
 معرفی 
 دالهاوزیدانشگاه 



 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   



دالهاوزی یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور کانادا است و فعالیت دانشگاه 

سال است که تحصیالت در  200در حقیقت . آغاز کرده است 1818خود را از سال 

پردیس کشاورزی دانشگاه  2012در سال . سطح آموزش عالی را ارائه می دهد

 .دالهاوزی افتتاح شد و وسعت دانشگاه فراتر از هلیفکس رفت

(  از القاب نجیب زادگان)در اوایل قرن نوزدهم میالدی جورج رامسی، نهمین ِارل 

دالهاوزی و فرماندار نوااسکوشیا، قصد داشت تا یک دانشکده در هلیفکس 

افتتاح کند که بدون توجه به عقاید و سطح اجتماعی افراد، برای همه در دسترس 

در . غنائم جنگی سر انجام به وی کمک کرد تا آرزوی خود را تحقق بخشد. باشد

، دولت بریتانیا نیروی دریایی هلیفکس را برای تصرف بندر کاستین 1812سال 

 .ارسال کرد تا آن منطقه را به بندر ورودی گمرک تبدیل کند

افتتاح شد و مدتی بعد، لرد دالهاوزی به عنوان  1818دالهاوزی در سال کالج 

بدون حضور و نقش . فرمانداری کل کانادا منصوب شد و هلیفیکس را ترک کرد

سال پس از تاسیس در  20او، این نهاد دچار تزلزل شد و اولین دستور العمل 

 .  ارائه شد 1838سال 

 بررسی تاریخچه دانشگاه دالهاوزی



 
 مشاهیر برجسته دانشگاه دالهاوزی

 

سال ارائه خدمات آموزشی، یکی از دانشگاه های قدیمی  200با سابقه دالهاوزی 

کشور کانادا است و از همین روست که شخصیت های برجسته فراوانی در 

زمینه مختلف علمی، سیاسی، هنری و ورزشی در این دانشگاه تحصیلی کرده و 

یکی از برجسته ترین شخصیت های علمی که مدرک . یا تدریس کرده اند

تحصیلی خود را از دانشگاه دالهاوزی دریافت کرده است، آرتور مک دونالد 

(Arthur B. McDonald)  برنده جایزه نوبل در رشته  2015است که در سال

را نیز می توان  (Robert George Ackman)دکتر روبرت آکمن . فیزیک شد

به عنوان یکی دیگر از شخصیت های علمی و برجسته این دانشگاه معرفی کرد 

پروفسور اریک . بوده است 3چرا که او از پیشگامان تحقیق در رابطه با امگا 

به عنوان جوان ترین عضو رسمی دانشگاه  (Erik D. Demaine)دمین 

 Danielle)دنیل فونگ . ماساچوست نیز در این دانشگاه تحصیل کرده است

Fong) از پیشگامان انرژی سبز نیز دانش آموخته این دانشگاه است. 



 علمی دانشگاه دالهاوزی در جهانجایگاه 
دالهاوزی یکی از مشهور ترین و البته بهترین دانشگاه های کشور کانادا دانشگاه 

.  است که هر ساله از دانشجویان بسیار زیادی از سراسر دنیا میزبانی می کند

بدون تردید جایگاه علمی این دانشگاه نقش ویژه ای در پذیرش دانشجویان 

 .دارد

برای این که یک دانشگاه بتواند جایگاه علمی موفقی به دست آورد، عالوه بر 

خروجی های علمی باید بتواند در استفاده از دانشجویان بین المللی، اساتید بین 

وسعت و شهرت . المللی، اساتید مدعو و غیره نیز همت خاصی داشته باشند

.  دانشگاه نیز می تواند در جایگاه نهایی یک دانشگاه نقش بزرگی ایفا کند

دانشگاه برتر کشور کانادا است و در جهان نیز جز  13دانشگاه دالهاوزی یکی از 

دانشگاه دالهاوزی یکی از . دانشگاه برتر جهان به حساب می آید 300یکی از 

دانشگاه های برتر جهان برای تحصیل در رشته های پزشکی و همچنین 

بنا بر این اگر قصد تحصیل در این دانشگاه در . روانشناسی و روانپزشکی است

این رشته را دارید، حتما پیش از پایان دوره دبیرستان برنامه ریزی مناسب تری 

 .داشته باشید تا با رزومه تحصیلی قوی برای پذیرش در این دانشگاه اقدام کنید



دانشجویان بین المللی به نسبت دانشجویان بومی شهریه بیش تری پرداخت  

دانشجویان بین المللی این امکان را در اختیار خواهند داشت تا در این . می کنند

دانشگاه در رشته های مختلف در مقطع تحصیالت تکمیلی نیز به ادامه تحصیل 

دانشجویان بین المللی برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه . بپردازند

دالهاوزی شهریه ای معادل با دانشجویان کانادایی پرداخت می کنند و این می 

تواند یک مزیت برای بسیاری از افراد باشد که قصد تحصیل در مقطع دکتری در 

به طور کلی دانشگاه دالهاوزی به عنوان یکی از دانشگاه . خارج از کشور را دارند

های برتر در کشور کانادا را می توان به عنوان یکی از مقاصد جذاب برای تحصیل 

بسیاری از دانشجویان این دانشگاه در دسته نخبگان . در این کشور معرفی کرد

علمی قرار می گیرند و به سادگی می توانند در کشور خود یا حتی کانادا وارد بازار 

از همین روست که به متقاضیان تحصیل در این دانشگاه . کار حرفه ای شوند

توصیه می شود تا با در اختیار داشتن نمره زبان باال تر از سطح تعیین شده 

توسط دانشگاه و همچنین رزومه قوی تحصیلی، شانس خود برای پذیرش در 

 .این دانشگاه را افزایش دهند

 

 

 شهریه تحصیل در دانشگاه دالهاوزی
 



 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
 


