
 معرفی 
 دانشگاه رایرسون



 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   



طول جنگ جهانی دوم، هوارد هیلن کر و سایر اعضای شورای آموزش تورنتو در 

ایده ایجاد . یک کمبود در آموزش تخصص به افراد بازنشسته را احساس کردند

یک موسسه برای جبران فاصله ایجاد شده میان دوره دبیرستان و دانشگاه، 

بود و  1943نتیجه سفر کر به دانشگاه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا و در سال 

با پیش بینی ها کر، موسسه ای مشابه در کشور کانادا و در شهر تورنتو آغاز به کار 

تالش های او برای تاسیس چنین موسسه ای، منجر به تصویب قانون . کرد

اگرچه در طول جنگ . آموزش حرفه ای توسط مجمع قانون گذاری انتاریو شد

جهانی، موسسات علمی بسیار زیادی به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کردند، 

با این حال با به . اما با ظهور جنگ سرد، پیشبرد اهداف آن ها به تعویق افتاد

، دستور فوری برای صدور مجوز تحصیل 1948پایان رسیدن جنگ جهانی در سال 

 .صادر شد 1948در آگوست 

عالوه بر تاسیس دانشگاه . این مدرسه نام خود را وامدار اگرتون رایرسون است

 .عادی، رایرسون تالش بسیار زیادی در توسعه آموزش در غرب کانادا داشت

 تاریخچه دانشگاه رایرسون



 
 معرفی مشاهیر دانشگاه رایرسون

 

از جمله مواردی که در بررسی موفقیت یک دانشگاه می توان مد نظر قرار داد، 

تعداد افراد سرشناسی است که در یک دانشگاه به تدریس مشغول هستند یا 

در دانشگاه رایرسون . مدرک تحصیلی خود را از آن دانشگاه دریافت کرده اند

شخصیت های هنری و سیاسی بسیار زیادی مدرک تحصیلی خود را دریافت 

وزیر حمل و نقل کانادا یکی از  (Omar Alghabra)کرده اند که عمر آلگبرا 

از اعضای  (Adam Vaughan)آدام واگن . برجسته ترین این افراد است

مجلس قانون گذار نیز یکی دیگر از شخصیت های سیاسی است که تحصیالت 

هنرمندانی که در این دانشگاه . خود را در این دانشگاه به پایان رسانده است

تحصیل کرده اند نیز بسیار فراوانند و یکی از سرشناس ترین آن ها اریک مک 

از دیگر هنرمندانی که در . برنده جایزه امی است (Eric McCormack)کورمک 

حنا  ،(Nina Dobrev)این دانشگاه تحصیل کرده اند می توان به نینا دوبرف 

) نیا واردالوس  ،(Shay Mitchell)شای میشل  ،(Hannah Simone)سیمونه 

Nia Vardalos)  و تایلر استوارت(Tyler Stewart) اشاره داشت. 

 

 



 بررسی جایگاه علمی دانشگاه رایرسون
دانشگاه برتر جهان به  1000دانشگاه رایرسون توانسته است تا جایگاهی در بین 

دانشجویانی که . دست آورد و همچنان یکی از بهترین دانشگاه های جهان است

قصد دارند در این دانشگاه تحصیل کنند، باید رزومه تحصیلی متناسب با جایگاه 

 .دانشگاه را تنظیم کرده و آماده دریافت پذیرش از این دانشگاه شوند

.  دانستمهندسی عمران را می توان بهترین رشته دانشگاهی در رایرسون 

را به خود اختصاص  157الکترونیک نیز در این دانشگاه جایگاه عالی مهندسی 

داده است و دانشجویان برای تحصیل در این رشته نیاز به رزومه بسیار 

را به خود  312در رشته های مهندسی نیز به طور کلی جایگاه . قدرتمندی دارند

جهان را به  440رشته علوم کامپیوتر نیز رایرسون جایگاه در . استاختصاص داده 

خود اختصاص داده است و در علوم اجتماعی و بهداشت عمومی نیز توانسته 

یک رشته در دانشگاه به طور کلی جدا جایگاه . را به دست آورد 377است جایگاه 

از جایگاه کلی دانشگاه است و متقاضیان برای اینکه بتوانند دانشگاه مورد نظر 

خود در این کشور را پیدا کنند، بهتر است ابتدا جایگاه رشته مورد نظر خود در 

 .باشندیک دانشگاه را مورد نظر داشته 



تحصیل در کشور کانادا باید به هزینه های تحصیل در دانشگاه های متقاضیان 

بسیاری از دانشگاه های کانادا کمک . مختلف این کشور نیز توجه داشته باشند

هزینه های تحصیلی را برای دانشجویانی که توان مالی پرداخت هزینه های 

تحصیلی خود را ندارند در نظر گرفته اند اما متقاضیان باید برنامه ریزی دقیق 

تری در این رابطه داشته باشند و به امید دریافت این کمک هزینه ها راهی کانادا 

یک دید کلی، هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه در . نشوند

دالر کانادا در طول یک سال تحصیلی $ 38,457تا $ 29,945رایرسون، در حدود 

در رابطه با هزینه های مربوط به اقامت انتظار می رود که دانشجویانی که . است

در خوابگاه های دانشجویی اقامت داشته باشند، هزینه های اقامت یک ساله آن 

افرادی که . دالر کانادا متغیر باشد$ 17850تا $ 9110ها بعالوه وعده های غذایی از 

تا $ 11400خارج از خوابگاه زندگی می کنند نیز باید انتظار هزینه ای معادل 

$  122هزینه حمل و نقل نیز در حدود . دالر کانادا در سال را داشته باشند$ 19200

خوراک نیز به طور هزینه . استدالر کانادا در ماه برای جابجایی در منطقه تورنتو 

 .  دالر کانادا است$ 5759 تا $ 4247متوسط در حدود 

 هزینه تحصیل در دانشگاه رایرسون
 



 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
 


