
 معرفی 
 واترلودانشگاه 



 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   



، نوآوری و کارآفرینی سبب شد که دانشگاه واترلو در این شهر 1957سال در 

دلیل اصلی این امر آن بود که گروهی از پیشگامان تجارت ساخت . احداث شود

دانشگاهی را تصور کردند که برای مقابله با برخی نگرانی ها و چالش های جهان 

در آن زمان جنگ سرد آغاز شده بود و رقابت های زیادی بر . ساخته شده است

سر فضاها وجود داشت به طوری که یک کامپیوتر ساده می توانست یک اتاق را 

اکتشافات انجام شده در علوم مختلف، پزشکی و . به صورت کامل پر می کرد

رهبران صنایع در واترلو می دانستند که . مهندسی به سرعت در حال انجام بود

 .بودپیشروی کردن معنایی فرا تر از آموزش افراد در زمینه فن آوری روز 

 

ساختمان دانشگاه واترلو ساختمان شیمی و مهندسی شیمی بود که در اولین  

میالدی، استاد ریاضیات، وس  1960در اوایل دهه . تکمیل شد 1958ماه دسامبر 

گراهام سبب شد تا دانشگاه واترلو به یکی از اولین دانشگاه های جهان تبدیل 

شد که امکان استفاده از کامپیوتر را برای دانشجویان حتی در مقطع کارشناسی را 

 .  نیز فراهم آورده است

 تاریخچه دانشگاه واترلو



 
 مشاهیر دانشگاه واترلومعرفی 

 

واترلو به عنوان یکی از برترین دانشگاه های کشور کانادا، موفق شده دانشگاه 

.  است تا افراد برجسته فراوانی را در سراسر جهان به بازار های کاری معرفی کند

برخی از این افراد موفق به بدست آوردن دستاورد های بزرگ تری شده اند که از 

آن ها به عنوان شخصیت های برجسته که سابقه همکاری با دانشگاه چه به 

پرفسور دونا . عنوان دانشجو چه به عنوان محقق داشته اند یاد می شود

یکی از برجسته ترین شخصیت های مرتبط  (Donna Strickland)استریکلند 

سومین زنی است که در تاریخ موفق به اخذ این جایزه شده او . با دانشگاه است

نیز به عنوان استاد دانشگاه واترلو  (Avery Broderick)اوری برودریک . است

یکی از افرادی بود که در گرفتن اولین تصویر از سیاهچاله و ارائه آن به جهان در 

نیز یک مهندس ایرانی است که تارخ وحید . استنقش ایفا کرده  2019سال 

در مقطع دکتری در دانشگاه واترلو تحصیل کرده بود و در زمینه علوم کامپیوتر و 

او در دانشگاه دوک در آمریکا تدریس می . مخابرات بی سیم فعالیت کرده است

 .کند او سابقه فعالیت در دانشگاه هاروارد را نیز دارد



 نگاهی به جایگاه علمی دانشگاه واترلو
که قصد تحصیل در یک دانشگاه خارجی را دارید، بهتر است پیش از هر زمانی 

 .دهیدگونه اقدام، شرایط علمی تحصیل در این دانشگاه را مورد بررسی قرار 

های مختلفی وجود دارد که سازمان های ارزیاب دانشگاه های جهان به شاخص 

کمک آن ها یک دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهند و تعیین می کنند که در 

 .مقایسه با سایر دانشگاه های جهان از نظر علمی در چه جایگاهی قرار دارد

 250یکی از و دانشگاه برتر کشور کانادا  10دانشگاه واترلو به عنوان یکی از  

از همین رو دانشجویان می توانند اطمینان حاصل . دانشگاه برتر در جهان است

کنند که در دوره تحصیل خود، بهترین داده های آموزشی را دریافت می کنند و 

افرادی که قصد تحصیل در دانشگاه واترلو در . آماده ورود به بازار کار می شوند

کانادا را دارند، باید رزومه تحصیلی نسبتا قدرتمندی در اختیار داشته باشند تا 

از رشته های بسیاری . شودشانس پذیرش آن ها در این دانشگاه بیش تر 

تحصیلی در دانشگاه واترلو در جایگاه های برتر جهانی قرار دارند و رتبه های دو 

دانشجویانی که در این رشته های تحصیلی . رقمی را به خود اختصاص داده اند

 .فارغ التحصیل می شوند می توانند به عنوان نخبه وارد بازار کار شوند



غیر کانادایی برای اینکه بتوانند در دانشگاه واترلو تحصیل کنند، باید دانشجویان 

اگرچه امکان . هزینه ای بیش تر نسبت به شهروندان رسمی کانادا پرداخت کنند

دریافت بورسیه های تحصیلی از دانشگاه واترلو وجود دارد اما دانشجویان نباید 

که زمانی . به امید دریافت بورسیه تحصیلی در مسیر مهاجرت گام بردارند

شخصی وارد این دانشگاه می شود، می تواند تفاوت عمده آموزش در یکی از 

بنابراین تحصیل در دانشگاه واترلو به . دانشگاه های برتر جهان را متوجه شود

آنها افرادی توصیه می شود که عالقه بسیار زیادی به تحصیل دارند و هدف اولیه 

 .استاز مهاجرت تحصیلی به کشور کانادا تنها تحصیل 

زندگی تمایل به کسب اطالعات بیش تر در خصوص شرایط در صورت 

، شرایط دریافت بورسیه تحصیلی، امکان انجام کار دانشجویی در دانشجویی

کشور کانادا، امکان اقامت پس از تحصیل در کانادا، امکان ادامه تحصیل در این 

کشور، مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش همچنین شرایط دریافت ویزای تحصیلی 

می توانید با مشاورین ما در کشور، کانادا و یا کلیه روش های مهاجرتی به این 

 .باشیدارتباط 

 

 هزینه تحصیل در دانشگاه واترلو
 



 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
 


