
 دانشگاه معرفی 
 کلگری



 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  



آغاز شد  1950شکل گیری هسته اولیه دانشگاه کلگری در سال 
که به عنوان شاخه ای از دانشگاه آلبرتا در شهر کلگری، فعالیت 

نیز دولت محلی با اختصاص  1955در سال . خود را آغاز کرد
ساله و حق خرید،  99 هکتار، با مالکیت  348زمینی به مساحت 

اما یکی  1966سال . سعی در توسعه کامل این دانشگاه داشت
از مهم ترین اتفاقات در تاریخ این دانشگاه رخ داد و با یک 

 16جنجال نسبی، دانشگاه کلگری از دانشگاه آلبرتا در تاریخ 
تمام پیش بینی ها بر آن بود که . آوریل استقالل پیدا کرد

نفر  18000، به 1985تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال 
 .خواهد رسید

نیز یک دانشکده رسمی در قطر از طرف دانشگاه  2007در سال 
کلگری فعالیت خود را آغاز کرد که مدارک مرتبط با پرستاری را 

نیز برای اولین بار در کانادا،  2009در سال . ارائه می کرد
 .دانشگاه کلگری هتلی را در محیط دانشگاه به افتتاح رساند

 
 

 کلگریتاریخچه دانشگاه 



 مشاهیر دانشگاه کلگری
 
 

را می توان یکی از مشهورترین  Stephen Harperاستفان هارپر 
دیگر از شخصیت یکی . کردشخصیت های دانشگاه کلگری معرفی 

 ،Robert Thirskروبرت ثیرسک های برجسته دانشگاه کلگری، 
     گوسلین جیمز. فضانورد مشهور و مهندس برجسته کانادایی است

James Gosling  دانشمند برجسته علوم کامپیوتر نیز تحصیالت
 .خود را در دانشگاه کلگری پشت سر گذاشته است

 
سرشناس کانادایی نیز در این وکیل  Warren Kinsella کینزالوارن 

 Naheed Nenshi ننشی ناهید. دانشگاه به تحصیل پرداخته است
سی و ششمین شهردار شهر کلگری نیز در همین دانشگاه تحصیل 

به عنوان برترین شهردار جهان انتخاب  2014کرده است او در سال 
 2018تا  2010از سال که Elizabeth Cannonکنون الیزابت . شده بود

ریاست دانشگاه کلگری را به عهده داشت، اولین فردی بود که به 
 .عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه به این عنوان انتخاب شد

 
 
 
 



 اسامی دانشکده های دانشگاه کلگری

 

 هنردانشکده •
 مدرسه پزشکی•
 مدرسه معماری، برنامه ریزی و منظر•
 دانشکده تحصیالت تکمیلی•
 دانشکده حرکت شناسی•
 مدرسه اقتصاد•
 دانشکده پرستاری•
 دانشکده حقوق•
 مدرسه مهندسی•
 (قطر)دانشکده پرستاری •
 دانشکده علوم•
 دانشکده کارهای اجتماعی•
 علوم آموزشیو مدرسه دانشکده دامپزشکی •



 هزینه تحصیل در دانشگاه کلگری
 

بر اساس قوانین دانشگاه کلگری، تمامی دانشجویانی که کانادایی 

نیستند، موظف هستند که هزینه های بیشتری برای تحصیل در این 

دانشجویان بین المللی در بیشتر رشته های . دانشگاه پرداخت کنند

دالر کانادا پرداخت $ 2017.20تحصیلی برای هر سه واحد درسی باید 

.  دالر کانادا می رسد$ 3751.89در رشته حقوق اما این هزینه به . کنند

بنابراین می توان گفت که هزینه تحصیل در اکثر رشته های تحصیلی 

دالر کانادا $ 20172در دانشگاه کلگری برای یک سال آموزشی در حدود 

 .خواهد بود

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز هزینه های تحصیل به مراتب 

به طور کلی می توان گفت که هزینه تحصیل در مقطع . کمتر است

$ 8081کارشناسی ارشد و دکتری در اکثر رشته های تحصیلی در حدود 

 .دالر کانادا است

 

 

 
 
 



 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

 


