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  دانشگاه کانادا وست

ن الملیل 2020 کتاب راهنمای دانشجویان ب�ی
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Academic
Excellence

به دانشگاه کانادا وست خوش آمدید

ی در قرن 21 ایط یادگ�ی ین �ش  دوست دارم به عنوان رئیس دانشگاه کانادا وست، دانشگاهی که به�ت
.را فراهم کرده است، برای توجهی  که به این مرکز آموزیسش مدرن دارید از شما تشکر کنم
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 صادقانه امیدوارم که شما ما را برای تحصیل در مقاطع
 باالتر انتخاب کنید. کانادا کشوری است که به خاطر کیفیت

 و تحصیل بسیار در جهان مورد توجه قرار گرفته
گ

 باالی زند�
زها�ی که این کشور فوق  است. به کانادا بیایید و تمام چ�ی

.العاده برای ارائه به شما در اختیار دارد با ما تجربه کنید  

 با چشم انداز ایجاد یک  (UCW) دانشگاه کانادا وست
یس که بر عایل ترین کیفیت  دانشگاه مستقل و قابل دس�ت
 آموزیسش توجه و تاکید دارد، در سال 2004 تاسیس شد.
 دانشگاه ما بر حوزه تجارت و کسب و کار تمرکز دارد و

 دانش روز که نیاز صنایع پرشتاب امروز است را در اختیار
.دانشجویان قرار می دهد

 این دانشگاه در مرکز شهر ونکوور واقع شده و دانشجویان
 را از 52 کشور جهان دور هم جمع کرده است. محیط

آموزیسش پویا، توجه بسیار زیاد به وضعیت دانشجویان،
 های این دانشگاه

گ
شهریه مناسب و بورسیه ها از جمله ویژ�

ایط تحصییل است ین �ش .برای دستیا�ب به به�ت

ین  شهرهای دنیا از نظر  دانشگاه کانادا وست در ییک از به�ت
کت های جها�ز بسیاری در  قرار دارد و �ش

گ
 معیارهای زند�

 نزدییک این دانشگاه وجود دارند. این مزیت شانس
وری برای  دانشجویان برای کسب تمامی تجربه های  �ز

 فعالیت در حوزه کسب و کار را افزایش می دهد تا بتوانند
 خود را برای موقعیت های شغیل عایل بعد از اتمام تحصیل

 .در دانشگاه آماده کنند

ز الملیل کت های ب�ی ، مایکروسافت، آمازون و دیگر �ش  سو�ز
 .در ونکوور دف�ت دارند

 دانشگاه کانادا وست یک مرکز آموزیسش به روز و دانشجو
 محور است. تعداد دانشجویان حا�ز در کالس ها اندک
 بوده و استادا�ز که  تجربه ی فعالیت در کسب و کارهای

 واقعی را در کارنامه خود دارند در کالس ها حضور می یابند.
ز شویم  ما بر کالس های کم جمعیت تاکید داریم تا مطم�ئ

،که حق  همه دانشجویان به طور برابر مورد توجه کا�ز
ند. برنامه آموزیسش ما کامال  مسلم آنها است، قرار می گ�ی

 منعطف است. دانشجویان می توانند در دوره های آنالین
کت کرده و یا در کالس درس حضور یابند یا از ترکی�ب از  �ش

.هر دو استفاده کنند

 دوره  های آموزیسش چهار ترم در سال برگزار می شود و
ه می توانند با �ع�ت بسیار بیش�ت نسبت ز  دانشجویان با انگ�ی
 به دانشگاه های  قدیمی تحصیالت خود را به اتمام برسانند.
 استادان  دانشگاه ما بسیار مشتاق هستند که با استفاده از

 دانشجویان را
گ

ایط زند� ین اسلحه یع�ز آموزش، �ش  به�ت
.بهبود بخشند

فت  شغیل ه ای هستید که به دنبال پی�ش ز   اگر شما فرد با انگ�ی
 در حوزه کسب و کار می باشید، وقت را تلف نکنید. دانشگاه
ین گزینه برای شماست و ما در دانشگاه کانادا وست  ما به�ت

.آماده خوش آمد گو�ی به شما هستیم

 بروک دیکمن
رئیس دانشگاه کانادا وست

موفقیت شما اولویت ماست
 منحرص به فرد ما است

گ
-و این ویژ�

.ما حقیقتا به شما اهمیت می دهیم برجی که قرار است در آینده در ونکوور احداث شود   
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 دانشگاه کانادا وست یک مرکز آموزیسش نوآور در حوزه کسب و کار و فناوری در کانادا

 است که به دانشجویان داخیل و خارجی در دوره های کارشنایس و کارشنایس ارشد

 مدرک اعطا می کند. این دانشگاه یک مرکز آموزیسش پویا و در حال رشد است که به

، شناخته شده است .واسطه اتصال به دنیای تجارت و ارائه خدمات دانشجو�ی �ب نظ�ی

ی را برای دانشجویان فراهم می کنیم. به  ما خالقانه ترین، پویاترین و کاربردی ترین محیط یادگ�ی
ی در کالس جها�ز ز می توانید عضوی از این انجمن یادگ�ی   ما ملحق شوید. در این صورت شما ن�ی

 باشید. ما تحصیالت  ممتاز، روش های آموزیسش حرفه ای و ارتباطات نزدیک خود را با جوامع
و و اک گذاشته ایم  تا دانشجویان خود را به فارغ التحصیالن پی�ش  کسب و کار و فناوری به اش�ت

.آماده به کار در بازار جها�ز تبدیل کنیم

درباره ما
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کانادا وست در یک نگاه

دانشجویان ما
 دانشجویان از 52 کشور از �ا� جهان در کانادا وست تحصیل می کنند. این تعداد

د که ، افراد مقیم دائم  و دانشجویان با ویزای دانشجو�ی را در بر می گ�ی  شهروندان کانادا�ی
 هر چه بیش�ت در این دانشگاه منجر می شود.

گ
حضور آنها به تفاوت و رونق نژادی و فرهنیک

ستان را به پایان رسانده اید، فارغ التحصیل کالج، دانشگاه یا دانشجوی  دب�ی
گ

اگر به تاز�
 انتقایل هستید و یا یک کارمند حرفه ای فر�ت نمی کند. آنچه بدان نیاز دارید در کانادا وست

.خواهید یافت

 دانشجویان
کارشنایس ارشد

 نسبت تعداد
 دانشجو در هر

 دانشکده

1661

 10:1

 دانشجویان دوره
کارشنایس

 دانشجو از کشور
جهان

432

+52

اطالعات بیش�ت در
سایت

ucanwest.ca/
about-ucw

 تعداد کل
 دانشجویان

2093
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 وجه تمایز کانادا وست از دیگر
دانشگاه ها چیست؟
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ده، با محوریت ی ف�ش  یادگ�ی
کسب و کار برای همه

 

ی مطالب  هدف ما در کانادا وست  یادگ�ی
 مناسب و مورد نیاز است. مطالب به

 �عت اعتبار خود را از دست می دهند؛ به
 خصوص در رشته ها�ی که برنامه های

ز دلیل  آموزیسش ما به آنها می پردازد. به هم�ی
 ما برنامه های آموزیسش خود را متناسب با

ز شویم  نیاز بازار طراحی می کنیم تا مطم�ئ
 که شما از به روزترین مطالب آموزیسش

.ممکن بهره مند می شوید

 برای افزودن ابزار دیجیتایل مرتبط به
ان حوزه دیجیتال  واحد های دریس با ره�ب

 مانند سیلز فورس  (تریل هد) ، تبلو  و آی
 �ب ام   همکاری می کنیم. این کار در راستای
 هدف ما برای ارائه اطالعات به روز درباره
د .تازه های فناوری و دیجیتال انجام می گ�ی

 تجربه کاری استادان در صنایع مختلف 
 یک مزیت است و روش تدریس آنها با

 موردکاوی همراه است؛ از جمله
 داستان های واقعی که از فعالیت های

 شغیل خود در حوزه های مختلف تعریف
.می کنند

ز می کنیم که شما را در ز تضم�ی  ما همچن�ی
 تمامی مراحل از طریق کارکنان بخش

 خدمات دانشجو�ی پشتیبا�ز کنیم. این
 افراد به تمامی سواالت  شما پاسخ خواهند
ز رزومه به  داد. آنها نکات مفیدی برای نوش�ت

 شما آموزش خواهند داد  و ح�ت به شما
 کمک می کنند تا برای مصاحبه های شغیل

.آماده شوید

ن در مرکز جامعه پویا قرار داش�ت
 و �زنده تجارت و کسب و کار 

ونکوور

 کانادا وست در قلب شهر ونکوور در
 ساختمان تاریخی لندن بیلدینگ  واقع
 شده است. رسیدن به محل دانشگاه با
 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 بسیار آسان است و کا�ن شاپ ها،
 رستوران ها، مراکز خرید،�گرمی

 وورزیسش بسیاری در اطراف آن قرار
.دارند

کت های بزرگ جهان  دف�ت بسیاری از �ش
 در فاصله بسیار کمی از ساختمان مرکزی
 دانشگاه قرار دارد و این برای شما فرصت

ی است تا با کارفرمایان احتمایل  �ب نظ�ی
 .خود ارتباط برقرار کنید

استادان مجرباستادان ما از
 دانشگاهیان معت�ب و مشهور هستند و 

 تجربه کار عملیباعث شده تا �فا از تکرار
 مطالب نوشته شده درکتاب ها اجتناب
، استادان از  کنند. در دوره های آموزیسش

 تجربه سال ها فعالیت حرفه ای خود
 استفاده می کنند تا شما آخرین علوم و
 مهارت های الزم برای موفقیت در بازار

.رقاب�ت جهان امروز مجهز شوید

کالس های کم جمعیت

 افراد زیادی محیط آموزیسش کانادا وست را
 می پسندند. کالس ها کم جمعیت هستند

 بنابراین شما می توانید از تعامل زیاد با
 هم کالیس ها و توجه استادان به خود که

وری است سود فت شما �ز  برای پی�ش
ید .ب�ب

 اتمام �یع تر دوره های 
آموزیسش

 برنامه های آموزیسش ما ساالنه در چهار ترم
ی  برگزار می شود که می تواند زمان فراگ�ی

 آموزش های الزم برای آغاز شغل رویاییتان
ایط و مهارت های  را کاهش دهد. اگر از �ش
ز  الزم که توسط دانشگاه کانادا وست تعی�ی

 شده است برخوردار باشید ، این امکان
 وجود دارد که دوره های آموزیسش را زودتر از

ی که فکرش را می کردید به اتمام ز  آن چ�ی
 .برسانید
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 مزیت های
دانشگاه

 اعتبارنامه ها، عضویت  ها و عناوین موارد مهمی برای یک دانشگاه محسوب

ایط تحصییل فراهم شده را از خارج دانشگاه  می شوند؛زیرا کیفیت �ش

ز می کنند.کانادا وست به خاطر آموزش بسیار با کیفیت مورد قبول و  تضم�ی

:تایید سازمان های زیر قرار گرفته است
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Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702

 به آن دسته از موسسات آموزیسش دول�ت و خصویص در
ز کیفیت و حفظ  استان بریتیش کلمبیا که از نظر تضم�ی

ز شده توسط  حقوق مرصف کننده به استانداردهای تعی�ی
 دولت محیل دست یافته یا از آن فراتر رفته باشند عنوان

د ز کیفیت آموزش  تعلق می گ�ی .تضم�ی

 دانشگاه کانادا وست برای برنامه های آموزیسش دوره کارشنایس
 و کارشنایس ارشد در رشته های مدیریت  بازرگا�ز موفق به
 دریافت اعتبار سنجی کسب و کار جها�ز از شورای اعتبار

 بخ�ش مدارس و برنامه های تجاری  شده است. شورای
  اعتبار بخ�ش مدارس و برنامه های تجاری، دوره های آموزیسش

،  تجاری، حسابداری و کسب و کار را در مقاطع کاردا�ز

ی در �ا� جهان معت�ب  کارشنایس، کارشنایس ارشد و دک�ت
.می سازد

 کانادا وست عضو سیستم انتقال بریتیش کلمبیا است که
ایط انتقال اعتبار از بیش از 2000 موسسه تحصیالت  �ش

.تکمییل را به کانادا وست فراهم کرده است

ز الملیل را در کانادا  ادوکانادا  برندی است که تحصیالت ب�ی
 پشتیبا�ز می کند. ادوکانادا و طراحی برگ، نشان دولت کانادا

ز وزارت آموزش و  بوده و تابع توافقنامه مجوز  ارشد ب�ی
 و وزارت امور خارجه و تجارت و (CEMC) پرورش کانادا

.توسعه می باشد

 لنگوئجز کانادا  موسسه میل آموزش زبان در کانادا است که
 با بیش از 225 موسسه آموزش زبان خصویص و دول�ت در

 کانادا به برگزاری دوره های معت�ب آموزش زبان انگلی� و
ا  فرانسه می پردازد. دوره های زبان دانشگاه کانادا وست اخ�ی

