
 معرفی 
 گوئلفدانشگاه 



 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  



باز می گردد زمانی که زمین  1874ریشه های تاریخی دانشگاه گوئلف به سال 
توسط دولت  (Frederick William Stone)کشاورزی فردیک ویلیام استون 

هکتاری به  200، این زمین 1874در اولین روز ماه می سال . انتاریو خریداری شد
به کالج کشاورزی  1880سال بعد در سال  6مدرسه کشاورزی انتاریو تبدیل شد و 

دولت انتاریو دستور داد تا سه  1964می سال  8در . تغییر نام داد (OAC)انتاریو 
.  کالج به یکدیگر متصل شوند و از ترکیب آن ها دانشگاه گوئلف به وجود آمد

همچنین هیئت مدیره ای را برای نظارت بر عملکرد اداری و مالی ایجاد کرد تا 
مدتی پس از نگارش قانون دانشگاه گوئلف، . مشکالت آکادمیک را برطرف سازند

سال بعد به کالج هنر، کالج علوم فیزیکی و کالج  5کالج ولینگتون افتتاح شد و 
کالج مک دونالد نیز به کالج خانواده و مطالعات . علوم اجتماعی تقسیم شد

پس از این تقسیم بندی ها بود که دانشگاه . مصرف کنندگان تغییر نام داد
کالج علوم زیستی  1971گوئلف شروع به سازماندهی مجدد خود کرد و در سال 

(CBS) در این دانشگاه افتتاح شد. 
ترکیب شدند و کالج  OAC، کالج علوم فیزیکی با مدرسه مهندسی 1989در سال 

نیز کالج  1998در سال . را تشکیل دادند (CEPS)مهندسی و علوم فیزیکی 
خانواده و مطالعات مصرف کنندگان با کالج علوم اجتماعی ترکیب شدند و کالج 

 .  را تشکیل دادند (CSAHS)علوم اجتماعی و مردم شناسی کاربردی 
 

 بررسی تاریخچه دانشگاه گوئلف



 آشنایی با مشاهیر دانشگاه گوئلف
 

تردید برای ایرانیان، شناخته شده ترین شخصیتی که مدرک تحصیلی بدون 

او در سال . استمانی حقیقی خود را از این دانشگاه دریافت کرده است، 
از . مدرک کارشناسی ارشد رشته فلسفه را از دانشگاه گوئلف دریافت کرد 1997

 Evan)دیگر شخصیت های برجسته این دانشگاه می توان به اوان سیدال 
Siddall)  مدیر اجرایی شرکت مرتبط با اعطای وام خرید خانه در کانادا اشاره

دوی مارتون نیز از جمله دونده   (Reid Coolsaet)رید کولسیت . کرد
 .شخصیت های سرشناسی است که در این دانشگاه تحصیل کرده است

جمله سایر هنرمندان تحصیل کرده در این دانشگاه نیز می توان به اسامی زیر از 
 :اشاره کرد

 
 کنس میشل•
 کریس بانکس•
 لوئرا برترام•
 جین سیبری•
 جین اورکوهارت•
 الکساندرا بیتون•
 میشل موفیت•
 مارک لوتز•
 نوح دنبی•
 



 جهاننگاهی به جایگاه علمی دانشگاه گوئلف در سطح 
 

یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با دانشگاه های جهان باید به آن توجه ویژه 
دانشگاه های سراسر جهان همواره در . داشت، جایگاه علمی یک دانشگاه است

تالش هستند تا با بهبود عملکرد خود در یک سال تحصیلی، نسبت به سال 
گذشته پیشرفت کرده و جایگاه بهتری را در رده بندی های جهانی به دست 

در حقیقت زمانی که یک دانشگاه جایگاه علمی بهتری را پیدا می کند، . آوردند
می تواند نخبگان بیش تری را جذب خود کرده و در نتیجه از نظر حمایت های 

جایگاه علمی یک دانشگاه به . مالی نیز جایگاه بهتری را به دست خواهد آورد
فاکتور های متنوعی بستگی دارد که بخشی از آن ها وابستگی مستقیمی به 

خروجی های علمی، تعداد فارغ التحصیالن در . شرایط علمی یک دانشگاه دارد
مقاطع مختلف و عواملی از این دست همگی در جایگاه علمی یک دانشگاه تاثیر 

از سوی دیگر عوامل خارجی مانند تعداد دانشجویان، تعداد . گذار هستند
دانشجویان خارجی، نسبت اعضای هیئت علمی دانشگاه به  تعداد دانشجو، 

وسعت دانشگاه، تنوع رشته های آموزشی و عواملی از این دست نیز نقش خود 
 را در این رابطه ایفا می کنند

 600دانشگاه برتر در کشور کانادا است و در جمع  20دانشگاه گوئلف یکی از 
دانشگاه برتر جهان نیز جایگاه خود را پیدا کرده است اگر چه شانگهای آن را در 

دانشگاه برتر جهان قرار داده  500آن را در جمع  USNدانشگاه برتر و  400جمع 
 .اند



 هزینه تحصیل در دانشگاه گوئلف
 

از مهم ترین  موضوعاتی که در هنگام تحصیل در دانشگاه گوئلف باید مد یکی 
طور کلی با کار به . نظر قرار دهید، هزینه های تحصیل در این دانشگاه است

دانشجویی در کشور کانادا دانشجویان قادر به پرداخت هزینه های زندگی خود 
در کانادا خواهند بود اما پرداخت هزینه های تحصیل با استفاده از کار 

دانشجویی تقریبا وجود ندارد مگر این که دانشجو بتواند با توجه به رزومه خود 
 .از بورسیه های تحصیلی این دانشگاه استفاده کند

دانشجویان همچنین می توانند از وعده های غذایی در دانشگاه نیز بهره مند 
، حداقل است که برای طرح اول. شوند که طرح های مختلفی را شامل می شود

دانشجویانی مفید است که آخر هفته ها در محیط دانشگاه حضور ندارند و 
برای افرادی است که در برخی از آخر هفته ها طرح سبک . اشتهای کم تری دارند

 .ممکن است در محیط دانشگاه حضور داشته باشند و اشتهای آن ها کم است
این طرح شامل . طرح کامل محبوب ترین طرح در برای وعده های غذایی است

وعده های عادی است و ویژه دانشجویانی است که همه آخر هفته ها را نیز در 
 .دانشگاه حضور دارند

ویژه دانشجویانی است که اشتهای بیش تر از حد عادی دارند و تمام طرح پالس 
طرح ورزشکاران نیز ویژه افرادی . روز های هفته را در دانشگاه سپری می کنند

است که معموال آخر هفته ها در محیط دانشگاه حضور دارند و اشتهای زیادی 
 .دارند

 
 
 



 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
 


