
 معرفی 
 کنکوردیادانشگاه 



 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   



هسته اولیه دانشگاه کنکوردیا را در کالج لویوال می توان جست که به عنوان 

کالج لویوال در . افتتاح شد 1848بخش انگلیسی زبان کالج سنت ماری در سال 

این کالج در ابتدا در . به طور کامل استقالل خود را به دست آورد 1896سال 

به یک زمین در غرب شهر  1900قسمت مرکزی شهر واقع شده بود اما سال 

و دانشگاه  1851دوم تاریخچه این دانشگاه به سال بخش . مونترئال منتقل شد

این دانشگاه کالس های عصرانه درس را برگزار می . سرجورج ویلیامز بر می گردد

این موسسه  1926در سال . را ارائه می کرد YMCAکرد و برنامه های آموزشی 

به یک کالج آموزشی  1929دوره های سطح دانشگاهی را ارائه کرد و در سال 

نیز اولین مدرک آموزشی را به فارغ التحصیالن و  1936در سال . تبدیل شد

اساسنامه ای که کنکوردیا در حال حاضر تحت آن، مدارک و درجه ها را صادر می 

، دولت کانادا در یک برنامه ریزی جامع برای 2000سال در .کردکند را اعطا 

کرسی تحقیقاتی را به اساتید و شخصیت های برجسته علمی  2000تحقیقات 

صندلی را در اختیار داشت  3تنها  2004دانشگاه کنکوردیا در سال . اختصاص داد

 .صندلی در اختیار این دانشگاه قرار دارد 28اما امروزه 

 

 

 تاریخچه دانشگاه کنکوردیا در کانادا



 
 معرفی شخصیت های مشهور تاریخ دانشگاه کنکوردیا

یکی از شخصیت های برجسته ای که در دانشگاه کنکوردیا تحصیل کرده است، 

شهروند ایرانی کانادایی است که در این  (Gina Parvaneh Cody)ژینا کدی 

دانشگاه موفق  شده است تا به عنوان اولین زن در تاریخ دانشگاه مدرک 

شخصیت های علمی زیادی در این . دکترای مهندسی ساختمان را دریافت کند

 Andy Cheuk–Chiu)برای مثال اندی چیو وانگ . دانشگاه تحصیل کرده اند

Kwan)  اقتصاد دان چینی، پروفسور ونگ یوک شان(Wong Yuk-shan) 

استاد  (Henry Mintzberg)رئیس دانشگاه هنگ کنگ، هنری مینتزبرگ 

دانشگاه در رشته مدیریت و بسیاری دیگر دوره آموزشی خود را در این دانشگاه 

استاد دانشگاه  (Sacvan Bercovitch)ساکوان برکویچ . به پایان برده اند

در حوزه هنر نیز نام های بسیار . هاروارد نیز در این دانشگاه تحصیل کرده است

 Sarah)برای مثال سارا نئوفلد . زیادی در این دانشگاه دیده می شود

Neufeld)   برجسته کانادایی، ملیسا آفدر مائر ویالونیست(Melissa 

Gaboriau Auf der Maur)  موسیقدان، رنه بالکر(René Balcer)  نویسنده و

 .دیده می شود (William Emerson Arnett)ویلیام آرنت 

 

 

 

 



 نگاهی به جایگاه علمی دانشگاه کنکوردیا
کشور کانادا ( ده دانشگاه برتر)دانشگاه کنکوردیا در جمع دانشگاه های ممتاز 

جایگاهی ندارد اما به عنوان یکی از دانشگاه های خوب این کشور به حساب می 

در رده بندی های انجام شده توسط سازمان های ارزیاب در کشور کانادا می . آید

توان دریافت که این دانشگاه پذیرای دانشجویان برتر در رشته های مختلف 

به همین منظور حتما پیش از ثبت درخواست خود تالش کنید . تحصیلی است

تا با در اختیار داشتن نمره زبان مناسب و همچنین معدل مناسب با شرایط 

جایگاه . دانشگاه، شانس خود را برای پذیرش در این دانشگاه افزایش دهید

بدترین وضعیت ممکن خود در دهه گذشته را  2012عملی دانشگاه در سال 

با این وجود با . جهان قرار گرفته بود 501داشته است به طوری که در جایگاه 

به بهترین جایگاه خود رسید و  2015قرارگرفتن در یک نوار کامال صعودی در سال 

را بدست آورد اما پس از آن دوره ای پر فراز و نشیب را سپری کرد و  411جایگاه 

بر اساس . مجددًا افتی نسبی پیدا کرد 2016در سال  461با قرار گرفتن در جایگاه 

جهان قرار گرفته است و  477در جایگاه  2021این دانشگاه در سال  Qsگزارش 

 .این مسئله افت جایگاه علمی این دانشگاه در سال های اخیر را نشان می دهد

 



دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه کنکوردیا را دارند، باید در نظر داشته  

باشند که هزینه تحصیل آن ها شامل شهریه دانشگاه، هزینه های اجباری و 

هزینه مربوط به بیمه دانشجویی در کانادا در . همچنین بیمه سالمت می شود

ابتدای هر سال تحصیلی از دانشجویان دریافت می شود و سایر هزینه ها در ترم 

نظر داشته باشید که دانشجویان برای هر ترم در . گرددها مختلف دریافت می 

ما به طور . واحد درسی را اخذ می کنند 12تحصیلی خود در کنکوردیا حداقل 

توجه داشته باشید که . واحد درسی در برای محاسبه در نظر گرفته ایم 15متوسط 

تمامی هزینه هایی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد مربوط به دانشجویان 

بتوانید در دانشکده هنر و علوم برای اینکه .بین المللی در دانشگاه کنکوردیا است

دالر $ 13694.52این دانشگاه در مقطع کارشناسی تحصیل کنید، در ترم پاییز به 

دالر $ 13718.52البته شهریه دانشجویان علوم سیاسی . کانادا نیاز خواهید داشت

دالر کانادا در نظر گرفته $ 12518.52شهریه ترم زمستان نیز . کانادا خواهد بود

 .دالر کانادا بیشتر هزینه کنند$ 24شده است که دانشجویان علوم سیاسی باید 

 

 هزینه تحصیل در دانشگاه کنکوردیا
 



 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
 