 به تایید لنگوئجز کانادا رسید که ییک دیگر از وجوه تمایز این
 .دانشگاه محسوب می شود

ز الملیل  یا همان موسسه ارزیا�ب عمیل  AACSB موسسه ب�ی
، استادان، دانشجویان و کسب و کارها  دانشکده های بازرگا�ز
ک به هم متصل می کند.  را برای دستیا�ب به یک هدف مش�ت
ان بزرگ ک به وجود آوردن نسل بعدی ره�ب  این  هدف مش�ت

ا برای همکاری در  کسب و کارها است. کانادا وست اخ�ی
 برای افزایش تعامل، شتاب بخشیدن به AACSB ماموریت

 نوآوری و تاث�ی بیش�ت بر آموزش های تجاری به عضویت این
.سازمان درآمده است
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ساختمان دانشگاه

یس به آنها  کانادا وست دو ساختمان در مرکز شهر ونکوور دارد که دس�ت

 بسیار آسان است: ییک واقع در خیابان 626 وست پندر در ساختمان

 تاریخی لندن بیلدینگ و دیگری در برج ونکوور هاوس (که در جوالی 2020

(افتتاح می شود

 ساختمان واقع در خیابان 626 وست پندر، با ایستگاه 
 وسایل حمل و نقل عمومی از جمله ایستگاه قطار اسکای

 ترین واترفرانت ، خطوط اتوبوس و ترمینال مسافربری یس
 ساختمان

گ
 باس  تنها چند قدم فاصله دارد. در همساییک

 دانشگاه رستوران ها، فروشگاه ها، مراکز خرید،�گرمی و
 در این منطقه را

گ
 ورزیسش وجود دارد که نشاط و کیفیت زند�

 .دو چندان کرده است

 ساختمان جدید دانشگاه ، ونکوور هاوس، در ییک از
 بلندترین برج های تاریخ معا� شهر ونکوور واقع شده

 است. این محوطه مساح�ت بالغ بر 90 هزار م�ت مکعب از
 برج ونکوور هاوس را به خود اختصاص داده است. ونکوور

 هاوس پروژه ای شناخته شده در سطح جهان است که
کت  توسط مهندس معماری جارک اینگلز  موسس و مدیر �ش

.بیگ  طراحی شده است

کت های بزرگ جهان در فاصله بسیار  دف�ت بسیاری از �ش
 کمی از ساختمان مرکزی دانشگاه قرار دارد و این برای

ی است تا با کارفرمایان احتمایل  دانشجویان فرصت �ب نظ�ی
.خود ارتباط برقرار کنند

ین  ونکوور در رتبه بندی مجله اکونومیست جایگاه سوم به�ت
 شهرهای جهان برای سکونت را به خود اختصاص داده است

 و زما�ز که در خیابان های این شهر شلوغ و دید�ز قدم
 کامال مشهود است

گ
 .می زنید این ویژ�
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Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702

ز مستقیما از ماهیت  تقریبا مانند همه ساختمان های ممتاز، طراحی ونکوور هاوس ن�ی
 آن برخاسته است. زما�ز که جارک اینگلز، مهندس معماری این پروژه، به دنبال راه

 حیل برای طراحی این مکان پیچیده بود با �ب مییل تسلیم محدودیت های این پروژه
 نشد؛ بلکه از همان محدودیت ها برای یک طراحی زیبا و منحرص به فرد استفاده کرد.
ین پروژه آینده در جشنواره جوایز جها�ز معماری  این طرح در سال 2015 جایزه به�ت
 در سنگاپور را از آن خود کرد و از آن زمان توجه افراد بسیاری را از �ا� جهان به

.خود جلب کرده است
 با به کار بردن فلسفه »طراحی کیل« برای ناحیه مشخص شده و به پشتوانه موفقیت
 جزیره گرنویل  در امتداد نهر فالس ، ونکوور هاوس قلب تپنده یک منطقه ساحیل

یکت«  خواهد بود .جدید به نام »بیچ دیس�ت

یکت در ونکوور هاوس ساخبیچ دیس�ت

یکت با یک مرکز خرید، فضای کاری خالقانه،   بیچ دیس�ت
 حضور خرده فروشان نوآور که در تمام مدت سال با

با�ز به عمل ز  برنامه های متنوع در 5 کانتی�ز کش�ت از آنها م�ی
 می آید، ترکیب منحرص به فرد و متنوع از رستوران ها و

 کافه ها، ایده ها، فروشگاه ها و خدمات جدیدی که تنها یک
 بار عرضه می شوند، چرخ دس�ت های فروش غذا و

 جشنواره های غذا، مجتمعی با امکانات کامل است که
 مقصد گردشگران در تمامی فصول سال خواهد بود. این

، بالک پار�ت  و  برنامه ها در قالب جشن های خیابا�ز
.رویدادهای ناگها�ز و خودجوش برگزار می شوند

یت مارکت  و داروخانه الندن دراگز  در  فروشگاه ِفِرش اس�ت
یکت شعبه دارند.  اسپینیگ شندل�ی ، یک سازه  بیچ دیس�ت

مند مشهور راد�ز گراهام  طراحی ی مهم که توسط ه�ز  ه�ز
یکت وجود دارد. اسپینیگ شندل�ی از ز در بیچ دیس�ت  شده، ن�ی

 زیر پل خیابان گرنویل آویزان شده، در طول روز به آرامی
ز  باال می آید و هر شب در ساعت مشخیص  به سمت پای�ی
ز  می چرخد و منظره زیبا�ی را برای بازدید کنندگان و همچن�ی

یکت که ونکوور هاوس  شهروندان پدید می آورد. بیچ دیس�ت
 برای شهر

گ
 را احاطه کرده است یک منطقه جدید فرهنیک

 ایجاد خواهد کرد که در طول شبانه روز فعال و پر نشاط
.خواهد بود

 ساختمان دانشگاه کانادا وست در ونکوور هاوس با
 اختصاص فضا�ی بالغ بر 90 هزار م�ت مکعب  از دو

یکت، که هم اکنون در  ساختمان  چو�ب مجتمع بیچ دیس�ت
 دست احداث می باشند، ییک از بخش های مهم این مجتمع
ز ناحیه  جدید محسوب می شود. این مجتمع مرکز شهر، ب�ی
  وست اند  و یل توان ، بخش ها�ی از پارک سانست بیچ ،
ی  ونکوور،  ساحل انگلیش �بِ  و دیوار ساحیل 28 کیلوم�ت

د و  طوال�ز ترین خط ساحیل پیوسته جهان، را در بر می گ�ی
 محوطه دانشگاهی کانادا وست در ونکوور هاوس از فضای

ز و تمامی امکانات رفاهی شهری ونکوور برخوردار خواهد    س�ب
 پیش بی�ز می شود که ساختمان ونکوور هاوس دانشگاه کانادا
ز ترم  وست پس از بهره برداری، با امکانات جدید در نخست�ی

.آماده پذیرش بالغ بر 3400 دانشجو خواهد بود. بود

 دانشگاه کانادا
 وست در ونکوور

هاوس
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Aquatic Centre

Sunset Beach Park

Stanley Park 

TD Canada Trust

Davie Street

Flight Centre West End 

Roundhouse Theatre 

Scotiabank Theatre

Vancouver Art Gallery

BC Place

Rogers Arena

Queen Elizabeth Theatre 

Vancouver Public Library

Yaletown

George Wainborn Park

Granville Island

Museum of Vancouver 

Waterfront 
Station

Stadium–
Chinatown 
Station

Yaletown

Fairview

Kitsilano

UCW
Vancouver 
House

UCW 
Current 
Campus

Granville
Island

West End

Gastown
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UCW Campuses

 اقامت هوم اس�ت
 

گ
 آیا ترجیح می دهد با خانواده ای زند�

 کنید که به شما کمک می کند تا خود را با
 در ونکوور وقف

گ
ایط جدید زند�  �ش

 این فرصت را
گ

 دهید؟ با اقامت خانیک
 دارید که زبان خود را تقویت کنید و با

.فرهنگ کانادا�ی ها آشنا شوید

ل شخیص ن  م�ن
 

 آیا به دنبال خانه ای هستید که بتوانید
 کنید؟ سایت

گ
 به تنها�ی در آن زند�

search4studenthousing به 
 دانشجویان کمک می کند تا خانه ای

 نزدیک دانشگاه یا مرکز آموزیسش خود پیدا
ز در پایگاه  کنند. دانشگاه کانادا وست ن�ی

 اطالعا�ت این سایت موجود است  و شما
 به راح�ت می توانید خانه ها را بر اساس

های قیمت یا فاصله از محل  فیل�ت
.دانشگاه جست و جو کنید

ApartmentLove سای�ت است که میان 
 مستاجران و صاحبان خانه ارتباط برقرار

 کرده و به افراد کمک می کند تا در
 ونکوور برای خود هم اتا�ت پیدا کنند.
 را در

گ
یت  لوازم الزم زند� ز اس�ت  ِم�ی

تا برای  استان های بریتیش کلمبیا و آل�ب
 .دانشجویان فراهم می کند

ک اقامتگاه های مش�ت
 با افراد دیگر لذت می برید؟ در

گ
 از زند�

ک ممکن است اتاق  اقامتگاه های مش�ت
 اختصایص خود را داشته باشید یا الزم
یک شوید.  باشد آن را با فرد دیگری �ش

 این اقامتگاه ها مبله هستند و ممکن
ز نت و نظافت را ن�ی  است خدمات این�ت

.شامل شوند

 اقامتگاه های موقت نزدیک
دانشگاه

 اقامتگاه ها�ی که در ادامه به آنها اشاره
 می شود نزدیک دانشگاه بوده و به

 عنوان انتخاب دقیقه نود یا
س شما هستند.  اسکان موقت در دس�ت

 حداک�ش می توانید یک ماه در این محل ها
.اقامت کنید

Cambie Seymour مسافرخانه
Delta Vancouver سوییت های

 Ramada limited هتل سه ستاره
downtown Vancouver

ز سه مورد باال، سوییت های  Delta در ب�ی
Vancouver و Ramada نزدیک ترین 

 محل های اقامت به دانشگاه هستند و
نت رایگان، حمام شخیص، تلویزیون  این�ت

  و باشگاه ورزیسش در اختیار شما قرار
 ((ونکوور منهت�ز  است که کوه دارد.
 شهری که آب ها آن را فرا گرفته اند،

 های
گ

 شهری برای آینده، شهری که ویژ�
، انگلستان، فرانسه و ناحیه ز  هند، چ�ی
 شمال غر�ب پسیفیک را با هم در خود

 جای داده. خواهر دوست داشت�ز
.آمریکای شمایل)) نیویورک تایمز می دهند

 ما در دانشگاه کانادا وست خدمات اسکان و رزرو محل اقامت ارائه نمی کنیم اما
 اطالعات زیر را جمع آوری نموده ایم تا در زمان جست و جو برای محل اقامت از

 آن استفاده کنید. محل های اسکان متفاو�ت برای شما وجود دارد. موارد زیر را مطالعه
ایط و نیازهای خود انتخاب کنید. ین مورد را متناسب با �ش  کنید تا بتوانید به�ت

 چنانچه سوایل داشتید آن را از طریق ایمیل با بخش خدمات دانشجو�ی به آدرس
services@ucanwest.ca در میان بگذارید.

