
 معرفی 
 لیکهددانشگاه 



 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   



دانشگاه لیکهد با ترکیب موسسه فنی لیکهد و همچنین کالج علوم، هنر و فناوری 

موسسه فنی لیکهد با این هدف به وجود آمد که بتواند به . لیکهد به وجود آمد

در تاریخ . نیاز های آموزش عالی در منطقه شمال غربی استان انتاریو پاسخ دهد

با تصمیم نهادهای دولتی این موسسه فعالیت خود را آغاز کرد و  1946ژوئن  4

نیز کالس های درس در مکان های موقتی که به صورت  1948در در ژانویه سال 

.  اجاره ای در اختیار موسسه قرارگرفته بودند در مرکز شهر پورت آرتور شروع شدند

در ماه سپتامبر همان سال بود که اولین دوره آموزش دانشگاهی در این دانشگاه 

 .آغاز شد

، دانشگاهی لیکهد به مرکز استان انتاریو منتقل شد و پردیس 2006در سال 

.  اوریلیا نیز فعالیت خود را در این استان و تحت نظارت دانشگاه لیکهد آغاز کرد

در . دانشجو کالس های درس را دایر کرد 104این پردیس در اولین سال برای 

دانشجوی تمام وقت در این دانشگاه مشغول به  1400حال حاضر در حدود 

دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل   437نیز  2018تحصیل هستند و در سال 

 .شدند

 تاریخچه دانشگاه لیکهد



 
 مشاهیر دانشگاه لیکهد کانادا

است که در دکتر فرشاد اویسی از مشاهیر برجسته دانشگاه لیکهد، یکی 

مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه تحصیل کرده است و امروز به عنوان 

دیانا . یکی از اعضای تیم تحقیقات در دانشگاه سیدنی فعالیت می کند

نویسنده سرشناس کانادایی نیز در این  (Diane Schoemperlen)شومپرلن 

 Roy)روی پیوسانا . دانشگاه تحصیالت خود را به پایان رسانده است

Piovesana) تاریخدان برجسته نیز در این دانشگاه تحصیل کرده است. 

یکی از شخصیت های برجسته سیاسی است که  (Lyn McLeod)لین مکلئود 

در این دانشگاه تحصل کرده است او عضویت در مجلس قانونگذار انتاریو، 

.  عضویت در هیئت وزیران و ریاست حزب لیبرال انتاریو را تجربه کرده است

عضو سابق پارلمان و سناتور کانادایی،  (Ronald J. Duhamel)رونالد دوئامل 

رهبر حزب سبز کانادا، پاتریسیا هایدو  (Bruce Tolhurst Hyer)بروس هایر 

(Patricia A. Hajdu)  داستی میلر کانادا و وزیر بهداشت(Eleanor Joan 

‘Dusty’ Miller(  جمله شخصیت های سیاسی تاندربی از اولین شهردار زن

 .برجسته ای هستند که در این دانشگاه تحصیل کرده اند

 

 

 

 



 بررسی جایگاه علمی دانشگاه لیکهد در جهان
این سازمان . است USNاز برجسته ترین منابع ارزشگذار در جهان، سازمان یکی 

جهان قرار داده است و آن را به عنوان سی و  1254دانشگاه لیکهد را در جایگاه 

رده بندی شانگهای نیز در .استیکمین دانشگاه برتر در کشور کانادا معرفی کرده 

قرار گرفته است و به عنوان بیست و هفتمین  1000تا  901 این دانشگاه در بازه 

نیز این  CWURرده بندی در .استدانشگاه برتر کشور کانادا معرفی شده 

جهان را به دست نیاورده است و در رده بندی  1294دانشگاه جایگاهی بهتر از 

نیز یکی دیگر از منابع وبومتریک . استقرار گرفته  33ملی کانادا نیز در جایگاه 

کانادا قرار  31جهان و  944ارزشگذار جهانی است که دانشگاه لیکهد را در جایگاه 

همه این موارد می تواند دید جامع تری از وضعیت علمی این بررسی .استداده 

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از . دانشگاه در اختیار شما قرار دهد

کانادا  1عمده ترین دالیل عدم قرارگیری این دانشگاه در میان دانشگاه های درجه 

آن است که همچنان در بسیاری از رشته های تحصیلی، دانشگاه لیکهد هیچگونه 

برای مثال در رده بندی شانگهای در رشته علوم . فعالیت علمی را ارائه نمی کند

 .جهان قرار گیرد 401زمین، دانشگاه لیکهد توانسته است در مکان 



 هزینه های تحصیل در پردیس تاندر بی

پردیس اصلی دانشگاه لیکهد، تاندر بی است و بیش تر رشته های تحصیلی نیز 

یکی از رشته های کاربردی در دانشگاه لیکهد . در این پردیس ارائه می شوند

دالر $ 27759.79هزینه تحصیل در سال اول این رشته . رشته بیولوژی است

.  کانادا است که دانشجویان می توانند آن را در دو قسط مجزا پرداخت کنند

دالر کانادا $ 26989.79هزینه تحصیل از سال دوم تا چهارم در این رشته نیز 

هزینه تحصیل در رشته های شیمی، علوم کامپیوتر، اقتصاد، . تعیین شده است

علوم محیط زیست، مطالعات زنان، هنر، جغرافیا، زمین شناسی، تاریخ، موسیقی، 

روانشناسی، مطالعات منابع آب و بسیاری از رشته های دیگر نیز همین مقدار 

دالر کانادا تعیین $ 30439.79رشته بیزینس نیز شهریه هر سال تحصیل در .است

دالر $ 27784.79در رشته پرستاری نیز دانشجویان در سال اول باید . شده است

دالر کانادا را به دانشگاه پرداخت $ 27014.79کانادا و در سال های دیگر تحصیل 

و از سال دوم $ 27454.53علوم آموزشی نیز هزینه تحصیل در سال اول در .کنند

 .  دالر کانادا تعیین شده است$ 26684.53تا پنجم نیز 

 هزینه تحصیل در دانشگاه لیکهد
 



 هزینه های تحصیل در پردیس اوریلیا

.  استشهریه تحصیل در پردیس اوریلیا کمی بیشتر از پردیس تاندر بی 

برای تحصیل در رشته بیزینس این پردیس باید در سال اول دانشجویان 

به عنوان را دالر $ 30134.53و در سال های بعد تحصیل خود $ 30954.53

هزینه تحصیل در رشته مهندسی این پردیس در سال اول . شهریه پرداخت کنند

نظر گرفته کانادا در دالر $ 33853.03و در سال های بعدی تحصیل $ 34913.03

و به محدودند های تحصیلی ارائه شده در این پردیس بسیار رشته .استشده 

همین دلیل است که درصد قابل توجهی از افرادی که در این دانشگاه تحصیل 

لیکهد یکی از دانشگاه دانشگاه .هستندمی کنند از دانشجویان پردیس تاندر بی 

بسیاری از دانشجویان به . قرار دارداستان انتاریو در های شناخته شده در کانادا 

می کنند که می توانند از این طریق مسیر انتخاب این دلیل این دانشگاه را 

البته اعتبار باالی . رسیدن خود به شغل مناسب در این استان را هموار تر سازند

کار در شرایط مدرک تحصیلی این دانشگاه در بسیاری از رشته های تحصیلی 

 .بسیاری از نقاط جهان را نیز برای دارندگان آن فراهم می کنند

 هزینه تحصیل در دانشگاه لیکهد
 



 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
 


