
بهترین رشته های 
 دانشگاهی کانادا 

 اپالیبرای 



 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  



 کاناداشرایط تحصیل در 
برای تحصیل در کانادا نیازمند دریافت ویزای دانشجویان خارجی 

متقاضیان زمانی می توانند برای دریافت . تحصیلی این کشور هستند

ویزای تحصیلی کانادا اقدام کنند که مدارک زیر را بطور کامل در اختیار 

 :داشته باشند

 نامه پذیرش از یک موسسه علمی در کانادا•

 گواهی تمکن مالی مربوط به دانشجویان•

 گواهی عدم سوء پیشینه قضایی•

 مدارک هویتی در کشور مبدا•

 رزومه تحصیلی•

 ریز نمرات و مدرک آخرین دوره تحصیل•

 مدرک زبان•

 پاسپورت معتبر•

 عکس•



 اهمیت تحصیل در کانادا
 

کانادا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب می شود که 

تعداد زیادی از . امکانات فوق العاده ای برای آموزش فراهم می کند

شما با تحصیل در . دانشگاه های برتر دنیا، در کانادا واقع شده اند

کانادا این شانس را دارید که از بهترین امکانات رفاهی و آموزشی بهره 

عالوه بر آن، با دریافت مدرک تحصیلی از دانشگاه های . مند شوید

 .معتبر، شانس خود را برای ورود به بازارکار افزایش می دهید

یکی دیگر از مهم ترین دالیلی که توجه دانشجویان را به کانادا 

معطوف می کند، این است که بعد از فارغ التحصیلی،  دو برابر مدت 

سال، به دانش آموختگان اجازه ی کار  3زمان تحصیل تا سقف 

(Work Permit)این مسئله شانس بزرگی است که . داده می شود

   .شما فرصت کافی برای یافتن شغل مورد نظرتان را داشته باشید



 بهترین رشته های دانشگاهی برای اپالی کانادا
 
 کامپیوتر علوم •
 علوم پزشکی •
 تحصیل دندانپزشکی و پرستاری در کانادا•
 داروسازی•
 مکانیکمهندسی برق و •
 مالی تحصیل اقتصاد و علوم •

گذاری، بانکداری، بیمه،  سرمایه مدیران دارایی ، بازاریابی، مدیران ) 
 (حسابداری 

 تحصیل در علوم زمین و منابع تجدید پذیر •
 اقیانوس شناسی و علوم زمین

مهندسی نفت، معدن شناسی، زمین شناسی، ژئو انفورماتیک، انرژی )   
 (های تجدید پذیر، فیزیک و نجوم، توسعه پایدار 

 نگاریرسانه و روزنامه علوم •
دیجیتال، تبلیغات، بازاریابی، روابط عمومی، روزنامه های رسانه ) 

بصری، و تاثیر ، انیمیشن UX/UIتعاملی، طراحی های نگاری، رسانه 
 (طراحی گرافیک 

 



پس از بررسی مهم ترین رشته های تحصیلی در کشور کانادا 

باید به این نکته اشاره داشت که به طور کلی تحصیل در کانادا 

. می تواند یک فرصت فوق العاده در زندگی هر فرد باشد

افرادی که مدرک تحصیلی خود را از کشور کانادا دریافت می 

کنند، می توانند آسوده خاطر باشند که در این کشور می توانند 

در صورتی که متقاضیان قصد ادامه . مشغول به کار شوند

زندگی در این کشور را نداشته باشند، می توانند برای کار به 

بهترین کشورهای اروپایی مهاجرت کنند و اقامت دائمی یکی از 

اقامت دائم در کانادا یا اروپا می . این کشورها را بدست آورند

 .تواند در نهایت منجر به اخذ پاسپورت این کشورها شود

نتیجه گیری برای انتخاب بهترین رشته 
 دانشگاهی



 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
 