درباره ما
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ونکوور را تجربه کن
 در جهان مشهور

گ
 شهر ونکوور به خاطر جاذبه های طبیعی و تنوع فرهنیک

 است. پارک استنیل  با جنگل های �و قدیمی که توسط مناظر آ�ب و سواحل

 ش�ز احاطه شده و بازار عمومی جزیره گرنویل از معروف ترین این جاذبه های

.طبیعی می باشند

همسایگان ونکوور

 شهری را از خود
گ

 همسایگان شهر ونکوور حس و حال زند�
 های منحرص به فرد آنها در بسیاری

گ
 ساطع می کنند و ویژ�

 ریشه دوانده است
گ

.از فرهنگ ها و روش های زند�

 ونکوور در میان جنگل های بارا�ن با آب و
هوای معتدل واقع شده است

 زما�ز که در میان ییک از خطوط جنگیل ونکوور قدم می زنید
 با دقت به صدای قطرات تازه باران که به گیاهان انبوه

 برخورد می کند گوش کنید. یک نفس عمیق بکشید و عطر
ز های ه ها�ی که سطح زم�ی ز  درختان مختلف که با عطر س�ب

 جنگیل را پوشانده است درآمیخته وارد ریه های خود کنید.
 ایستاده روی غبار، ونکوور با افتخار در یک جنگل  بارا�ز

 فوق العاده زیبای خط ساحیل واقع شده است و هوای
 معتدل و جو با نشاط این جنگل ها در تمام طول سال در

.شهر وجود دارد

اسکای راید ونکوور

 سوار شدن در واگن اسکای راید برای رسیدن به قله کوه 
ی است.  این ز  گروس برای بعیصز ها تجربه هیجان انگ�ی

 اسکای راید 1610 م�ت (5282 پا) باال می رود و دید 360
 درجه به محله بورارد اینلت ، آب و هوای معتدل جنگل های

ه کننده است .بارا�ز و تماشای افق آسمان خ�ی

آب و هوای ونکوور

 آب و هوای ونکوور به واسطه جریانات اقیانوس آرام و 
ز در میان رشته کوه ها در تمام طول سال معتدل  قرار گرف�ت

ز 20 تا 30 درجه و در  است. دمای هوا در تابستان ب�ی
ز 0 تا 5 درجه سان�ت گراد متغ�ی است. زمستان  ها  زمستان ب�ی
 مرطوب است اما به غ�ی از تپه های محیل اسیک به ندرت در

.شهر شاهد بارش برف هستیم

دیوار ساحیل ونکوور

ین جاذبه های شهر گذرگاه سنگ فرش شده ای  ییک از به�ت
 است که به طول تقری�ب 28 کیلوم�ت (5/17 مایل) دور خط

  ساحیل شهر کشیده شده است. این گذرگاه به »یس وال«
ین راه ها  معروف است و قدم زدن در امتداد آن ییک از به�ت

.برای کشف زیبا�ی های ونکوور است

 ونکوور در کنار آب

 بسیاری از گردشگران، ونکوور را با کوه ها میشناسند و
 می توانید تصویر کوه ها را تقریبا روی همه کارت پستال ها

 ببینید. برای دیدن منظره های فوق العاده زیبا، از کوه های
س  و یا مونت سیمور  باال روید. با این وجود  گروس ، سی�پ
ز آن روی  آنچه حقیقتا ونکوور را تعریف می کند قرار گرف�ت

 آب های اقیانوس آرام است. کوهنوردی ییک از راه های چرخ
 زدن در اطراف شهر، فرص�ت برای ماجراجو�ی و ورزش،

 دروازه ای برای دستیا�ب به طبیعت و البته پس زمینه ای عایل
!برای ثبت خاطرات سفر شماست

طبیعت دست نخورده مناطق شهری

 چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید. به صدای باد
 که از میان برگ ها عبور می کند گوش کنید، به صدای غژغژ
 شاخه ها، صدای خرد شدن دانه های کاج زیر پاها. احتماال
 می توانید صدای برخورد آب با سنگ ها که از فاصله های

 دور به گوش می رسد را بشنوید. راه ورود به پارک استنیل و
 الست الگون در نزدییک شما قرار دارد. دقیقا روبه روی شما،
 در فاصله ای کم�ت از 5 دقیقه، برج ها و آسمان خراش ها در

 .حاشیه شهر ونکوور به چشم می خورند
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ماجراجو�ی در فضای باز در ونکوور
ز در زمان اسیک  فر�ت نمی کند که به دنبال هیجان هستید و از افزایش زیاد آدرنال�ی

 روی شیب تند لذت می برید یا فردی هستید که آرامش فضای باز را ترجیح می دهید؛
 در ونکوور فعالیت های تفریحی متعددی وجود دارد که می توانید فعالیت مورد
 عالقه خود را از میان آنها انتخاب کنید. می توانید از پرسه زدن در اطراف محله

ز به بازارهای جزیره گرنویل،  تاریخی گستوان ،  سوار شدن بر اتوبوس آ�ب  برای رف�ت
 دوچرخه سواری یا قدم زدن در یس وال (دیوار ساحیل)، اسیک، اسنوبرد، کایاک

ید. فر�ت نمی کند که  سواری و کوهنوردی در برخی از زیباترین مناطق کانادا لذت ب�ب
ی در ونکوور وجود دارد ز .به چه نوع ماجراجو�ی عالقه دارید. برای هر سلیقه ای چ�ی

اسیک و اسنوبرد

 به ندرت در ونکوور برف می بارد اما این عامل اهایل ونکوور
ین پیست های اسیک در  را از لذت بردن از برخی از به�ت

 آمریکای شمایل بازنمی دارد. ونکوور سه پیست اسیک دارد؛
س و مونت سیمور که در زمستان  کوه های گروس، سی�پ

.پذیرای اهایل محیل و گردشگران از تمام نقاط کشور است

کوهنوردی

ز شهروندان به »پله های  گروس گریند  یا همان طور که در ب�ی
 مادر طبیعت « معروف است، گذرگاهی دو ماییل در دل
 کوه های گروس است. پیاده روی در این مس�ی 90 دقیقه

 طول می کشد. جایزه شما بعد از این پیاده روی 90 دقیقه
ه کننده افق آسمان در  ای تماشای چشم اندازهای خ�ی

ی است ارتفاع 853 م�ت



24 2524 25

دوچرخه سواری در کوه

ز شهروندان به »پله های  گروس گریند  یا همان طور که در ب�ی
 مادر طبیعت « معروف است، گذرگاهی دو ماییل در دل

 کوه های گروس است. پیاده روی در این مس�ی 90 دقیقه طول
 می کشد. جایزه شما بعد از این پیاده روی 90 دقیقه ای

ه کننده افق آسمان در ارتفاع  تماشای چشم اندازهای خ�ی
ی است .853 م�ت

دوچرخه سواری در کوه

های جنگیل و کوهستا�ز در ترین مس�ی ز  برخی از هیجان انگ�ی
 ساحل شمایل قرار دارند که برای دوچرخه سواران حرفه ای که

،
گ

های سنیک  به دوچرخه سواری روی کنده های درخت، مس�ی
های مخصوص دوچرخه سواری و ، مس�ی  نردبان های چو�ب

.سواری در �اشی�ب ها عالقه دارند عایل است

ی ماهیگ�ی

ین  ونکوور به علت برخورداری از خطوط ساحیل �ب پایان به�ت
ی باید ی است. عالقمندان به ماهیگ�ی  مکان برای ماهیگ�ی

ی، فروشگاه های  مجوز الزم را از فروشگاه های لوازم ماهیگ�ی
 بزرگ و یا تفرجگاه های ساحیل در منطقه لوور مینلند  تهیه

.کنند
 سپس می توانید از هر یک از سازمان های شناخته شده در

 جزیره گرنویل، هورس شو �بِ  و کول هاربر  قایقی کرایه کنید.
ید زیرا آنها  توصیه های الزم را از این سازمان ها فرا گ�ی

ی پاسخ  می توانند به تمامی سوال های مربوط به ماهیگ�ی
!دهند

گلف

 بازی گلف را امتحان کنید و با تمرکز بر بازی خود را به چالش
ط می بندم که چشم اندازهای فوق العاده ای  بکشید اما �ش

 که شما را احاطه کرده اند در نهایت حواستان را پرت می کنند.
ز های گلف عایل در ونکوور وجود دارند که فرا� ویوو ،  زم�ی

ز ها هستند ی  از جمله این زم�ی  .النگارا  و مک کل�ی
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 ونکوور
گ

ویژ�
 کانادا کشوری است که ماهرترین افراد را از �ا� جهان دور هم جمع کرده است

ز الملیل در این کشور با روی باز پذیرای شماست. شهر ونکوور  ب�ی
گ

 و یک سبک زند�
 فرصت های تحصییل و شغیل بسیاری به شما ارائه می کند و زیبا�ی  فوق العاده
 است

گ
ین مکان برای زند� .طبیعت شما را احاطه خواهد کرد. ونکوور حقیقتا به�ت

 ونکوور با پیشینه ای غ�ز در حوزه های مختلف جایگاه خود را
 در اقتصاد جهان به دست آورده و به راه خود ادامه می دهد

 داشته باشد
گ

.تا بر صنایع قدیمی و جدید تاث�ی بزر�

، وی کار خالق و ماهر بریتیش کلمبیا، منابع طبیعی غ�ز  ن�ی
ز آمریکای شمایل و آسیا زمینه ز ب�ی  و قرار گرف�ت

گ
 کیفیت زند�

.فرصت های اقتصادی نامحدودی را به وجود آورده است

 ونکوور با انتقاالت بازرگا�ز و ارتباطات اقتصادی قوی به سایر
 نقاط جهان، مهم ترین مرکز تجاری و مایل بریتیش کلمبیا

 محسوب می شود. از دیگر مراکز شهری مناسب برای
 فعالیت های تجاری در بریتیش کلمبیا می توان به ویکتوریا ،

.کلونا ، کملوپس ، پرنس جورج  و نانایمو  اشاره کرد

و ونکوور زیر ساخت های حمل و نقل عایل و  خطوط م�ت
ز الملیل ونکوور ده ای دارد. فرودگاه ب�ی  به 130 (YVR) گس�ت
 مقصد در کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان پرواز مستقیم

.دارد که از این میان 110 مورد پروازها بدون توقف هستند

https://advantagebc.ca/business-advantage/
bc-economy/
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برنامه های دوره کارشنایس

 مدرک مناسب می تواند مس�ی شغیل شما را هموار و شما را برای استخدام در صنایع
 مختلف آماده کند. استادان زبده وکالس های منعطف و کم جمعیت و مدر� که در

 دانشگاه ما دریافت می کنید به شما کمک می کند تا با اعتماد به نفس وارد بازار کار
ایط تحصیل را برای شما فراهم کنیم تا ین �ش  شوید. ما متعهد می شویم که به�ت

ین های جهان برسانیم .شما را به سطح به�ت
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ن  سوفیا-چ�ی
کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ن 2019

 
 استادان بسیار با تجربه هستند. برخی از آنها مدیر عامل))

ز تدریس کرده اند کت ها هستند و در دانشگاه های دیگر ن�ی .�ش
 دروس اختیاری مانند برنامه های آموزیسش سف�ی برند در کانادا

 وست به شما کمک می کند تا مهارت های مفیدی همچون
 مدیریت زمان، مهارت های برقراری ارتباط و مدیریت رویداد را

کت در رویدادهای اجتماعی به ما کمک  کسب کنید. به عالوه �ش
 می کند تا شبکه ارتباطی قدرتمندی ایجاد کنیم. احساس می کنم

 گروه ما به واسطه این رویدادها در حال رشد است و از این
((.بابت خوشحالم

Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702

 مدرک دوره کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز با 120
 واحد دریس به تایید شورای اعتبار بخ�ش مدارس
 و برنامه های تجاری رسیده است. ما در این دوره

 آموزیسش مباحث نظری و عمیل را با یکدیگر ترکیب
 کرده ایم تا شما به درک عمیقی از محیط متغ�ی

.تجارت امروز دست پیدا کنید

زمان های پذیرش

،(لیروآ) راهب ،(هیوناژ) ناتسمز

(ربتکا) زییاپ ،(یالوج) ناتسبات

طول دوره

 سال 4

  نامز زا رتدوز هرود لیمکت ناکما
هدش نییعت

 .دراد دوجو هزیگنا اب نایوجشناد یارب
یلیصحت لاس

 یحارط یا هنوگ هب تسو اداناک هاگشناد
طیارش اب هک هدش

 ناکما و هتشاد قباطت نایوجشناد
.دراد دوجو  کردم رتعیرس تفایرد

 ره هک هدش یزیر همانرب مرت 4 رد اه هرود
 دماجنا یم لوط هب هتفه هدزای مادک

 یرازگرب یارب زین هتفه کی و
.تسا هدش هتفرگ رظن رد تاناحتما

 هب زاجم رثکادح مرت ره رد نایوجشناد
.دنشاب یم سرد 5 نتشادرب

ایط برگزاری کالس ها �ش

نیالنآ شزومآ ،هاگشناد رد
شهریه دوره های آموزیسش

دالر 69600

ایط پذیرش �ش
برای اطالعات بیش�ت به صفحه 48

.مراجعه کنید 

رشته مدیریت بازرگا�ن

 شما در این دوره مهارت های تفکر انتقادی و کار
 گروهی که برای برقراری ارتباط موثر در فضای

وری است را فرا  جها�ز تجارت امروز �ز
ید .می گ�ی

 این دوره آموزیسش چهار سال به طول می انجامد
 و در طی این مدت دانش، توانا�ی تفکر انتقادی
فت خواهد  و مهارت های عمیل شما دائما پی�ش

ی مهارت های الزم شما آماده  نمود. بعد از فراگ�ی
کت در کالس های کپستون  هستید. در این  �ش

 کالس تمامی مباح�ش که تاکنون آموخته اید را در
 قالب پروژه های واقعی اجرا می کنید. این کار به

.شما کمک می کند تا شغل خود را آغاز کنید

 برنامه های آموزیسش دوره کارشنایس رشته مدیریت
 بازرگا�ز شما را برای فعالیت در یک حرفه موفق

 آماده می کند؛ حرفه ای که از طریق آن در
اقتصاد جها�ز حضور سازنده ای خواهید داشت
 این برنامه آموزیسش بر دروس مباحث کسب و کار
 تمرکز دارد. برای ایجاد یک مدرک میان رشته ای

 که سابقه خو�ب در بازار کار محسوب  شود و
 موقعیت های شغیل در زمینه توسعه و مدیریت
د، دروس حوزه ارتباطات را  سازمان ها را در بر گ�ی

 با مباحث کسب و کار در هم آمیخته ایم.
 فعالیت های گروهی بخش جدا�ی ناپذیر بسیاری
 از دروس است و به دانشجویان کمک می کند تا
ند. این مهارت ها  مهارت های کار گروهی را فرا گ�ی
وری است و  برای موفقیت در دنیای واقعی �ز

ی بیش�ت در محیط ی را برای یادگ�ی ز بس�ت  همچن�ی
.دانشگاه فراهم می کند

دوره های تخصیص
 کانادا وست شیوه های حرفه ای به روز صنایع

 مختلف را از نزدیک دنبال کرده و دوره های
ین استانداردها برای رشته های  تخصیص را با به�ت

 معی�ز برگزار می کند. هم اکنون دوره های
:تخصیص زیر در رشته بازرگا�ز برگزار می کنیم

حسابداری
 مهارت های حسابداری همیشه مورد نیاز است.

