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 دانشگاه اچ ای سی 

 مونترآل



 اعتبارنامه مجری
مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری امور من 

ICCRCمهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ، RCIC  یا

زندگی من صرف این می شود که اطمینان .اصطالحا وکیل مهاجرت

حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی حقوق مهاجرت کانادا را در 

شرکت توسعه .مجموعه حقوقی مهاجرتی کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalبیزینس ،سرمایه گذاری استارت آپ 

متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که برای 

و همچنین در کنار همکارانم در . پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند

کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران برای تحقق برنامه های 

.بین المللی موکلین پارسی زبان می کوشیمکاریابی   



در  (École des hautes études commerciales)مدرسه اقتصاد و بازرگانی 

رضایت نامه های سلطنتی را به دست آورد و به عنوان اولین  1907مارس  14

مدرسه تجارت در سطح دانشگاه در کانادا و یکی از اولین مدارس در آمریکای 

بلژیکی به  (Auguste-Joseph de Bray)آگوست ژوزف ِدبرای . شمالی است

اولین دروس ارائه شده در این دانشگاه . عنوان اولین رئیس مدرسه منصوب شد

در سن هوبرت آغاز شد و امروزه این ساختمان بخشی از دانشگاه مونترئال به 

 .حساب می آید و مرکز بایگانی این دانشگاه است

، توافق نامه همکاری میان مدرسه تجارت و بازرگانی با دانشگاه 1932در سال 

هاروارد به امضا رسید و این تحول عظیمی در این مدرسه بود چرا که برای اولین 

نیز  (Alma Lepage)نام آلما لپاژ . بار چنین اتفاقی در کشور کانادا رخ داده بود

در تاریخ این موسسه تکرار نشدنی است چرا که او اولین زنی بود که در این 

او که لیسانس هنر داشت، به عنوان یک کارآفرین در بازار . مدرسه نام نویسی کرد

به عنوان اولین دانشجوی زن مدرک تحصیلی  1946کار فعالیت داشت و در سال 

 .خود را از این دانشگاه دریافت کرد

 مونترئال HECتاریخچه مدرسه 



 
 مونترئال HECمشاهیر شناخته شده موسسه 

 

مدیر اجرائی بانک الرنتین  (François Desjardins)فرانکوئیس دسیاردینز 

آنه گلیناس  . نیز در این دانشگاه تحصیل کرده است 2020تا  2015بین سال های 

Anne-Marie Gélinas)   کننده سینما و مدیر اجرایی امافیلم نیز در این تهیه

 .دانشگاه تحصیل کرده است

سیاستمدار تونسی و وزیر سابق  (Jamel Eddine Gharbi)جمال الدین غربی 

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در تونس نیز از جمله فارغ التحصیالن این 

استاد دانشگاه و  (Nathalie Elgrably-Lévy)ناتالی لوی . دانشگاه است

میشل پاتری . مدرس اقتصاد نیز از جمله فارغ التحصیالن این دانشگاه است

(Michel Patry)  اقتصاد دان و مدیر فعلیHEC  مونترئال، فاتیما موسا

(Fatima Beyina-Moussa)  مدیر اجرائی هواپیمایی کشور کونگو و دومنیک

رئیس حزب لیبرال در کبک همگی از جمله  (Dominique Anglade)آنگالده 

مونترئال  HECشخصیت هایی هستند که حداقل یک دوره آموزشی را در 

 .پشت سر گذاشته اند

 

 

 



 مونترئال HECنگاهی به جایگاه علمی مدرسه تجارت 
به فکر تحصیل در رشته های اقتصاد و همچنین تجارت در کشور کانادا اگر 

به طور کلی در . می تواند یک گزینه بسیار خوب برای شما باشد HECهستید، 

مونترئال به عنوان یکی از بهترین مدارس  HECبسیاری از رنکینگ های جهان، 

این موسسات ارزش . اقتصاد در کانادا و حتی در سراسر جهان شناخته می شود

را به طور کامل تایید کرده اند، اعتباری که آوازه آن را  HECگذار اعتبار و برتری 

آن است که  HECاول در رابطه با نکته .استبسیار فراتر از مرز های کبک برده 

شهر مونترئال  QSوبسایت معتبر . این مدرسه در شهر مونترئال قرار گرفته است

در حقیقت . را در جایگاه ششمین شهر برتر دانشجویی جهان قرار داده است

شهر برتر دانشجویی جهان به نقل از  10مونترئال تنها شهر قاره آمریکا در میان 

این موضوع زمانی اهمیت بیش تری پیدا می کند که بدانید . این منبع است

مدرسه . استتا کنون این جایگاه را برای خود حفظ کرده  2016مونترئال از سال 

HEC  ،مونترئال یک مدرسه آموزشی شناخته شده و معتبر در سراسر جهان است

 HECگزارش های سازمان های مختلف در طی سالیان متوالی نشان می دهد که 

می تواند جایگاه بسیار مناسبی برای تحصیل در رشته های مختلف اقتصاد و 

 .  تجارت باشد



.  به نوع شهروندی هر دانشجو به شدت وابسته است HECشهریه در مدرسه 

شهروندان کبک برای تحصیل در این مدرسه هزینه های بسیار اندکی را پرداخت 

در . می کنند اما هزینه های دانشجویان بین المللی در این مدرسه بیش تر است

این بخش از مقاله، کلیه هزینه هایی که به عنوان شهریه اعالم می شود مربوط 

بین المللی در مقطع کارشناسی دانشجویان .استبه دانشجویان بین المللی 

رشته مدیریت کسب و کار برای یک سال تحصیلی باید شهریه ای معادل 

سایر هزینه های دانشجویان که . دالر کانادا را به دانشگاه پرداخت کنند$ 27000

شامل حقوق کپی رایت، هزینه های عمومی، بیمه دانشجویی در کانادا، مجله 

دانشگاه، انجمن های دانشجویی، خدمات دانشجویی و هزینه های تکنولوژی 

بنابر این هزینه یک . دالر کانادا ارزیابی می شود$ 1629.82می شود نیز حدود 

$  28629.82تحصیلی در رشته مدیریت کسب و کار برای دانشجویان بین المللی 

دیگر از رشته های پرمتقاضی برای دانشجویان بین المللی یکی .استدالر کانادا 

دانشجویان بین المللی برای گذراندن این . است MBAرشته  HECدر مدرسه 

 .دالر کانادا در سال را پرداخت کنند$ 54000مقطع باید شهریه ای معادل 

  HEC  مدرسهتحصیل در شهریه  
 



 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
 


