University Canada West
داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻧﺎدا وﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﻲ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﻲ و دارﻧدﮔﺎن ﭘﺎﺳﭘورت اﯾراﻧﻲ ﻛﮫ ﭘذﯾرش ﺗرم ھﺎی
ﺟوﻻی و اﮐﺗﺑر  ۲۰۲۰درﯾﺎﻓت ﻛرده و ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ اﺧذ ﭘذﯾرش ﺑرای ورودی ھﺎی ﻗﺑل از اﮐﺗﺑر  ۲۰۲۱ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد،
اﻣﻛﺎن اﺧذ ﺑورﺳﯾﮫ  ۹۷۲۰دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻘطﻊ ارﺷد  MBAو  ۱۸۹۰۰دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻘطﻊ ﻟﯾﺳﺎﻧس را ﻓراھم ﻧﻣوده
اﺳت.
:FAQS
 .۱آﯾﺎ ﺑﻧده ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﻗطﻌﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ ام ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕﯾرد؟
ﺟواب :ﺑﻠﯽ.

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

 .۳آﯾﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ دارد؟

ﺟواب :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ اﯾراﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ ﻗﺑل از اﮐﺗﺑر  ۲۰۲۱ﺗرم ﺧود را ﺷروع ﮐﻧد.

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

 .۵آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑورﺳﯾﮫ دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت ﺑدھد؟

ﺟواب :ﺑﻠﯽ ،ﺑورﺳﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺣذف و ﺑورﺳﯾﮫ ﺟدﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود.

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

 .۷اﮔر ﺑورﺳﯾﮫ  ۱۰۰۰۰دﻻری ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻧﯾﺎزی ھﺳت درﺧواﺳت ﺑدﯾم؟

ﺟواب :ﺧﯾر ،اﮔر درﺧواﺳت ﺑدﯾد ﺑورﺳﯾﮫ  ۱۰۰۰۰دﻻری ﮐﺎﻧﺎدا ﺳوﺧﺗﮫ و ﺑورﺳﯾﮫ ﺟدﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود.

 .۸ﻧﺣوه درﺧواﺳت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

ﺟواب :ﻓرم ﺑورﺳﯾﮫ را ﭘر ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ  ME Regional Grantرا ﺗﯾﮏ زده و ﺻﻔﺣﮫ  ۸دو ﺟﺎی اﻣﺿﺎ را ،اﻣﺿﺎ و
ﺷراﯾط را ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮔزﯾﻧﮫ ” “I Acceptرا ﺗﯾﮏ زده و ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل زﯾر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
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 .۹آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ روز زده ﺑﺷود؟
ﺟواب :ﺑﻠﯽ

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

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

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

 .۱۳آﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻧده ﮐﮫ ﭘذﯾرﺷم ﺑﺎطل ﺷده اﺳت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕﯾرد؟

ﺟواب :ﺧﯾر ،ﺑﺎﯾد در ﻣرﺣﻠﮫ اول دوﺑﺎره اﭘﻼی ﮐﻧﯾد و ﺑﻌد دﯾﭘﺎزﯾت را ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد) .ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺟدی ھﺳﺗﯾد(.

 .۱۴در ﺧﺻوص ﻧﺣوه اﻋﻣﺎل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﯾد؟

ﺟواب :ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﻣﯽ اﺳت ،از ﺗرم دوم ﺷروع ﺧواھد ﺷد ،ﻣﻌدل ھر ﺗرم ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی  Bﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑورﺳﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﺷود.

 .۱۵در ﺧﺻوص ﻣﻌدل ﺑﺎﻻی  Bﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﯾد؟

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

 .۱۶ﻣﻘدار دﻗﯾﻖ ﺑورﺳﯾﮫ ﮐﮫ ھر ﺗرم ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود ﭼﻘدر اﺳت؟

ﺟواب :ﻣﻘدار دﻗﯾﻘﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺻﻣﯾم  ،Registrar Officeﺗﯾم آﮐﺎدﻣﯾﮏ و دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺷﮕﺎه دارد.
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