 دروس تخصیص حسابداری در کنار سایر دروس
 رشته بازرگا�ز شما را برای ورود به یک دوره
.آموزیسش حرفه ای حسابداری آماده می کند

 برای تکمیل دوره تخصیص حسابداری عالوه بر
ز اخذ کنید :دروس پایه، باید واحدهای زیر را ن�ی

حسابداری مدیری�ت 2 •
اصول حسابریس و بیمه •

مالیات بندی •
دی • اتژیک (راه�ب (حسابداری مدیری�ت اس�ت

 ارتباطات تجاری
وری در هر  ارتباطات، ییک از مولفه های �ز

 سازما�ز است. خواه ارتباطات درون سازما�ز با
یان، و�ز با مش�ت  کارکنان و مدیران یا ارتباطات ب�ی

 سهامداران یا عموم مردم. دوره تخصیص
 ارتباطات تجاری شما را برای کسب مهارت های

 الزم برای برقراری ارتباط موثر در موقعیت های
 مختلف و در چارچوب اصول تجاری آماده

 .می کند
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جورج-اوکراین
کارشنایس رشته مدریت بازرگا�ن 2019

 
ایط من سازگار بودند))  پس از برریس دانشگاه ها�ی که با �ش
ایط عبارت بودند از:  کانادا وست را انتخاب کردم. این �ش

، جمعیت کم کالس ها، پشتیبا�ز آموزیسش و  موقعیت مکا�ز
.شهریه

 کالس های کم جمعیت به دانشجو کمک می کند تا از طریق
 ارتباط تلف�ز یا ایمیل با استادان خود در ارتباط باشد و

 بازخورد الزم را کسب کند که این مورد فواید بسیاری دارد.
 تجارب و پس زمینه های شغیل متفاوت استادان سبب لذت
 بخش تر شدن کالس ها می شود. من بسیار تحت تاث�ی استاد

Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702 ((.درس رفتار سازما�ز و حسابداری قرار گرفته ام

 به منظور تکمیل دوره تخصیص ارتباطات تجاری
ن   باید عالوه بر دروس پایه واحدهای زیر را ن�ی

:بگذرانید
رسانه های اجتماعی •
روابط عمومی عمیل و نظری •
ا • ا�ز گ�ی سخ�ز
تبلیغات •
د ارتباطات • راه�ب

ساختار دوره آموزیسش
)سال اول، دوره فاندیشن )10 درس

اصول حسابداری •
آشنای با کسب و کار •
رسانه های جمعی و اجتماع •
اصول اقتصاد خرد •
اصول اقتصاد کالن •
فلسفه اخالق •
نگارش دانشگاهی •
ادبیات معا�: نمایش و داستان •
ریاضیات پایه •
(علوم انتخا�ب یک (1 •

)سال دوم، دوره  مقدما�ت )10 درس
محیط کسب و کار •
سیستم های اطالعا�ت برای مدیران •
نظریه ارتباطات •
مدیریت بازاریا�ب •
آمار •
رفتار سازما�ز •
ز خاص یا تبلیغات • نگارش برای مخاطب�ی
سه درس اختیاری •

)سال سوم،  دوره کاربردی )10 درس 
حسابداری مدیری�ت •
قانون کسب و کار •
ارتباطات حرفه ای- کت�ب و شفاهی •
علم دارا�ی •
روش تحقیق •
مدیریت منابع انسا�ز •
مدیریت عملیات •
سه درس اختیاری •

)سال چهارم، مباحث تلفیقی )10 درس
ی • اتژی و تصمیم گ�ی اس�ت
ینس کپستون 1 • ز   ب�ی
ینس کپستون 2 • ز ب�ی
 مدیریت 4 واحد •
مدیریت 4 واحد •
 درس اختیاری 7 •

؟ چرا کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ن
 از ابزار مدیری�ت و مایل برای برریس دقیق  •

.مسائل پایه در کسب و کار استفاده می کنید
 به تحقیق و برریس سیستم ها، فرایندها و •

 عملکردهای تجاری در موقعیت های محیل، کشوری
.و جها�ز می پردازید

 برای حل مشکالت و در موقعیت های •
 مختلف از روش های به روز در کسب و کار استفاده

.می کنید
 پروژه ها، برنامه ها و طرح ها را مطابق قانون •

.و اخالق حرفه ای ایجاد می کنید
 برای برقراری ارتباط موثر با مخاطب هدف •

.اطالعات را سازماندهی می کنید
 و می توانید در یک محیط مشارک�ت و چند •

 به طور موثر و کارآمدی کار کنید
گ

.فرهنیک
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 طی این برنامه آموزیسش 120 واحدی مهارت های پایه در نگارش
ید، درک جامعی از رسانه و ارتباطات  و تحقیق را فرا می گ�ی

ز با عملکرد آنها در دنیای مدرن کسب و  خواهید یافت و همچن�ی
.کار آشنا خواهید شد

زمان های پذیرش

،(لیروآ) راهب ،(هیوناژ) ناتسمز

(ربتکا) زییاپ ،(یالوج) ناتسبات

طول دوره

 سال 4

  نامز زا رتدوز هرود لیمکت ناکما
هدش نییعت

 .دراد دوجو هزیگنا اب نایوجشناد یارب
یلیصحت لاس

 یحارط یا هنوگ هب تسو اداناک هاگشناد
طیارش اب هک هدش

 ناکما و هتشاد قباطت نایوجشناد
.دراد دوجو  کردم رتعیرس تفایرد

 ره هک هدش یزیر همانرب مرت 4 رد اه هرود
 دماجنا یم لوط هب هتفه هدزای مادک

 یرازگرب یارب زین هتفه کی و
.تسا هدش هتفرگ رظن رد تاناحتما

 هب زاجم رثکادح مرت ره رد نایوجشناد
.دنشاب یم سرد 5 نتشادرب

ایط برگزاری کالس ها �ش

نیالنآ شزومآ ،هاگشناد رد
شهریه دوره های آموزیسش

دالر 69600

ایط پذیرش �ش
برای اطالعات بیش�ت به صفحه 48

.مراجعه کنید 

رشته مدیریت
-ارتباطات   بازرگا�ن

- ما در دوره کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز
 ارتباطات این فرصت را برای شما فراهم می کنیم

 تا اطالعات و دانش خود را در زمینه رسانه،
 و کسب و کار افزایش دهید.

گ
 مطالعات فرهنیک

 به عالوه، با مهارت های نظری و عمیل مربوط به
 حرفه ای،

گ
 برخی مشاغل در حوزه نویسند�

 روزنامه نگاری، روابط عمومی، ارتباطات و
.تبلیغات آشنا خواهید شد

 این دوره آموزیسش بر دروس مربوط به رسانه و
 ارتباطات تمرکز دارد. به منظور ایجاد یک مدرک

 میان رشته ای، دروس این حوزه را با مباحث
 کسب و کار در هم آمیخته ایم. این مدرک سابقه
کت های رسانه ای و ارتباطات  خو�ب برای کار در �ش

ز دیگر مشاغل حوزه کسب و کار که با  و همچن�ی
 ارتباطات �وکار دارند محسوب می شود.

 فعالیت های گروهی بخش جدا�ی ناپذیر بسیاری
 از دروس است و به دانشجویان کمک می کند تا
ند. این مهارت ها  مهارت های کار گروهی را فراگ�ی
وری است و  برای موفقیت در دنیای واقعی �ز

ی بیش�ت در محیط ی را برای یادگ�ی ز بس�ت  همچن�ی
.دانشگاه فراهم می کند

دوره های تخصیص
 کانادا وست شیوه های حرفه ای به روز در صنایع

 مختلف را از نزدیک دنبال کرده و دوره های
ین  تخصیص در زمینه های خاص را با به�ت

 استانداردها برگزار می کند. هم اکنون دوره های
 تخصیص زیر برای دریافت مدرک ارتباطات

.کسب و کار برگزار می شوند

)سال دوم، دوره مقدما�ت )10درس
محیط کسب و کار •
نظریه ارتباطات •
جمع آوری اطالعات •
اصول نگارش برای رسانه •
ارتباطات تصویری در رسانه های جمعی •
مدیریت بازاریا�ب •
رفتار سازما�ز •
آمار •
 یک درس اختیار •

)سال سوم، دوره کاربردی )10 درس
رسانه  های اجتماعی •
مسائل قانو�ز و اخال�ت در رسانه های جمعی •
نگارش ف�ز و ارتباطات تجاری •
ارتباطات حرفه ای- کت�ب و شفاهی •
رسانه و دولت •
روابط عمومی عمیل و نظری •
روش تحقیق •
سه درس اختیاری •

- ارتباطات مدیریت بازرگا�ن
 مدیریت ارتباطات ییک از شاخه های رشته

 ارتباطات است که با �عت بسیار زیاد در حال
 رشد است. این دوره تخصیص برخی از مطالب
ز کرده و آنها را با فته کسب و کار را گلچ�ی  پی�ش

 پروژه های ارتباطا�ت تلفیق می کند. برای افرادی که
 هدف آنها کسب مهارت در مدیریت پروژه های

 پیچیده ارتباطا�ت و واحد ارتباطات در
کت هاست، این دوره آموزش های الزم را  �ش

.فراهم نموده است

 برای تکمیل دوره تخصیص مدیریت ارتباطات
ز  عالوه بر دروس پایه باید واحدهای زیر را ن�ی

:بگذرانید
ونیک • تجارت الک�ت
تبلیغات •
مدیریت عملیات •
ا • ا�ز گ�ی سخ�ز
مدیریت پروژه •

)سال چهارم، مباحث تلفیقی )10 درس
د ارتباطات • راه�ب
کپستون 1 ارتباطات •
کپستون 2 ارتباطات •
هفت درس اختیاری •

-ارتباطات؟  چرا مدرک کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ن
:پس از گذراندن این دوره آموزیسش

 از نظریه های ارتباطات برای برریس مشکالت پایه در •
 استفاده می کنید

گ
.زمینه های فرهنیک

 تاث�ی رسانه های ارتباطی بر درک مخاطب از مسائل، •
.رویدادها، محصوالت و خدمات را نقد می کنید

 پیامد تلفیق انواع رسانه  و ارتباطات با یکدیگر و •
گذاری آن را ارزیا�ب می کنید .تاث�ی

دهای •  می توانید تحقیقات با محوریت ارتباطات و راه�ب
.جمع آوری اطالعات را تحلیل کنید

 محتوای مناسب اخال�ت و قانو�ز برای انواع رسانه ها و •
.بازارها تولید می کنید

گذار با •  انواع رسانه و محتوا را برای برقراری ارتباط تاث�ی
ز هدف با یکدیگر تلفیق می کنید مخاطب�ی

 از روش های ارتباطی برای حل مشکالت تجاری استفاده •
.می کنید

ا� به طور موثر و کارآمدی کار •  در یک محیط اش�ت
 .می کنید
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رامش-هند
دانشجوی مقطع کاردا�ن 2019

 
 این دوره آموزیسش بسیار منعطف است و در دراز مدت به))
 من کمک خواهد نمود تا کسب و کار خود را آغاز کنم؛ زیرا

 مطالب زیادی در حوزه ها و صنایع مختلف آموزش داده
 می شود. کانادا وست فعالیت های اجتماعی متعددی برای

 دانشجویان برنامه ریزی می کند و از این نظر عایل است. من
 در فعالیت های اجتماعی و جشنواره های بسیار زیادی، از

کت کرده ام Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702 ((.�ا� دنیا، �ش

 فوق دیپلم
نکات مهم

 دوره فوق دیپلم یک برنامه آموزیسش متشکل از چند واحد
 دریس است که برای آموزش مهارت های پایه در نگارش، برقراری

.ارتباط، تحقیق و کار گروهی طراحی شده است

پذیرش

زمستان (ژانویه)، بهار (آوریل)
ز (اکت�ب تابستان (جوالی)، پای�ی

طول دوره

دو سال
 دعوم زا رتعیرس هرود لیمکت ناکما

ررقم
.دراد دوجو هزیگنا اب نایوجشناد یارب

ایط برگزاری کالس ها �ش

نیالنآ شزومآ ،هاگشناد رد

یشزومآ هرود هیرهش
رالد 34800

ایط پذیرش �ش
برای اطالعات بیش�ت به

.صفحه 48 مراجعه کنید 

رشته های ه�ن و علوم انسا�ن

 هدف این برنامه آموزیسش 60 واحدی (20 درس)
 آماده کردن دانشجویان برای ادامه تحصیالت در

