
 دانشگاه معرفی 
 ساسکاچوان



 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  



 کلیسای ،1879 در اما شد افتتاح 1907 سال در ساسکاچوان دانشگاه

 به بتواند تا کرد افتتاح آلبرت پرنس در را امانوئل کالج انگلستان،

 در .بپردازد عالقمندان به بومی های زبان و الهایت دروس آموزش

 در .شد می شناخته ساسکاچوان دانشگاه نام با کالج این اما 1883

 محلی دولت ساسکاچون، استان تشکیل از پس سال دو ،1907 سال

 .شناخت رسمیت به دانشگاه یک عنوان به را کالج این

 ،1909 در و آمدند هم گرد دانشگاه محل تعیین برای مرکز 5

 .شد انتخاب ساسکاچوان دانشگاه استقرار محل عنوان به ساسکاتون

 کالج .شد ارائه دانشگاه در پایه علوم و هنر های دوره ،1909 سال در

 به آلبرت پرنس از وابسته آموزشی مرکز یک عنوان به امانوئل

 .شد منتقل ساسکاتون

 ساسکاچوانتاریخچه دانشگاه 



 مور توماس سنت کالج•

 پنتکوستال مرکزی کالج•

 چاد سنت و امانوئل کالج•

 دومونت گابریل کالج•

 لوتران مذهبی کالج•

دانشگاه های وابسته به کالج 
 ساسکاچوان



 مشاهیر دانشگاه ساسکاچوان
 

در تاریخ دانشگاه ساسکاچوان نام دو برنده جایزه نوبل دیده می 

 (Gerhard Heinrich Herzberg)گرهارد هاینریش هرتسبرگ . شود

برنده  1970فیزیک دان و شیمی دان برجسته آلمانی است که در سال  

 .  جایزه نوبل شیمی شد

شیمیدان آمریکایی کانادایی نیز در سال  (Henry Taube)هنری تاب 

او مدارک . موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیمی شد 1983

کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ساسکاچوان دریافت 

علوم اقتصاد، شخصیت های برجسته ای در این در . کرده بود

 Douglas)دوگالس باربر . دانشگاه تحصیل یا تدریس کرده اند

Barber)  افتتاح کننده شرکت گنوم، چاد هامر(Chad Hamre) 

رئیس شرکت  ،(Tom Anselmi)کارآفرین برجسته، تام آنسلمی 

 .تفریحی و ورزشی ماپل لیف از جمله این افراد بوده اند

 



 هزینه تحصیل در دانشگاه ساسکاچوان
 

گروه پزشکی بدون تردید یکی از پرمتقاضی ترین رشته های آموزشی 

$ 17998هزینه تحصیل در رشته پزشکی سالیانه . در نظر ایرانیان است

تحصیل در رشته دندان پزشکی . دالر کانادا در نظر گرفته شده است

.  دالر کانادا در سال هزینه در بر خواهد داشت$ 55105 بین المللی نیز 

.  دالر کانادا است$ 17687هزینه تحصیل در رشته داروسازی نیز سالیانه 

دالر کانادا مشخص $ 67377 تحصیل در رشته دامپزشکی نیز  هزینه

در رشته های داروسازی و دندان پزشکی، هزینه های . شده است

جانبی دیگری نیز وجود دارد که دانشجویان موظف به پرداخت آن 

 .خواهند بود
 



 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

 


