اتداق خدوا  و همچندین 

.  اسدت( مرکز شهر و یا بیدرون شدهر)مکان جغرافیایی آپارتمان 

اقامت در خوابگاه دانشجویی یا زنددگی بدا یدک هدم خانده ی 

 .دیگر، می تواند این هزینه ها را نیز به حداقل برساند
 
 



 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
 