 مقاطع کارشنایس و باالتر و یا ورود به بازار کار
.است

 مدرک فوق دیپلم برای انتقال به مقطع
 کارشنایس، در دانشگاه کانادا وست و تمامی

 موسسات اعطای مدرک در بریتیش کلمبیا، در
 صور�ت که تمام الزامات پذیرش رعایت شود،

.پذیرفته می شود

 فارغ التحصیالن فوق دیپلم مطالب زیادی را فرا
 خواهند گرفت. این مطالب برای آماده شدن

 دانشجویان برای ورود به بازار کار کا�ز است و
 یک پایه قوی برای تحصیل در مقاطع باالتر برای

.داوطلبان ایجاد می کند

،  پس از پایان سال اول این دوره های آموزیسش
 می توانید به طور پیوسته وارد مقطع کارشنایس
 رشته های علوم انسا�ز یا کارشنایس رشته بازرگا�ز
ز می توانید تحصیالت خود را در  شوید. همچن�ی

ز مقطع ادامه دهید و با گذراندن 30 واحد  هم�ی
ز شده برای  تکمییل مطابق دستورالعمل های تعی�ی

 مقطع کاردا�ز این دوره آموزیسش را به اتمام
.برسانید

 
ساختار دوره آموزیسش

سال اول، دوره فاندیشن یک
دو کالس آموزش زبان انگلی� •
یک درس از دروس علوم تجر�ب •
 یک درس از دروس ریاضیات یا علوم •

محاسبا�ت
دو درس از دروس علوم انسا�ز •
دو درس از دروس علوم اجتماعی •
دو درس اختیاری از رشته ه�ز •

سال دوم، دوره فاندیشن دو
یک درس از علوم آزمایشگاهی •
 شش درس از دروس سال دوم رشته •

ه�ز
سه درس عمومی اختیاری •
 برای آگاهی از تمامی واحدهای دریس موجود، به

:تقویم دانشگاهی مراجعه کنید
www.ucanwest.ca/about/academic-calen-
dar 
 چرا مدرک فوق دیپلم )رشته های ه�ن و علوم

(؟ انسا�ن
ی :فراگ�ی

تفکر انتقادی و حل مسئله •
برقراری ارتباط موثر کت�ب و شفاهی •
کار گروهی •
استفاده از مفاهیم نظری در عمل •
مهارت های تحقیق و ارزیا�ب •
استدالل منطقی و علمی •
تحلیل، ترکیب و تلفیق علوم گوناگون •
و درک مطلب عایل •
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 برنامه های آموزیسش مقطع
کارشنایس ارشد

 برای دانشجویان مقطع MBA در دانشگاه کانادا وست دوره آموزیسش در رشته
 کارشنایس ارشد برگزار می شود. این دوره آموزیسش مورد تائید شورای اعتبار بخ�ش

 مدارس و برنامه های تجاری می باشد. فارغ التحصیالن ام �ب ای کانادا وست در
و خواهند بود ز الملیل پی�ش .سطوح میل و ب�ی
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 برنامه آموزیسش مدیریت ارشد بازرگا�ز
 را باید به گونه ای طراحی کنیم که به

 دانشجویان کمک کند در زمان حل
 مشکالت، انتقادی فکر کنند؛ به

 عالوه این برنامه باید به آنها آموزش
 دهد که در کنار استفاده از

 فناوری های روز چگونه خالق و نوآور
.باشند

41
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 کارشنایس
نکات مهم

 دوره آموزیسش کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز
 دانشگاه کانادا وست که به تایید شورای اعتبار

 بخ�ش مدارس و برنامه های تجاری رسیده است،
 شما را برای موفقیت در سطوح جها�ز آماده

ید که  می کند. در این دوره های آموزیسش یاد می گ�ی
ز را به تنها�ی  چگونه موقعیت های چالش برانگ�ی
 حل کنید، برای مشکالت راه حل های کاربردی

ی هوشمندانه در  پیدا کنید و با تصمیم گ�ی
.نهایت سبب موفقیت سازمان خود شوید

پذیرش

(زمستان (ژانویه)، بهار (آوریل
ز (اکت�ب (تابستان (جوالی)، پای�ی

طول دوره

دو سال
ز شده امکان تکمیل دوره زودتر از زمان تعی�ی

ه وجود دارد. سال ز  برای دانشجویان با انگ�ی
تحصییل

 دانشگاه کانادا وست به گونه ای طراحی شده که
ایط با �ش

 دانشجویان تطابق داشته و امکان دریافت
.�یع�ت مدرک وجود دارد

 دوره ها در 4 ترم برنامه ریزی شده که هر کدام
 یازده هفته به طول می انجامد

ز برای برگزاری امتحانات در نظر  و یک هفته ن�ی
.گرفته شده است

ز  دانشجویان در هر ترم حداک�ش مجاز به برداش�ت
.4 درس می باشند

ایط برگزاری کالس ها �ش

کالس های حضوری، آموزش آنالین
یشزومآ هرود هیرهش

یشزومآ یاه هرود هیرهش
رالد 35100

ایط پذیرش �ش
برای اطالعات بیش�ت به صفحه 52

.مراجعه کنید 

 ارشد مدیریت بازرگا�ن

 این دوره آموزیسش 4 ساله است و در این مدت
 شما 45 واحد دریس می گذرانید. این آموزش ها به
 شما کمک می کنند تا دانش و مهارت  خود را برای

 مدیریت مشکالت پیچیده افزایش دهید. کار
 گروهی بخش جدا�ی ناپذیر از ام �ب ای است.
 این دوره یک محیط آموزیسش در دانشگاه برای

 شما ایجاد می کند و از این طریق می توانید
 مهارت های کار گروهی، که در کسب و کارهای

وری است را کسب کنید .جدید �ز

 به گونه ای تعریف MBA برنامه آموزیسش رشته
 شده که به شما این امکان را می دهد تا با گزینش

ز ز ییک از رشته های تعی�ی  سه درس انتخا�ب از ب�ی
ی  شده، در آن زمینه دانش و مهارت های بیش�ت

،  کسب کنید. این رشته  ها عبارتند از: بازاریا�ب
. دانشجویان در این ی سازما�ز  امور مایل و ره�ب

ز آشنا  دوره آموزیسش با ابزار دیجیتایل مرتبط ن�ی
 می شوند. ما با همکاری پیشگامان این حوزه از

  جمله سیلز فورس  (تریل هد)، تبلو  و آی �ب ام
 سعی داریم تا اطالعات الزم را درباره

 گرایش های جدید در دنیای فناوری در اختیار
.دانشجویان خود قرار دهیم

 دانشجویان باید در این دوره به انتخاب خود یک
 پروژه تحقیقا�ت انجام دهند. این پروژه برای به

ز مهارت های جدیدی که دانشجویان به  کار گرف�ت
 صورت نظری آموخته اند طراحی شده و در یک

 موقعیت واقعی یا در کالس های مدیریت
دی اجرا خواهد شد. به عالوه دانشجویان  راه�ب

 می توانند به دلخواه در کالس های مربوط به
کت کنند   .تجربه کار �ش

ساختار دوره آموزیسش
)ترم اول، مبا�ن تحلییل )4درس

حسابداری مدیری�ت •
د کسب و کار • محیط، اصول و راه�ب
ی در سطح جها�ز • ره�ب
روابط انسا�ز •

)ترم دوم- اصول و قواعد مدیریت )5 درس
مدیریت مایل •
مدیریت بازاریا�ب •
مدیریت عملیات •
 مدیریت منابع انسا�ز در سطح جها�ز یا •

مدیریت منابع انسا�ز کانادا�ی          
اصول و روش تحقیق •

)ترم سوم- کاربردهای کسب و کار )4 درس
شیوه های مشاوره •
مدیریت پروژه •
دو درس اختیاری •

 )ترم چهارم- جمع بندی و اجرا )2 درس
دی •  پروژه مشاوره/ تحقیق یا مدیریت راه�ب

یک مورد به دلخواه
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کاتیا-برزیل
کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ن 2019

 
 تا این جا واقعا از دوره آموزیسش لذت برده ام.((
 استادان بسیار عایل و حمایتگر هستند و زما�ن که

 درس ها کمی دشوار می شوند شما را تشویق
.می کنند

 که از   Americas Bursary  کمک هزینه تحصییل
د این  طرف کانادا وست به دانشجویان تعلق می گ�ی

 امکان را برای من فراهم کرده تا به اندازه
دازم. این کمک  دانشجویان کانادا�ی شهریه ب�پ

 هزینه تحصییل بسیار عایل است و من توانستم
 پول زیادی پس انداز کنم و از آن برای خرید کتاب

)).و سفر در کانادا استفاده نمایم

Visit ucanwest.ca or call +1-778-655-3702

زیرشاخه های اختیاری
ی  ره�ب

تحول مدیریت •
مذاکرات •
ی • ی و تصمیم گ�ی ره�ب

مدیریت بازاریا�ب
د بازاریا�ب دیجیتال • راه�ب
ارتقاء بازاریا�ب •
ز الملیل • بازاریا�ب ب�ی

مدیریت مایل
 تحلیل و مدیریت دارا�ی •
برنامه ریزی مایل شخیص •
مدیریت موسسات مایل جها�ز •

ان حوزه  دوره های کسب و کار با همکاری ره�ب
•فناوری

 در راستای هدف دانشگاه برای تبدیل شدن به
 دانشگاه کسب و کار و فناوری در شهر ونکوور، تبلو،
 سیلز فورس و رویکرد دیزاین تینکینگ (تفکر طراحی)
کت آی �ب ام در دوره های آموزیسش مدیریت ارشد  �ش

 بازرگا�ز دانشگاه کانادا وست گنجانده شده است.
کت ها با کمک فناوری به  کارشناسان این �ش

 دانشجویان کمک می کنند تا مشکالت پیچیده تجاری
 را حل کنند و دانشجویان می توانند مطالب بسیار

 .زیادی از آنها  بیاموزند

)Tableau( تبلو
 تبلو یک ابزار قدرتمند برای تصویرسازی داده است

 که در حوزه هوش تجاری کاربرد دارد. در واحد دریس
 کسب و کار 650 (تحلیل کسب و کار) دانشگاه کانادا

.وست کار با این نرم افزار آموزش داده می شود

 )Salesforce( سیلز فورس
 سیلز فورس یک راهکار آنالین برای مدیریت ارتباط با

ی  است. این نرم افزار به تمامی  (CRM) مش�ت
، کت شامل بخش های بازاریا�ب  بخش های یک �ش

 فروش، تبلیغات و خدمات با استفاده از یک پلتفرم
CRM یان � نسبت به مش�ت  متمرکز، دیدگاه مش�ت

 می دهد. آموزش های مربوط به این نرم افزار در درس
) گنجانده شده است  .بازاریا�ب 621 (مدیریت بازاریا�ب

دیزاین تینکینگ )تفکر طراحی( آی �ب ام
)IBM Design Thinking( 

 دانشگاه کانادا وست دوره آموزیسش جدیدی در حوزه

 کارآفری�ز  طراحی کرده است که در ترم جدید از آن رونما�ی
)، مدل »تفکر طراحی«  شد. کسب و کار641- (کارآفری�ز

کت آی �ب ام را وارد برنامه آموزیسش مدیریت ارشد کسب و  �ش
 کار نموده است. تفکر طراحی آی �ب ام یک بس�ت قابل ارتقاء

 تمرکز دارد که از سه قاعده
گ

کت های بزر�  است و بر �ش
.(اصل) برای حل خالقانه مشکالت پیچیده استفاده می کنند

تجربه کار
 واحد دریس تجربه کار جامع به عنوان یک واحد اختیاری به

 دانشجویان مدیریت ارشد کسب و کار ارائه می شود. شما
 می توانید در طول دوره تحصیل در یک یا دو دوره کارآموزی

کت کنید. این بخش از این دوره آموزیسش با هدف کسب  �ش
 تجربه عمیل تحت نظارت کارفرما طراحی شده است.

