
 معرفی 
 دانشگاه رجاینا



 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  



در شهر رجاینا افتتاح شد و سرانجام دانشگاه  1911کالج رجاینا در سال 
زمانی که دانشگاه ساسکاچوان . رجاینا نیز از دل همین کالج خارج شد

به جای تاسیس در شهر رجاینا در سسکاتون تاسیس شد، کلیسای 
متدیست اقدام به تاسیس کالج رجاینا کرد و در همان سال نخست 

این دانشگاه . دانشجو دوره تحصیل خود در این کالج را آغاز کردند 27
در مجاورت کالج سنت چاد و مدرسه علمی کوآپله در خیابان کالج 

برجسته، جیمز هنری پونتین تعداد بسیار معمار . شدرجاینا واقع 
برخی از ساختمان . زیادی از ساختمان های این دانشگاه را طراحی کرد

 :های طراحی شده توسط وی عبارتند از
 1910کالج متدیست رجاینا •
 1914برج های شرقی و غربی •
 1914خوابگاه دختران •
 19225سالن های ورزشی •
 1927نیروگاه •
 1928ساختمان هنر و موسیقی •

 تاریخچه دانشگاه رجاینا



 رجاینامشاهیر دانشگاه 
 

 Glenda)و گلندا گوئرتزن  Guy Clarence Vanderhaegheگای فندرهائگه  

Goertzen)  نویسندگان برجسته کانادایی از شخصیت های برجسته ای

جاناتان . هستند که مدرک تحصیلی خود را در این دانشگاه دریافت کرده اند

وزیر سابق دادگستری استان آلبرتا نیز یکی  (Jonathan Brian Denis)دنیس 

.  دیگر از افرادی است که دوره تحصیل خود را در این دانشگاه سپری کرده است

آهنگساز برجسته کانادایی نیز از جمله  (Elizabeth Raum)الیزابت راوم 

 .شخصیت های برجسته تاریخ دانشگاه است

سیاست مدار سابق کانادایی و  (Ralph Edward Goodale)رالف گوداله 

کمیسیار عالی کانادا در انگلستان و از اعضای سابق پارلمان کانادا نیز در این 

جان هوسون  ،(Pamela Wallin)پامال والین . دانشگاه تحصیل کرده بود

(John Robert Hewson)  و اندرو شیر(Andrew James Scheer)  همگی

از شخصیت های برجسته سیاسی هستند که در این دانشگاه تحصیالت خود را 

نخست وزیر سابق  (Lorne Albert Calvert)لورن کالورت . به پایان رسانده اند

 .ساسکاچوان نیز در این دانشگاه تحصیل کرد بود
 
 
 



 نگاهی به دستاوردهای علمی دانشگاه رجاینا
 

رجاینا یکی از دانشگاه های قدرتمند جهان برای تحصیل در دانشگاه 
در رشته . رشته مهندسی شیمی و همچنین محیط زیست است

را به دست آورده است و در رشته محیط  213مهندسی شیمی جایگاه 
جایگاه این . جهان را در اختیار گرفته است 381زیست نیز جایگاه 

از نظر انتشار کتاب های . است 578 دانشگاه در رشته مهندسی نیز 
از نظر . را در جهان به دست آورده است 330 علمی این دانشگاه جایگاه 

را به دست آورده  1298شهرت جهانی در رابطه با تحقیقات جایگاه 
از نظر همکاری های . را در اختیار دارد 240است و در منطقه نیز جایگاه 

را در اختیار گرفته  335بین المللی با سایر کشورهای جهان نیز جایگاه 
 .است

 
در رشته مهندسی شیمی شرایط بسیار بهتر است به طوری که جایگاه 

از نظر برگزاری . است 48این رشته در همکاری های بین المللی 
قرار دارد و از نظر  202کنفرانس های علمی در این رشته نیز جایگاه 

 .قرار گرفته است 254انتشارات علمی نیز در جایگاه 



 رجایناهزینه تحصیل در دانشگاه 
دانشگاه رجاینا هزینه های تحصیل برای دانشجویان بین المللی متفاوت از در 

تعداد واحد ها درسی که یک دانشجو به طور . دانشجویان کانادایی است

واحد درسی است و هزینه هایی که در این بخش  15متوسط می تواند اخذ کند 

 .ترم تحصیلی است 1واحد درسی برای  15به آن اشاره خواهیم کرد مربط به 

است بنابراین هزینه ( دالر کانادا)$ 813.30در رشته هنر هزینه هر واحد درسی 

در رشته اقتصاد و . ارزیابی می شود( دالر کانادا)$ 10281.10یک ترم تحصیلی 

دالر )$ 12073.30است و ( دالر کانادا)$ 933.10مدیریت هزینه هر واحد درسی 

در . هزینه ای است که برای یک ترم تحصیلی به آن نیاز خواهید داشت( کانادا

(  دالر کانادا)$ 10573.30رشته علوم آموزشی، هزینه تحصیل در دانشگاه رجاینا 

هزینه . مهندسی دومین گروه گران قیمت در دانشگاه رجاینا استگروه .است

است و ( دالر کانادا)$ 887.85تحصیل در این رشته تحصیلی برای هر واحد 

در رشته های هنرهای . است( دالر کانادا)$ 11315.45هزینه کلی این رشته 

( دالر کانادا)$ 854.10نمایشی و همچنین رسانه نیز هزینه هر واحد تحصیلی 

 .است( دالر کانادا)$ 10888.30تعیین شده است و هزینه یک ترم 

 

 

 
 
 
 



تحصیل در رشته حرکت شناسی که یکی از رشته های پرمتقاضی در کشور برای 

بپردازید و ( دالر کانادا)$ 854.10کانادا است، شما باید برای هر واحد درسی 

در رشته پرستاری . است( دالر کانادا)$ 10888.30شهریه یک ترم شما معادل 

است و هزینه یک ترم تحصیلی ( دالر کانادا)$ 928.10هزینه یک واحد تحصیلی 

در رشته علوم نیز شهریه هر واحد . تعیین شده است( دالر کانادا)$ 11433.30نیز 

دالر )$ 10888.30و هزینه یک ترم تحصیلی نیز ( دالر کانادا)$ 854.10تحصیلی 

در رشته کارهای اجتماعی نیز شهریه یک واحد درسی . تعیین شده است( کانادا

و هزینه یک ترم تحصیلی ( دالر کانادا)$ 833.10 همچون رشته علوم آموزشی 

مقطع کارشناسی ارشد نیز هزینه در . استتعیین شده ( دالر کانادا)$ 10573.30

واحد  9. های تحصیل به دانشکده ای که در آن تحصیل می کنید بستگی دارد

هزینه . درسی معموال به عنوان استاندارد تحصیل در این مقطع شناخته می شود

.  است( دالر کانادا)$ 5382.85 واحد در هر ترم  9تحصیل در رشته مهندسی برای 

شهریه تحصیل در رشته پرستاری و روزنامه نگاری نیز همین مقدار تعیین شده 

دالر )$ 8384.35 شهریه تحصیل در رشته مدیریت اطالعات بهداشت . است

است و شهریه تحصیل در همین رشته ها در مقطع دکتری نیز ( کانادا

 .در نظر گرفته شده است( دالر کانادا)$ 3270.85

 
 
 
 



 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
 


