
 معرفی 
 دانشگاه کارلتون



 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  



ریشه های دانشگاه کارلتون به عنوان یک کالج غیر فرقه ای که بخشی از آن به 
واسطه کمک های خیرخواهانه و داوطلبانه مردم اتاوا به وجود آمده است، آن را 

.  در میان دانشگاه های استان انتاریو به یک دانشگاه بی نظیر بدل کرده است
در آن زمان بسیاری از جوانان در استان . تاسیس شد 1942کالج کارلتون در سال 

اتاوا شغل خود را از دست داده بودند و این کالج می توانست فرصت تحصیل 
مجدد را در اختیار آن ها قرار دهد تا به ادامه تحصیل بپردازند چرا که در آن 

 .زمان فشار های زیادی به دلیل افسردگی به افراد جامعه وارد می شد
 

مدرسه علوم کامپیوتر افتتاح شد و یک تحول بزرگ در دانشگاه آغاز  1980در سال 
شد چرا که در این دهه موسسات علمی و تحقیقاتی زیادی به دارایی های 

دوره های کارشناسی ارشد در رشته  1985همچنین در سال . دانشگاه اضافه شد
نیز موسسه مطالعات زنان در دانشگاه  1987در سال . مدیریت نیز آغاز شد

 .کارلتون آغاز به فعایت کرد
 

در دانشگاه  2013یک مرکز ورزشی در سال . نیز قرن توسعه دانشگاه بود 21قرن 
فوت مربع در دانشگاه افتتاح شد و تیم فوتبال این دانشگاه  11000به مساحت 

از طرف دیگر کتابخانه مک . مجدد فعالیت خود را آغاز کرد 1998نیز بعد از سال 
 .اودروم نیز به دارایی های دانشگاه اضافه شد

 تاریخچه دانشگاه کارلتون



 آشنایی با مشاهیر دانشگاه کارلتون
ابتدای تاسیس دانشگاه کارلتون تا کنون، افراد برجسته زیادی در این از 

.  دانشگاه مشغول به تحصیل شده و مدرک دانشگاهی خود را دریافت کرده اند
فیزیکدان مشهور آلمانی و برنده  (Peter Andreas Grünberg)گرونبرگ پتر 

دیده  2018جایزه نوبل یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه است که در سال 
 James Alexander)شهردار فعلی اتاوا جیمز واتسون . از جهان فروبست

Watson)  مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه کارلتون دریافت  1983در سال
شهردار سابق تورنتو بین سال های  (Robert Bruce Ford)رابرت فورد . کرد

 .  نیز در این دانشگاه تحصیل کرده است 2014تا  2010
 

 :از مشهور ترین خبرنگارانی که در این دانشگاه تحصیل کرده اند عبارتند ازبرخی 
 

 امانوئله التراورسه•
 باربار پلت•
 میشل کرائوس•
 کرولین مک کنزی•
 ریتا چلی•
 کلودیا مو•
 گرگ ایپ•

 
 



 دانشگاه کارلتون در نگاه آمار و ارقام
 

از افراد ترجیح می دهند به آمار و ارقام دانشگاه ها نیز توجه ویژه ای بسیاری 
این آمار شامل شرایط کلی دانشجویان و اساتید یک دانشگاه می . داشته باشند

دانشجو به طور کلی در این دانشگاه  31522به گزارش دانشگاه کارلتون . شود
دانشجو به طور تمام وقت در  25395از این میان . مشغول به تحصیل هستند

از میان دانشجویان این دانشگاه . این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند
 3610در حال حاضر . نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند 27370

دانشجوی این دانشگاه در خوابگاه های دانشجویی درون محیط دانشگاه اقامت 
نفر در محیط دانشگاه مشغول به کار هستند و در کنار  1317در حال حاضر . دارند

 1870همچنین . نفر عضو هیئت علمی مشغول به تحصیل هستند 965این افراد 
 105در حال حاضر . دستیار استاد نیز در دانشگاه مشغول ارائه خدمات هستند

.  نفر نیز به صورت اختصاصی در کتابخانه دانشگاه کارلتون مشغول به کار هستند
نفر نیز تا کنون مدرک تحصیلی خود را از این دانشگاه دریافت  165000بیش از 
 .کرده اند

 
میلیون دالر کانادا بودجه  95بر اساس اطالعات اعالم شده توسط دانشگاه، 

تخصصی برای تحقیقات در دانشگاه در اختیار موسسات مختلف علمی قرار گرفته 
میلیون دالر کانادا نیز به عنوان کمک هزینه تحصیلی و بورسیه به  25است و 

 .دانشجویان ارائه شده است

 



 شهریه دانشگاه کارلتون در کانادا
 

این که به عنوان یک دانشجوی خارجی در دانشگاه کارلتون تحصیل کنید برای 
هزینه تحصیل . باید شهریه خود را به صورت سالیانه به دانشگاه پرداخت کنید
این هزینه های . دانشجویان شامل شهریه ثابت و هزینه های جانبی می شود

جانبی شامل هزینه ثبت نام، بیمه، عضویت در انجمن های مختلف و استفاده از 
کلیه هزینه های جانبی برای دانشجویان بین المللی . امکانات دانشگاه می شود

دالر کانادا در سال است مقطع کارشناسی ارشد و دکترا $ 300تا $ 250در حدود 
شهریه دانشجویان بین المللی در دانشگاه . نیز در این دانشگاه ارائه می شود

کارلتون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به مراتب کمتر از مقطع کارشناسی 
برای مثال شهریه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته انرژی های . است

 .  دالر کانادا است$ 7939883 پایدار 
 

که شما برای تحصیل دکتری در دانشگاه کارلتون اقدام می کنید این زمانی 
فرصت را خواهید داشت که با پرداخت هزینه کمتر تحصیالت خود را ادامه 

دهید از طرف دیگر شانس بسیار خوبی برای دریافت کمک هزینه های تحصیلی 
و بورسیه خواهید داشت و می توانید از این طریق بخش عمده ای از هزینه های 

 .تحصیل خود را پوشش دهید

 
 
 
 



 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
 