 دانشجویان در این دوره ها می توانند به صورت عمیل از
 مهارت ها�ی که آموخته اند استفاده کنند. در صورت عالقه

کت در این  می توانید در ترم دوم و یا سوم تحصیل برای �ش
 دوره ها ثبت نام کنید. دوره های کارآموزی 35 ساعت در

 هفته و در کل 12هفته به طول می انجامد و در این مدت
 آموزش های الزم برای پیدا کردن یک موقعیت شغیل مناسب

ید .و موفق را فرا می گ�ی

چرا مدیریت ارشد کسب و کار؟
ید که برای چالش ها و •  در این دوره یاد می گ�ی

.موقعیت های مختلف تجاری راه حل  مناس�ب پیدا کنید
 پیامدهای اخال�ت فعالیت های تجاری را برریس •

.می کنید
 راه حل ها�ی برای حل مشکالت تجاری ایجاد کرده،و •

.آنها را اجرا و ارزیا�ب می کنید
 تصمیمات تجاری و تحلیل های اصویل که نتیجه •

.تفکر انتقادی است ارائه می کنید
گذار برای همکاری با •  از مهارت های مناسب و تاث�ی

.گروه های مختلف استفاده می کنید
ید که برای حل مشکالت و تکمیل پروژه ها •  یاد می گ�ی

ی کنید .گروه را ره�ب
 برای حل مشکالت، ارزش و دیدگاه های شخیص را •
ید مسئولیت  با اصویل که آموخته اید تلفیق کرده و یاد می گ�ی

.تصمیما�ت را که اتخاذ کرده اید بپذیرید
 تحلیل کامل اطالعات این امکان را به شما می دهد •

.تا توجه افراد را به ایده های خود جلب کنید
 می توانید داده ها را در یک موقعیت تجاری •

دازید جمع آوری کرده و به تحلیل و انتشار آنها ب�پ
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نکات مهمنکات مهم

پذیرش

(زمستان (ژانویه)، بهار (آوریل
ز (اکت�ب (تابستان (جوالی)، پای�ی

طول دوره

(سه ماه (برای دانشجویان با نمره آیلتس 6
(ماه (برای دانشجویان با نمره آیلتس 5/5 6

(ماه (برای دانشجویان با نمره آیلتس 5 9

ایط برگزاری کالس ها �ش

کالس های حضوری
شهریه دوره آموزیسش

 دالر برای دوره سه ماهه 4.950
الر

پذیرش

(زمستان (ژانویه)، بهار (آوریل
ز (اکت�ب (تابستان (جوالی)، پای�ی

طول دوره

سه ماه

ایط برگزاری کالس ها �ش

 کالس های حضوری، آموزش آنالین35100
دالر

شهریه دوره آموزیسش
دالر 7020

 دوره فاندیشن کارشنایسدوره زبان دانشگاه
ارشد مدیریت بازرگا�ن

 اگر از حداقل دانش زبان انگلییس که
 برای ورود به مقطع کارشنایس الزم

 است برخوردار نباشید، این امکان
 برای شما وجود دارد تا مهارت های

ن شده برای  خود را به سطح تعی�ی
 قبویل در دانشگاه کانادا وست

.برسانید

 دوره زبان دانشگاه که به تایید لنگوئجز کانادا
 رسیده است شما را برای تحصیل در مقاطع

 باالتر در یک دانشگاه  انگلی� زبان آماده
.می کند

کت در  دانشجویا�ن که خواهان �ش
 دوره های آموزیسش کارشنایس ارشد

 مدیریت بازرگا�ن هستند اما از
 نیازمندی های عمومی برای پذیرش

 برخوردار نباشند ممکن است بتوانند
.در دوره های فاندیشن پذیرفته شوند

 برای اخذ پذیرش در دوره فاندیشن مدیریت
 ارشد کسب و کار باید مدرک کارشنایس از

 یک دانشگاه معت�ب با جی �پ ای  کل 2.33 یا
کت در برنامه ی  باالتر داشته باشید. برای �ش
 آموزیسش مدیریت ارشد کسب و کار باید در

 هر یک از دروس دوره فاندیشن حداقل
.جی �پ ای 3) کسب کنید) (B) نمره �ب

 این برنامه آموزیسش بر زبان انگلی� آکادمیک
 تمرکز دارد تا بتوانید مهارت های خواندن که
کت در امتحانات به  برای انجام تکالیف و �ش
ید. به عالوه مهارت های  آن نیاز دارید فرا گ�ی

 ویژه دانشگاهی مانند مقاله نوی�،
 روش های تحقیق، نکته برداری، تفکر

کت در سمینار(همایش) و  انتقادی، �ش
مناظره های

 
.آموزیسش در این دوره آموزش داده می شود

فته  شما می توانید با تکمیل سطح پی�ش
 دوره های زبان دانشگاه (دوره زبان 030)،

ز شده زبان انگلی� برای  نیازمندی های تعی�ی
 پذیرش در مقطع کارشنایس را کسب کنید.

 این دوره ها بر حسب سطح اولیه ممکن
 است سه، شش یا نه ماه به طول بیانجامد.

.هر دوره سه ماه طول می کشد

 دوره فاندیشن کارشنایس ارشد مدیریت
:بازرگا�ن شامل دروس زیر می باشد

نگارش تجاری و دانشگاهی •
مهارت های کّمی برای تجارت •
اقتصاد از دیدگاه تجارت •
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جایزه دانشجوی خارجی پیشگام
International Student Leaders Award

 کمک هزینه تحصییل دوره فاندیشن کارشنایس
)MBA( ارشد مدیرت بازرگا�ن

کمک هزینه های تحصییل برای رتبه های برتر علمی
Scholarships for Academic Excellence

بورسیه آمریکا�ی ها
Americas Bursary

مدیریت ارشد کسب و کار  کارشنایس بازرگا�ز و کارشنایس
ارتباطات کسب و کار فوق دیپلم

دالر 7.500 دالر 12.000 دالر 6.000                   مقدار یک                         

دالر 5.000 دالر 8.000 دالر 4.000                     مقدار دو

کارشنایس ارشد کارشنایس

دانشجویان داخیل   دانشجویان خارجی     CGPA  )33/4 از(

هزار دالر 10 هزار دالر 20    و باالتر 80/3  

هزار دالر 5    هزار دالر 16    تا 79/3 60/3   

دالر 2500 هزار دالر 12 تا 59/3 40/3                         

د تعلق نمی گ�ی هزار دالر 8 تا 39/3 20/3

 بورسیه آمریکا�ی ها برای دوره فاندیشن
کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز

 بورسیه آمریکا�ی ها برای دانشجویان
کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز

 بورسیه آمریکا�ی ها برای دانشجویان

 مقطع کارشنایس رشته های ه�ز و
علوم انسا�ز و بازرگا�ز

 بورسیه آمریکا�ی ها برای دانشجویان مقطع
کاردا�ز

 کل شهریه برای حداک�ش دروس مورد
 نیاز دوره فاندیشن کارشنایس ارشد

ز  مدیریت بازرگا�ز (در قالب ارز تعی�ی
(شده توسط دانشگاه

 کل شهریه برای حداک�ش 15 درس اصیل
 رشته کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز

ز شده توسط  (در قالب ارز تعی�ی
(دانشگاه

 کل شهریه برای حداک�ش 40 درس
 اصیل کارشنایس رشته های ه�ز و
 علوم انسا�ز و رشته بازرگا�ز (در

ز شده توسط  قالب ارز تعی�ی
(دانشگاه

 کل شهریه برای حداک�ش 20 درس اصیل در
ز  دانشگاه کانادا وست (در قالب ارز تعی�ی

(شده توسط دانشگاه

ز زده شده برای دوره  مقدار کل تخم�ی
فاندیشن: 40680 دالر

ز زده شده برای دو  مقدار کل تخم�ی
سال: 23.400 دالر

ز زده شده برای 4  مقدار کل تخم�ی
سال: 27.840 دالر

ز زده شده برای دو سال:  مقدار کل تخم�ی
13.920 دالر

ه دانشجویان: 2.340 دالر ذخ�ی ه دانشجویان: 11.700 دالر ذخ�ی ه دانشجویان: 41.760 دالر ذخ�ی ) دانشجویان: 20.880 ه (�فه جو�ی  ذخ�ی
دالر

د:  این جایزه به دانشجویان در رشته های زیر تعلق می گ�ی
، ، کارشنایس مدیریت بازرگا�ز  کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز
-ارتباطات ، فوق دیپلم (رشته های  کارشنایس مدیریت بازرگا�ز

(ه�ز و علوم انسا�ز

 مشمولیت: این جایزه به دانشجویان خارجی (به جز
فت اقتصادی کشورشان ) که در پی�ش  دانشجویان آمریکا�ی

د. برای این که مشمول  نقش داشته باشند تعلق می گ�ی
ایط زیر را  دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید باید �ش

:داشته باشید

 این کمک هزینه تحصییل به دوره های آموزیسش زیر تعلق
د: کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز و دوره فاندیشن آن می گ�ی

 مشمولیت: این کمک هزینه به دانشجویان داخیل و خارجی
 که برتری و تعهد خود را در رشته ای که انتخاب کرده اند

د .نشان دهند تعلق می گ�ی
 

 برای این که مشمول دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید
ایط زیر را داشته باشید :باید �ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

ه نامه بنویسید و در آن توضیح دهید که • ز  یک انگ�ی
 تحصیل در رشته مدیریت ارشد کسب و کار و دوره فاندیشن
 حرفه ای و اهداف شخیص شما

گ
ی بر زند�  ام �ب ای چه تاث�ی

 .خواهد داشت
ز دوره فاندیشن ام �ب ای و مقطع ارشد •  و همچن�ی

.این رشته را در 36 ماه به اتمام برسانید

مقدار کمک هزینه: 6.500 دالر

 این کمک هزینه تحصییل به دانشجویان در رشته های زیر
، کارشنایس د: کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز  تعلق می گ�ی

-ارتباطات ، فوق ، کارشنایس مدیریت بازرگا�ز  مدیریت بازرگا�ز
*(دیپلم (رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

 این کمک هزینه تحصییل به دانشجویان در رشته های زیر
، کارشنایس د: کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز  تعلق می گ�ی

-ارتباطات ، ، کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز  مدیریت بازرگا�ز
(فوق دیپلم (رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

 بورسیه آمریکا�ی ها با برنامه ریزی خایص ارائه می شود و برای
 پرداخت کمک هزینه تحصییل برای دانشجویان آینده دار

ز  در  آمریکای شمایل، آمریکای مرکزی، آمریکای جنو�ب و کاریب�ی
 نظر گرفته شده است. این بورسیه قصد دارد تا تحصیل در

.مراکز آموزیسش کانادا را برای این دانشجویان هموارتر کند

ان کمک هزینه تحصییل برای دانشجویان دوره فوق دیپلم برای دوره های آموزیسش کوتاه تر در نظر گرفته می شود* ز .حداک�ش م�ی

ایط تداوم دریافت بورسیه: دانشجویان برای دریافت این بورسیه باید جایگاه علمی خود را حفظ کنند .�ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

ه نامه بنویسید و در آن توضیح دهید که • ز  یک انگ�ی
 حرفه ای، تحصییل و اهداف

گ
ی بر زند�  رشته انتخا�ب چه تاث�ی

ز باید در این نامه  شخیص شما خواهد داشت. همچن�ی
فت اقتصادی  توضیح دهید که برنامه شما برای کمک به پی�ش

 کشور یا منطقه تان چیست و چه موانعی بر � راه شما قرار
.دارد

ز کننده مقدار  ه نامه قوی شما تعی�ی ز  سابقه تحصییل و انگ�ی
این جایزه (که در قالب کمک هزینه تحصییل اعطا می گردد-

جم) خواهد بود .م�ت

 مشمولیت: این کمک هزینه های تحصییل به دانشجویان
 داخیل و خارجی با نمرات ممتاز که قصد ادامه تحصیل و کار
د. در زمان پذیرش  در رشته انتخا�ب خود را دارند تعلق می گ�ی
 در دانشگاه کانادا وست فرم مربوط به کمک هزینه تحصییل

.را پر کنید

 مشمولیت: این بورسیه به دانشجویان خارجی اهل آمریکای
ز تعلق  شمایل، آمریکای مرکزی، آمریکای جنو�ب و کاریب�ی

د .می گ�ی
 مقدار بورسیه: مقدار بورسیه آمریکا�ی ها بر مبنای اختالف
 شهریه برای دانشجویان داخیل و خارجی محاسبه می شود و
د.  هر ترم در قالب شهریه در اختیار دانشجویان قرار می گ�ی
 بودجه مورد نیاز بر اساس تعداد درویس که دانشجویان در
ز  دانشگاه کانادا وست در آنها ثبت نام می شوند از قبل تعی�ی

.می شود
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 کمک هزینه تحصییل کشورهای
ک المنافع  مستقل مش�ت

Live Our Vision of
Education )L.O.V.E(

 کمک هزینه تحصییل کشورهای
ق آسیا )SEA( جنوب �ش

 کمک هزینه تحصییل مخصوص 
مناطق هدف

د:  این جایزه به دانشجویان در رشته های زیر تعلق می گ�ی
، ، کارشنایس مدیریت بازرگا�ز  کارشنایس ارشد مدیریت بازگا�ز

-ارتباطات ، فوق دیپلم  کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز
((رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

مشمولیت: این کمک هزینه به دانشجویان خارجی از
د: جمهوری آذربایجان/ ارمنستان/   کشورهای زیر تعلق می گ�ی

ستان/ مالدیو/ روسیه/ ز  بالروس/ گرجستان/ قزاقستان/ قرق�ی
تاجیکستان/ ترکمنستان/ ازبکستان/ اکراین

 برای این که مشمول دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید
ایط زیر را داشته باشید :باید �ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

