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 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 وسترن انتاریو را می توان به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه های 
سال قدمت امروزه یکی از دانشگاه های برتر  150کشور کانادا برشمرد که با تقریبا 

آرزو های اسقف هلموت برای انجام . کشور کانادا و جهان به شمار می رود
تحقیقات بین المللی سبب شده است تا امروزه دانشگاه وسترن انتاریو در سطح 

رهبری که همواره چشم به آینده داشت و . جهان یک دانشگاه شناخته شده باشد
 7دانشگاه غربی انتاریو در . موجب شکل گرفتن دانشگاه وسترن انتاریو شد

. درگذشت تاسیس شد 1901توسط اسقف ایزاک هلموت که در سال  1878مارس 
، اولین دانشجویان اجازه 1881سه سال پس از تاسیس دانشگاه، یعنی در سال 

دانشکده هنر، حقوق، الهیات و پزشکی  4. تحصیل در این دانشگاه را پیدا کردند
 .از بدو تاسیس دانشگاه تدریس می شدند

، 1923، دانشکده فعلی از خانواده کینگزمیل خریداری شد و در سال 1916در سال 
 .نام دانشگاه تغییر کرد و به دانشگاه غربی انتاریو تغییر پیدا کرد

موفق به دریافت مدرک  1883از زمانی که اولین دانشجوی این دانشگاه در سال 
تحصیلی خود شد، همواره یک مکان مناسب و پر جنب و جوش برای تحصیل 

دانشگاه  3دانشکده مختلف است و  12دانشگاه وسترن امروزه دارای . بوده است
در حال . و کالج نیز زیر نظر این دانشگاه مشغول آموزش دانشجویان هستند

رشته تحصیلی در مقاطع مختلف  400دانشجو در بیش از  36000حاضر بیش از 
 .مشغول به تحصیل هستند

 تاریخچه دانشگاه وسترن انتاریو



 
 مشاهیر دانشگاه وسترن انتاریو

 
یک دانشگاه نشان می دهند که این دانشگاه در طول فعالیت خود مشاهیر 

در تاریخچه دانشگاه وسترن . چگونه توانسته است علم را به عمل تبدیل کند
یکی از شخصیت های برجسته . انتاریو نیز اسامی بسیار بزرگی دیده می شود
 (Sir Frederick Grant Banting)وابسته به این دانشگاه سر فردریک گرانت 

برنده جایزه نوبل در رشته فیزیولوژی و  1923پزشک کانادایی است که در سال 
 .پزشکی شد

نیز دیگر شخصیت برجسته این دانشگاه است  (Alice Munro)آلیس مونرو  
 .برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات شد 2013که در سال 

کارگردان مشهور کانادایی نیز در این  (David Furnish)دیوید فورنیش 
نخست وزیر  (Alberto Dahik)آلبرتوداهیک . دانشگاه تحصیل کرده است

 .  سابق اکواردور نیز فارغ التحصیل دانشگاه وسترن است
و هنرمندان فراوانی نیز در این دانشگاه تحصیل کرده اند که از جمله بازیگران 

 :آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد
 دیویس فرنیش•
 مکس فرگوسن•
 توماسون هایوی•
 سیمو لیو•
 سارا ریچاردسون•
 کلی تورنتون•
 راب استوارت•

 

 



 علمی دانشگاه وسترن انتاریوجایگاه 
 

ای بسیار مهم در رابطه با هر دانشگاه بدون تردید جایگاهی است که نکته 

خروجی های . دانشگاه در میان دانشگاه های برتر جهان به دست آورده است

علمی یک دانشگاه، تعداد کتاب های منتشر شده، تعداد دانشجویان و اساتید، 

وسعت و شهرت دانشگاه و بسیاری عوامل دیگر همگی در رشد یک دانشگاه و 

دانشگاه وسترن را می توان به عنوان یکی از . رتبه بندی های جهانی موثر هستند

دانشگاه های برتر در کشور کانادا و همچنین جهان معرفی کرد که هر ساله فارغ 

 .التحصیالن موفق فراوانی را برای ورود به بازار کار آماده می کند

دانشگاه  10دانشگاه برتر در جهان و یکی از  250دانشگاه وسترن انتاریو یکی از  

بنابراین اخذ مدرک تحصیلی از این دانشگاه نه تنها در . برتر کشور کانادا است

کانادا بلکه در ایران و سایر کشور های جهان می تواند مانند یک کلید، راه گشای 

 .مناسبی برای ورود به بازار کار باشد

 



های مربوط به تحصیل در یک دانشگاه نیز از اهمیت بسیار ویژه ای هزینه 

برخوردار است و دانشجویان باید پیش از اقدام برای تحصیل در یک دانشگاه، 

 .ابتدا قدرت مالی خود را مورد بررسی قرار دهند

 

 

 

های تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه وسترن انتاریو به هزینه 

برای مثال هزینه هر ترم تحصیلی در مقطع ارشد در رشته . شدت کم تر است

دالر کانادا در نظر گرفته شده $ 9869221 حقوق  برای دانشجویان تمام وقت 

دالر کانادا هزینه دارد $ 14251255تحصیل در رشته مهندسی نیز در هر ترم . است

دالر کانادا محاسبه $ 9707288و شهریه تحصیل در هر ترم رشته پرستاری نیز 

شهریه تحصیل در رشته دندانپزشکی نیز در هر ترم تحصیلی در . شده است

اما شهریه ها بسیار باال تر  MBAدر رشته . دالر کانادا است$ 26902255حدود 

دالر کانادا $ 119898235است و دانشجویان برای تحصیل در این رشته باشد 

 .پرداخت کنند

وسترنهزینه تحصیل در دانشگاه   
 

کارشناسیمقطع در  ساالنهشهریه  رشته تحصیلی  
دالر 36208 بیشتر برنامه ها  

دالر 46704 مدیریت  
دالر 49971 مهندسی  
دالر 46465 پرستاری  



 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
 


