
 

University Canada West 
 

  یکانادا وست بھ منظور حمایت مالي از دانشجویان ایراني و دارندگان پاسپورت ایراني كھ پذیرش ترم ھا  دانشگاه
  ،کرده باشند  ۲۰۲۱اکتبر  از  قبل ی ھا  یورود   یبرا  رشیاقدام بھ اخذ پذ  ا یكرده و  افت ی در ۲۰۲۰  و اکتبر   یجوال 
را فراھم نموده   سانس یدالر کانادا در مقطع ل ۱۸۹۰۰و    MBAدالر کانادا در مقطع ارشد   ۹۷۲۰اخذ بورسیھ   امكان

 .است 
 

FAQS : 

 آیا بنده کھ پذیرش قطعی را گرفتھ ام تعلق میگیرد؟  .۱
 جواب: بلی.

 آیا شامل حال کسی کھ بھ تازگی اپالی کرده می شود؟  .۲
 جواب: بلی.

 آیا شرایط خاصی دارد؟  .۳
 ترم خود را شروع کند. ۲۰۲۱اکتبر  زتا قبل ا جواب: بلی، باید حتما ایرانی باشد و

 آیا بھ شخصی کھ ویزا گرفتھ و دیفر کرده اختصاص داده می شود؟  .۴
 جواب: بلی، باید درخواست بده.

 آیا کسی کھ بورسیھ دارد می تواند درخواست بدھد؟  .۵
 ین می شود.جواب: بلی، بورسیھ قبلی حذف و بورسیھ جدید جایگز

 ؟ داشتھ باشیم  ھمزمان بورسیھ رادو  آیا می توانم  .۶
 جواب: خیر

 دالری کانادا داشتھ باشیم نیازی ھست درخواست بدیم؟  ۱۰۰۰۰اگر بورسیھ   .۷
 دالری کانادا سوختھ و بورسیھ جدید جایگزین می شود. ۱۰۰۰۰ ھبورسیجواب: خیر، اگر درخواست بدید 

 نحوه درخواست چگونھ است؟  .۸
امضا و  ،دو جای امضا را ۸را تیک زده و صفحھ  ME Regional Grantرا پر کرده و گزینھ  ھبورسیجواب: فرم 

 .ایمیل زیر ارسال کنید آدرسرا تیک زده و بھ  ”I Accept“شرایط را مطالعھ و گزینھ 
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 آیا باید تاریخ روز زده بشود؟  .۹
 جواب: بلی

 آیا تیک ھای دیگھ ھم زده شود؟  .۱۰
 جواب: فرقی نمی کند

 آیا شماره دانشجویی نوشتھ شود؟  .۱۱
 جواب: اگر نوشتھ شود بھتر است

 بورسیھ کمتر ھم میشود؟ آیا مبلغ   .۱۲
 ثابت ھمین مقدار است.  ،خیرجواب: 

 آیا بھ بنده کھ پذیرشم باطل شده است تعلق میگیرد؟  .۱۳
دانشگاه اثبات کنید  ھ(بدلیل اینکھ بجواب: خیر، باید در مرحلھ اول دوباره اپالی کنید و بعد دیپازیت را پرداخت کنید. 

 ).کھ جدی ھستید
 توضیح می فرمایید؟ در خصوص نحوه اعمال  .۱۴

 باشد تا بورسیھ اعمال شود. Bبھ صورت ترمی است، از ترم دوم شروع خواھد شد، معدل ھر ترم باید باالی  جواب:
   توضیح می فرمایید؟   Bمعدل باالی  در خصوص   .۱۵

برای ترم دوم مقداری از بورسیھ بستھ بھ تصمیم بخش مالی   +Bاول را تحصیل کرده و معدل شما می شود  بطور مثال شما ترم جواب:
 قدر ادامھ پیدا می کند تا بورسیھ شما تمام شود. آن کسر شده و بر بروی مبلغ شھریھ ترم دوم اعمال می شود، ای روند 

 مقدار دقیق بورسیھ کھ ھر ترم کسر می شود چقدر است؟  .۱۶
 .، تیم آکادمیک و دپارتمان مالی دانشگاه داردRegistrar Officeقدار دقیقی وجود ندارد و بستھ تصمیم م جواب:
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