ه نامه بنویسید و در آن توضیح دهید که • ز  یک انگ�ی
 حرفه ای و

گ
ی بر زند�  تحصیل در رشته مورد نظر چه تاث�ی

.اهداف شخیص شما خواهد داشت
) 2021 تحصیالت خود • ز (اکت�ب  قبل از پایان ترم پای�ی

.را در کانادا وست آغاز کنید

 مقدار کمک هزینه تحصییل: فوق دیپلم: 9.450 دالر/
: 18.900 دالر/ مدیریت ارشد  کارشنایس یا کارشنایس بازرگا�ز

کسب و کار: 9.720 دالر

 این کمک هزینه به دانشجویان در رشته های زیر تعلق
، کارشنایس مدیریت د: کارشنایس ارشد مدیریت بازگا�ز  می گ�ی

-ارتباطات ، فوق ، کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز  بازرگا�ز
(دیپلم (رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

 مشمولیت:  این کمک هزینه تحصییل به تعداد محدودی از
 دانشجویان مقطع کارشنایس که در کانادا وست به دنبال
د: کاردا�ز  تحصیل در رشته های زیر می باشند تعلق می گ�ی

، کارشنایس مدیریت بازرگا�ز و  رشته های ه�ز و علوم انسا�ز
 .کارشنایس ارتباطات کسب و کار

 برای این که مشمول دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید
ایط زیر را داشته باشید :باید �ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

) 2021 تحصیالت خود • ز (اکت�ب  قبل از پایان ترم پای�ی
.را در کانادا وست آغاز کنید

مقدار کمک هزینه: 5.000 دالر

 در قالب »L.O.V.E« لطفا دقت داشته باشید که کمک هزینه
 شهریه برای 60 واحد از دروس مقطع کارشنایس به

 دانشجویان موفق پرداخت می شود. بودجه مورد نیاز بر
 اساس تعداد درویس که در دانشگاه کانادا وست در آنها ثبت

ز می گردد .نام می شوید از قبل تعی�ی

 این کمک هزینه به دانشجویان در رشته های زیر تعلق
، کارشنایس مدیریت د: کارشنایس ارشد مدیریت بازگا�ز  می گ�ی

-ارتباطات ، فوق ، کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز  بازرگا�ز
(دیپلم (رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

مشمولیت: این کمک هزینه به دانشجویان خارجی از
/ کامبوج/ اندونزی/  د:  بروئ�ز  کشورهای زیر تعلق می گ�ی
/ سنگاپور/ تایلند/ تیمور ز  الئوس/ مالزی/ میانمار/ فیلیپ�ی

/  ویتنام �ت �ش

 برای این که مشمول دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید
ایط زیر را داشته باشید :باید �ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

ه نامه بنویسید و در آن توضیح دهید که • ز یک انگ�ی

 این کمک هزینه به دانشجویان در رشته های زیر تعلق
، کارشنایس مدیریت د: کارشنایس ارشد مدیریت بازگا�ز  می گ�ی

-ارتباطات ، فوق ، کارشنایس رشته مدیریت بازرگا�ز  بازرگا�ز
(دیپلم (رشته های ه�ز و علوم انسا�ز

 این جایزه (کمک هزینه) ورودی به واسطه برنامه ریزی های
2021 ( ز (اکت�ب  خاص برای دانشجویا�ز که تا پایان ترم پای�ی
 تحصیالت خود را در کانادا وست آغاز کنند در نظر گرفته

 شده است. این کمک هزینه به تعداد محدودی از
ز 2021 در کانادا  دانشجویان جدیدی که تا پایان ترم پای�ی

د ز تعلق می گ�ی .وست ثبت نام کنند ن�ی

 مشمولیت: این کمک هزینه به دانشجویان خارجی از
د:  ماریتیوس/ مراکش/ مغولستان/  کشورهای زیر تعلق می گ�ی

/ ترکیه کره جنو�ب

 برای این که مشمول دریافت این کمک هزینه تحصییل شوید
ایط زیر را داشته باشید :باید �ش

 در زمان ثبت نام در دانشگاه کانادا وست فرم •
.درخواست کمک هزینه تحصییل را پر کنید

ه نامه بنویسید و در آن توضیح دهید که • ز  یک انگ�ی
 حرفه ای و

گ
ی بر زند�  تحصیل در رشته مورد نظر چه تاث�ی

 .اهداف شخیص و منابع مایل موجود خواهد داشت
) 2021 تحصیالت خود • ز (اکت�ب  قبل از پایان ترم پای�ی

.را در کانادا وست آغاز کنید

مقدار کمک هزینه: 5.000 دالر

 حرفه ای و اهداف شخیص شما خواهد داشت
گ

 .زند�
) 2021 تحصیالت خود • ز (اکت�ب  قبل از پایان ترم پای�ی

.را در کانادا وست آغاز کنید
ی بر تحصیل در رشته مورد نظر چه تاث�ی

 مقدار کمک هزینه: فوق دیپلم: 9.450 دالر/ کارشنایس
: 18.900 دالر/  ارتباطات کسب و کار و کارشنایس بازرگا�ز

مدیریت ارشد کسب و کار: 9.720 دالر
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ایط پذیرش در دانشگاه �ش
ایط ورود به مقطع کارشنایس �ش

ستان کانادا�ی (کالس دوازدهم) یا معادل •  دیپلم دب�ی
(یا باالتر (حداقل 2 از 4.33 (C) آن با معدل کل یس

 و آیلتس آکادمیک 5. 6 یا باالتر با حداقل نمره 6 در •
 بخش نگارش (رایتینگ) یا معادل آن در امتحان های زبان

 برای دانشجویا�ز که زبان مادری) .....,TOEFL, PTE دیگر نظ�ی
(.آنها غ�ی انگلی� است

 پذیرش خاص
ایط پذیرش را نداشته باشد اما پیشینه  چنانچه داوطل�ب �ش

 تحصییل و تجربه کاری او نشان دهنده توانا�ی او برای
 تحصیل در رشته مورد نظر باشد، ممکن است کارگروه پذیرش
د. این داوطلبان  دانشگاه او را برای پذیرش خاص در نظر بگ�ی

ایط زیر را داشته باشند :به طور کیل باید �ش
وع کالس ها • وع کالس ها یا در روز �ش  قبل از �ش

.بیش�ت از 21 سال داشته باشند
ستان •  حداقل دو سال از آخرین تحصیل آنها در دب�ی

گذشته باشد
تاییدیه از کارگروه پذیرش دانشگاه •

ایط ورود به مقطع کارشنایس ارشد �ش

ایط ثبت نام *�ش
 مدرک کارشنایس معت�ب از ییک از مراکز آموزش عایل با حداقل

 سه (0. 3) از 33. 4 یا باالتر   و حداقل ییک از CGPA نمره
ایط اضا�ز (تکمییل) زیر :�ش

 تحصییل •
گ

 مدرک قبویل در آزمون استعداد و آماد�
 و یا آزمون جی ار ای (GMAT ویژه رشته مدیریت (جی مت

(GRE) که در پنج سال گذشته دریافت شده باشد،
ز •  یک مدرک تخصیص از کشور کانادا یا مدارک ب�ی

 یا  CPA ،CA  ، CGA ، CMA ، CHRP الملیل معادل (مانند
P.ENG ) 

 مدرک کارشنایس در رشته مدیریت بازرگا�ز یا معادل •
،آن

 حداقل سه سال تجربه حرفه ای یا مدیری�ت با مدر� •
فت در کار، تحصیالت و یا آموزش های مرتبط را نشان  که پی�ش

 ،دهد
 آیلتس آکادمیک 5. 6 یا باالتر با حداقل نمره 6 در •

 بخش نگارش (رایتینگ) یا معادل آن در امتحان های زبان
 برای دانشجویا�ز که زبان مادری)  .....,TOEFL, PTE دیگر نظ�ی

(.آنها غ�ی انگلی� است

ایط تحصییل و حرفه ای که در باال ذکر شد برخوردار*  داوطلبا�ز که از تمامی �ش

 نباشند ممکن است در دوره فاندیشن کارشنایس ارشد مدیریت بازرگا�ز از آنها ثبت

.نام به عمل آید

ایط ثبت نام �ش
کاردا�ن و کارشنایس

 مشورت با ییک از مشاوران ثبت نام دانشگاه کانادا  .1
 وست برای انتخاب دوره آموزیسش متناسب با نیاز های

ز تاریخ برای آغاز ترم اول تحصیل در  داوطلب و تعی�ی
.کانادا وست

ایط الزم برای ثبت نام در دوره آموزیسش از  .2  تمامی �ش
 جمله مدرک زبان باید مطابق ضوابط به دانشگاه تحویل

.داده شود
 تکمیل فرم ثبت نام  .3
 تحویل مدرک زبان (مورد پذیرش دانشگاه) مستقیما  .4

.به اداره آموزش دانشگاه

 نکته: اگر مدرک مهارت زبان انگلی� به زبا�ز غ�ی از انگلی� نوشته شده باشد،*

جم معت�ب یا از  داوطلب موظف است نسخه ترجمه شده مدرک را از یک م�ت

 دانشگاه در قالب �برگ رسمی تهیه کرده و آن را در کنار مدرک اصیل به دانشگاه

.ارائه کند

دانشجویان مدیریت ارشد کسب و کار
 
 مشورت با ییک از مشاوران ثبت نام دانشگاه کانادا وست .1

 برای انتخاب دوره آموزیسش متناسب با نیاز های داوطلب
ز تاریخ برای آغاز ترم اول تحصیل در کانادا  و تعی�ی

.وست
ایط الزم برای ثبت نام در دوره آموزیسش از  .2  تمامی �ش

 جمله مدرک زبان باید مطابق ضوابط به دانشگاه تحویل
.داده شود

.فرم ثبت نام را تکمیل کنید  .3
.خود را تحویل دهید (CV) رزومه یا یس وی  .4
 یک فتوک�پ از صفحه اطالعات پاسپورت (گذرنامه)  .5

 معت�ب یا اجازه تحصیل یا ویزای (روادید) دانشجو�ی خود
.را تحویل دهید

 مدرک رسمی آزمون مهارت زبان انگلی� خود را به  .6
دانشگاه ارائه کنید. (در صورت وجود
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منابع مفید

کتابخان
 

 کتابخانه دانشگاه کانادا وست به موفقیت تحصییل و شغیل
 دانشجویان کمک می کند. این کتابخانه موظف است تا منابع

 و خدمات با کیفیت در اختیار دانشجویان و استادان قرار
 دهد. امکانات کتابخانه عبارتند از: کارگاه رایانه، فضا مناسب

 برای مطالعه گروهی و فردی و ابزار اسکن و پرینت. (اسک�ز و
(پرین�ت

 در این کتابخانه خدمات �ب شماری به دانشجویان و استادان
:ارائه می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد

 خدمات مرجع در کتابخانه (به صورت حضوری، •
، از طریق ایمیل و سیستم پیام رسان فوری (تلف�ز

کمک تحقیقا�ت •
 کارگاه ها و دوره های آموزیسش منبع نوی� به روش •

APA، مهارت های تحقیق و آشنا�ی با کتابخانه ، .�قت اد�ب

 دانشجویان و استادان به صورت 24 ساعته و در تمام
 روزهای هفته از طریق پرتال کتابخانه به تمامی منابع موجود
یس دارند. کاربران از طریق این پرتال به  به صورت آنالین دس�ت

یس خواهند داشت :موارد زیر دس�ت
ونییک • بیش از 380.000 کتاب الک�ت
 بیش از 60.000 مجله علمی •
یات دوره ای و تخصیص • هزاران مجله، ن�ش
نزدیک به 25.000 مورد کاوی تجاری •
 منابع دیگر شامل فرم مشخصات و پروفایل •

کت ها، گزارش های تحقیقا�ت صنایع و بازارها، گزارش های  �ش
    SWOT  اقتصادی کشور به همراه تحلیل

ی در این دانشگاه  دانشگاه کانادا وست به دانشجویا�ز که دوست دارند تجربه بیش�ت
 کسب کنند یا برای دستیا�ب به اهداف تحصییل و شخیص خود به کمک نیاز دارند
 خدمات متنوعی ارائه می کند. خدمات دانشجو�ی همگام با دانشجویان برای ارائه
 کمک، پشتیبا�ز و بهبود عملکرد تحصییل با آنها کار می کند و بس�ت مناس�ب را برای

.حمایت از دانشجویان کارشنایس و کارشنایس ارشد فراهم کرده است

مشاوره تحصییل
 خدمات دانشجو�ی با پشتیبا�ز و راهنما�ی به شما در برنامه

فت تحصییل کمک می کند :ریزی برای پی�ش
 برنامه آموزیسش و دروس مرتبط با اهداف تحصییل و •

