
 معرفی 
 ترنتدانشگاه 



 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  



یک بحث جامع اجتماعی صورت گرفت و بر اساس آن مصوب شد  1957در سال 

. که یک مرکز آموزشی برای دوره پس از دبیرستان در دره ترنت ایجاد شود

کمپین ایجاد شده برای ایجاد یک موسسه برای تحصیل در دوره پس از 

دبیرستان در پیتربورو با سیاست های دولت انتاریو مبنی بر اینکه حق آموزش از 

پایه های اولیه عدالت اجتماعی است و این که دانشگاه سبب افزایش بهره وری 

 .اقتصادی می شود، کامالً مطابقت داشت

دانشگاه غیر  1963در راستای همین فعالیت های اجتماعی بود که نهایتا در سال 

این دانشگاه . فرقه ای ترنت در مرکز شهر پیتربورو فعالیت خود را آغاز کرد

فرماندار کل وقت، ژرژ . فعالیت خود را به عنوان یک دانشگاه دولتی آغاز کرد

، اولین 1964در پاییز . رسما این دانشگاه را افتتاح کرد 1964وانییر در سال 

دانشگاه در آن زمان از . دانشجویان موفق به نام نویسی در این دانشگاه شدند

روبیج ها، کالج تریل کاترین : سه ساختمان قدیمی بازسازی شده استفاده می کرد

 100در همان سال اول حدود . پار برای زنان و کالج پیتر روبینسون برای مردان

 .دانشجو در این دانشگاه نام نویسی کردند

 تاریخچه دانشگاه ترنت



 معرفی مشاهیر دانشگاه ترنت
 

 1976دیپلمات کانادایی است که از سال یک (  (Lucie Edwardsلوسی ادواردز 

در وزارت خارجه کانادا مشغول به کار بوده و در سمت کمیساریای عالی  2009تا 

در هند، آفریقای جنوبی، کنیا و نماینده دائمی در برنامه محیط زیست سازمان 

یک وکیل  (John Stephen Stohnاستفان استون . ملل فعالیت کرده است

برجسته کانادایی است که در زمینه ساخت برنامه تلویزیونی برای جوانان نیز 

جین . فعالیت دارد از جمله فارغ التحصیالن موفق دانشگاه ترنت است

سابق توسعه منابع انسانی کانادا نیز در این وزیر   (Jane Stewart)استوارت 

وزیر سابق قضایی  (James Allum) جیمز آلوم . دانشگاه تحصیل کرده است

 .مانیتوبا نیز از دیگر شخصیت های سرشناسی سیاسی این دانشگاه است

پزشک سرشناس کانادایی و فعال  (James Jude Orbinski) اربینسکیجیمز 

در زمینه بهداشت جهانی نیز فارغ التحصیل همین دانشگاه است که چندین 

 .  کتاب معتبر را به چاپ رسانده است
 



 بررسی جایگاه علمی دانشگاه ترنت در کانادا
 

ترنت نیز در برخی از سازمان های ارزیاب توانسته است جایگاهی برای دانشگاه 

 1436دانشگاه ترنت در جایگاه  USNدر رنکینگ بین المللی . خود به دست آورد

در مقام مقایسه، دانشگاه ترنت در . در کانادا قرار گیرد 35جهان و همچنین 

قرار ( 1459)و شهید باهنر کرمان ( 1423)جایگاهی نزدیک به دانشگاه سهند تبریز 

 .دارد

نیز بر اساس  1183در میان کشورهای آمریکای شمالی و همچنین  333جایگاه 

.  آخرین رده بندی سازمان وبومتریک در اختیار دانشگاه ترنت قرار گرفته است

دانشگاه ترنت با قرار گرفتن در این جایگاه توانسته است جایگاه بهتری نسبت به 

بسیاری از دانشگاه های کانادا از جمله دانشگاه سنت ماری، دانشگاه وینیپگ و 

با توجه به جایگاه دانشگاه ترنت در کانادا، بسیاری از . غیره به دست آورد

عالقمندان به تحصیل که رزومه قدرتمندی در اختیار ندارند، می توانند از این 

 .دانشگاه به عنوان دروازه ورود خود به کانادا استفاده کنند



 ترنتمعرفی دانشکده های تحصیلی معتبر در دانشگاه 
 

رشته هایی مانند امور مالی، حسابداری، مدیریت، کارآفرینی، : تجارتدانشکده 
منابع انسانی، سیستم های اطالعاتی و تجارت الکترونیکی و بسیاری از رشته 

 .هایی از این دست را در این دانشکده تجربه کنند
دانشگاه ترنت در رشته محیط زیست یک دانشگاه : دانشکده محیط زیست

 .پیشتاز در کانادا است و برجسته ترین دانشکده در کانادا بشمار می رود
عالقمندان به حرفه معلمی و کسانی که قصد ورود به : دانشکده علوم آموزشی

.  حوزه تدریس را دارند، می توانند در این دانشکده به ادامه تحصیل بپردازند
دانشکده علوم آموزشی ترنت محلی برای تربیت و الهام بخشیدن به معلمان 

 .فردا است
ترنت شهرتی دیرینه در پیشگامی آموزش : مطالعات بومی چنی ونجکدانشکده 

 .بومی در کانادا دارد
دانشکده پرستاری ترنت یکی از بهترین دانشکده : دانشکده پرستاری فلمینگ

های این دانشگاه برای تربیت پرستاران آینده با باالترین استانداردهای ممکن 
 .است

مطالعات کانادایی برای اولین بار در دانشگاه ترنت : مدرسه مطالعات کانادایی
 .متولد شد

دانشگاه ترنت تعداد بسیار زیادی از رشته های : دانشکده تحصیالت تکمیلی
 .آموزشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی را ارائه می کند

 

 
 
 
 



 ترنتهزینه تحصیل در دانشگاه 
 

اساس آخرین اعالم دانشگاه ترنت، شهریه تحصیلی دانشجویان بین المللی در بر 

دالر کانادا افزایش پیدا کرده $ 400پردیس دورهم نسبت به سال گذشته حدود 

دالر کانادا را به عنوان شهریه $ 22454.15دانشجویان بین المللی باید . است

سالیانه خود پرداخت کنند که با توجه به برخی هزینه های اضافه در این 

دانشگاه که مربوط به هزینه های جانبی و حق عضویت در انجمن ها و بسیاری 

از امورد اداری می شود، حدود هزینه دانشجویان برای یک سال تحصیلی 

 .دالر کانادا در نظر گرفته شده است$ 24791.51

دانشجویان بین المللی نیز قادر خواهند بود به دلیل شیوع بیماری کرونا، در دوره 

هزینه دوره های آنالین برای دانشجویان بین المللی . های آنالین نیز شرکت کنند

دالر کانادا $ 4926.51دالر کانادا و در پردیس پیتربورو $ 4944.89در دورهم 

بخواهید در پیتربورو زندگی کنید، هزینه های زندگی شما به نسبت اگر  .است

شهر تورنتو به عنوان یکی از شهرهای بزرگ انتاریو به صورت چشمگیری کاهش 

 . پیدا می کند

 
 
 



 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
 