،شغیل شما
ز نامه ها و سیاست های • ، آی�ی ز  مشاوره منطبق با قوان�ی

،دانشگاه
 ثبت نام و تغی�ی در دروس، درخواست حذف •

،دروس یا انرصاف از دانشگاه
فت در دانشگاه • ی و پی�ش  منابعی که به شما در یادگ�ی

کمک می کند
 و کمک به شما برای فارغ التحصیل شدن در مدت •

 زمان

 دانشگاهی
گ

آشنا سازی دانشجویان و آماد�
Student Orientation and Academic Readiness 

)SOAR(
 خدمات دانشجو�ی دانشگاه کانادا وست برای تمامی

 دانشگاهی
گ

 دانشجویان جدیدالورود دوره آشنا سازی و آماد�
 برگزار می کند. آشنا سازی روش بسیار خو�ب برای دانشجویان

 ورودی است تا دانشجویان هم دوره، استادان و کارکنان
 دانشگاه را مالقات کنند. در این دوره آموزیسش کار با پرتال

»MyUCWest«  را خواهید آموخت. این پرتال درگاه داخیل 
یس به مواد دریس، ارتباط با همکالیس ها،  دانشگاه برای دس�ت

 استادان و کارکنان است و از این پایگاه به آخرین اخبار و
یس خواهید داشت ز دس�ت .رویدادهای دانشگاه ن�ی

ان مهمان همایش ها و کارگاه های آموزیسش با حضور سخ�ن
 خدمات دانشجو�ی همایش ها و کارگاه های زیادی با

.موضوعات متنوع برگزار می کند

خدمات دانشجو�ی و برنامه سف�ی دانشگاه کانادا وست
 بدنه دانشجو�ی کانادا وست به �عت در حال رشد، تغی�ی و

ایط مناسب برای حضور  تکامل است. فراهم کردن �ش
 دانشجویان در رویدادهای رسمی و اجتماعی نقش مهمی در

 دانشگاهی آنان دارد. این رویدادها تجربه دانشجویان را
گ

 زند�
 افزایش می دهد و کمک می کند تا حس تعلق اجتماعی و

ام در آنها افزایش یابد .فرهنگ تفاهم و اح�ت
 خدمات دانشجو�ی این امکان را برای دانشجویان فراهم 
 می کند تا در فعالیت ها و رویدادهای خارج از کالس که

 توسط بخش خدمات دانشجو�ی و دانشجویان عضو برنامه
کت کنند .سف�ی دانشگاه برنامه ریزی و برگزار می شود، �ش

 دانشجویا�ز که در برنامه سف�ی به سایر دانشجویان خدمت
 رسا�ز می کنند باید از نظر دریس ممتاز و از توانمندی های
 الزم که برای اجرای برنامه های دانشگاه به آنها نیاز است

 برخوردار بوده و �آمد دیگران باشند. این توانمندی ها
 عبارتند از: حل مسئله سازنده، مهارت های کارگروهی قوی،

ی. این  مهارت های ارتباطی قوی در زبان انگلی� و ره�ب
 دانشجویان ترغیب می شوند تا تصویر مثب�ت از بدنه

 دانشجو�ی دانشگاه به نمایش بگذارند. دانشجویان عالقمند
 می توانند برای کسب اطالعات بیش�ت درباره برنامه سف�ی

 دانشگاه کانادا وست به دف�ت خدمات دانشجو�ی مراجعه
 .کنند
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 خدمات شغیل منابع زیادی در اختیار دانشجویان قرار می دهد و
 کارگاه های آموزیسش را به صورت فردی و گروهی برگزار می کند. در

:این کارگاه ها به طور کامل به موارد زیر پرداخته می شود

 انواع رزومه و کاور ل�ت •
مهارت های مصاحبه

روش های کاریا�ب •
کت در فعالیت های •  ایجاد شبکه های ارتباطی و �ش

داوطلبانه
مشاوره شغیل •
برریس مشاغل •
برند سازی شخیص در شبکه های اجتماعی/ لینکدین •
کت در نمایشگاه کار •  برای �ش

گ
آماد�

پنل های شغیل •
یس به بازارهای کار پنهان • دس�ت
دوره های کارآموزی •
 سفرهای کاریا�ب •
نمایشگاه های اشتغال •

استخدام و فرصت های شغیل

کت های  دف�ت بسیاری از �ش
 بزرگ جهان در فاصله بسیار

 کمی از ساختمان مرکزی
 دانشگاه قرار دارد و این برای
ی است  شما فرصت �ب نظ�ی
 تا با کارفرمایان احتمایل خود

.ارتباط برقرار کنید
ز و  ونکوور قطب فعالیت های هیجان انگ�ی

 شهری پر از فرصت های شغیل عایل است. در
 این شهر می توانید تجربه شغیل ای که برای

 آغاز کسب و کار خود به آن نیاز دارید به
.دست آورید

 بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان
 دانشگاه کانادا وست در داخل و خارج کانادا

 مشغول به کار هستند و در سطح جها�ز
.فعالیت می کنند

 دالیل زیادی برای عالقه به کار در سطح جها�ز
 وجود دارد. برای دانشجویا�ز که به صورت

 و کار
گ

 خارج از کشور خود زند�
گ

 همیشیک
 می کنند عادی است که به شهرهای جدید نقل

 مکان می کنند یا در همان شهر به دنبال
.موقعیت های شغیل جدید باشند

دانشگاه کانادا وست •
بانک اسکوشیا •
(BMO) گروه مایل �ب ام اُ •
(CIBC) بانک یس آی �ب یس •
کت مخابرا�ت تالس • (TELUS) �ش
ه ای وال • کت فروشگاه های زنج�ی  �ش

(Walmart) مارت
کت خرده فرویسش هوم دیپو •  The) �ش

Home Depot)
(بانک آر �ب یس (رویال بانک کانادا •
(TD) بانک �ت دی •
کت • The Brick �ش
کت نفت شل • (Shell) �ش
وهای مسلح کانادا • ن�ی
کت �ت جی ایکس • ز /(TJX) �ش  وی�ز

(Winners)
Merchants international LP

کت • White Godshell �ش
کت نرم افزاری اس آ پ • (SAP) �ش
کت • B/E Aerospace �ش
کت • Finger Puppets �ش
 (Umass) مرکز درما�ز یو مس •
کت مواد غذا�ی ایندیپندنت •  �ش

 Independent Marketing) مارکتینگ الینس
Alliance) 

کت مشاوره فناوری اطالعات •  �ش
(Capgemini) کاپژمی�ز

ز • کت استخدامی رابرت وال�ت  �ش
(Robert Walters)

کت مگزین نتورک •  Magazine) �ش
Network)

• Singapore refining company 
private Ltd.

کت •  AFLAC, Diane Holley �ش
کت • .Anonymous Ltd �ش
(Nike) ناییک •
کت مشاوره مدیری�ت آر ال جی •  �ش

(RLG International)
کت چند ملی�ت خدمات حرفه ای •  �ش

-Pricewaterhouse) پرایس واتر هاوس کوپرز
Coopers)

(Jet Airways) هواپیما�ی جت ایرویز •
کت نرم افزاری ایندیوم • (Indium) �ش
کت خدمات فناوری اطالعات •  �ش

(Skyrine) اسکای راین
کت کرفتینگ نتورکز •  Krafting) �ش

Networks)
کت بازی های کامپیوتری • iXie  �ش
کت خدمات طراحی وب سایت و •  �ش

(Fox4Conn) اپلیکیشن فاکس فور کان
گزاری آپ چنل • (UP-Channel) خ�ب
کت فناوری اطالعات آی �ت سورس •  �ش

(IT Source Technologies) تکنولوژی
کت نرم افزاری تریجنت • (Trigent) �ش
 گروه بانکداری فرانسوی �ب ان �پ پاریبا •

(BNO Paribas)
(Agrigold) گروه صنع�ت اگریگلد •
کت زلیا انرژی • (ZELYA Energy) �ش
کت ارائه دهنده خدمات مایل و •  �ش

ن یونیون (Western Union) ارتباطا�ت وس�ت
کت اتومبیل سازی گروپ �پ اس ای •  �ش

(Group PSA)
 Roy) پروژه معدن آهن روی هیل •

Hill)
(Omawo) آژانس بازاریا�ب اوماوا •
(Air France) هواپیما�ی ایر فرانس •
کت تلویزیون ماهواره ای دیرک �ت •  �ش

(DIRECTV) وی
کت استخراج طال گلد کورپ • -Gold) �ش

Corp)
کت اتومبیل سازی فراری • (Ferrari) �ش
(ENAC) مدرسه مهندیس ایناک •
کت میل نفت عربستان سعودی، •  �ش

 (Saudi Aramco) سعودی آرامکو
ز • کت بیمه ای ایکس ای پارت�ز  AXA) �ش

Partners)
کت بیمه پمکو • (PEMCO) �ش
(NCB) بانک االهیل عربستان •
کت صنایع استیل میتویل عربستان •  �ش

 (MitWalli) سعودی
 مرکز درما�ز استارتینگ پوینت •

(Starting Point) 
کت ساختما�ز � اس ام • (KSM) �ش

 دانشجویان کانادا وست
کجا کار می کنند؟
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بخش خدمات شغیل
 بخش »خدمات شغیل« در دانشگاه کانادا وست با هدف تسهیل همکاری و تعامل

 مناسب با دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کار و مراحل بعد از
 آن تشکیل شد. بخش خدمات شغیل، از طریق این مشارکت ها، پل ارتباطی میان

.کارفرمایان و دانشجویان و دانش آموختگان خواهد بود

ز ما در بخش خدمات  متخصص�ی
 شغیل به شما کمک می کنند تا با

ین وضعیت وارد دنیای کار  به�ت
.شوید

 ما به دانشجویان در زمینه های زیر
 خدمت رسا�ز می کنیم: رزومه نوی�

، مهارت های مصاحبه،  و کاور ل�ت
 ایجاد شبکه های ارتباطی و دیگر

، برگزاری جلسات  کارگاه های آموزیسش
 مالقات با کارفرمایان در دانشگاه،

 فعالیت در شبکه های اجتماعی
 تجاری و معر�ز دوره های کارآموزی،

  ،کمک هزینه های تحصییل
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30,200
 با تحصیالت زیر

دیپلم

176,300
 دیپلم ویا

      آموزش های
خاص شغیل

325,100
 فارغ التحصیل

                کارشنایس
 یا مدرک  ف�ن و

حرفه ای

371,300
دارای دیپلم یا

گواهینامه

وی جوان آماده ورود به بازار کار فرصت های شغیل           ن�ی

افراد جویای کار در برابر فرصت های شغیل موجود در بریتیش کلمبیا
از 2018 تا 2028، به صورت ساالنه

هزار فرصت شغیل پیش بی�ن شده در بریتیش کلمبیا تا سال 2028 903
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ن تحصیل کار در ح�ی

 در صور�ت که مجوزهای الزم در اجازه نامه تحصییل شما وجود داشته باشد
ز تحصیل در کانادا خواهید بود ایط کار در ح�ی .شما واجد �ش

:برای کسب اطالعات بیش�ت به وب سایت دولت کانادا به نشا�ز درج شده مراجعه کنید
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre

ایط دریافت ویزای کار باشند. برای کسب اطالعات  دانشجویان خارجی بعد از اتمام تحصیالت ممکن است واجد �ش
 بیش�ت و آگاهی از ضوابط جدید در این زمینه به وب سایت مرکز اقامت و مهاجرت کانادا به نشا�ز درج شده مراجعه

/http://www.cic.gc.ca :نمایید

چشم انداز بازار کار بریتیش کلمبیا از 2018 تا 2028
 رشد شغیل در سال های اخ�ی در بریتیش کلمبیا بسیار
 چشمگ�ی بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته است. اهایل
 بریتیش کلمبیا شاهد رشد اقتصادی در دهه پیش رو

 خواهند بود و آمارها نشان می دهد که اشتغال هر ساله
ز 1.1 افزایش می یابد .به طور میانگ�ی

وی کار افزایش تقاضا برای ن�ی
 پیش بی�ز شده است که از سال جاری تا سال 2028،
 903 هزار فرصت شغیل ایجاد خواهد شد. این رقم
 شامل 288 هزار فرصت شغیل جدید در نتیجه رشد

 اقتصادی و 615 هزار فرصت شغیل به واسطه جایگزی�ز
وهای کار بازنشسته می باشد .ن�ی

اتصال افراد جویای کار به فرصت های شغیل
 حدود 50 درصد افزایش در موقعیت های شغیل برای
 افراد جویای کار وجود خواهد داشت که 27 درصد از
 این موقعیت ها را مهاجران پر می کنند. با تمام پیش

 بی�ز های صورت گرفته، 130 هزار فرصت شغیل دیگر
ز در �ا� بریتیش کلمبیا وجود خواهد داشت که  ن�ی

وی کار نیاز است. این رقم 15 ز به ن�ی  برای این تعداد ن�ی
 درصد کل فرصت های شغیل پیش بی�ز شده در سند

 چشم انداز 2028-2018 را تشکیل می دهد. طبق پیش
 بی�ز های صورت گرفته در 80 درصد از این

 موقعیت های شغیل به افراد با تحصیالت دانشگاهی
.نیاز است

 بریتیش کلمبیا، مقصد
شغیل فارغ التحصیالن
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