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نیست می توان نسبت به اخذ پذیرش این دوره در دانشگاه   MBAآیا با اینکه رشته تحصیلی بنده مرتبط با   •
 کاناداوست اقدام کرد؟

 را دارند. MBAمکان شرکت در دوره ادر دانشگاه کاناداوست یک رشته تحصیلی عمومی است و از تمامی گرایش ها  MBAبلی،  پاسخ:

 

 چی است؟ MBA foundationیا  MBAدوره پیش نیاز  •
ندارند مشمول گذراندن این دوره  GREو  GMATکسانی که رشته تحصیلی آن ها در مقطع کارشناسی غیر مرتبط هستند و یا پاسخ: 

 .خواهند شد

 
 است؟ MBA foundationیا   MBAپیش نیاز زدن دوره   (Waive)آیا امکان تطبیق  •

 بلی، پاسخ: 
 معادل آن GRE به باال یا  ۵۸۰با بارم  GMATبا ارائه مدرک  •
 سال ۸باالی داشتن سابقه کار مدیریتی  •
 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط  •

 
 در دانشگاه کانادا وست چقدر است؟  MBAهزینه کل تحصیل ، رشته   •

 دالر کانادا  ٣٥١٠٠پاسخ: 

 
 در دانشگاه کانادا وست چقدر است؟   BA, BComهزینه کل تحصیل ، رشته   •

 دالر کانادا ٦٩٦٠٠پاسخ: 

 
•  



 

• Deposit یا پیش پرداخت برای نهایی شدن پذیرش که بشود با آن برای ویزا اقدام کرد چقدر است؟ 
 دالر کانادا ٧٩٠٠پاسخ: 

 ؟باشد  جزئی از شهریه می  یا پیش پرداخت Depositآیا  •
 نید. وع به پرداخت شهریه هر ترم می که بعد شرب ٢از ترم شما کسر می شود و شما  ، از شهریه کلبلیپاسخ: 

 
 یا پیش پرداخت بیشتر است؟ Depositیا امکان پرداخت  آ •

 . توانید پرداخت کنید میبلی، شما حتی کل مبلغ را پاسخ: 

 
 یا پیش پرداخت قابل استرداد است؟  Depositآیا  •

 باشید. و مدرک جعلی نداده  بلی، فقط در صورتی که ویزا شما ریجکت شده باشد و به سفارت یا دانشگاه دروغی نگفتهپاسخ: 

 
 یا پیش پرداخت کامل بازپرداخت میشود؟  Depositآیا مبلغ   •

 .شودی کسر شده و ما بقی به شما بازگردانده م+ هزینه حواله بانکی کانادا  دالر ٢٥٠خیر، طبق قوانین دانشکاه مبلغ پاسخ: 

 
 مدت زمان بازپزداخت چقدر است؟  •

 روز کاری ۳۰حداقل   پاسخ:

 
 جهت اخذ پذیرش از دانشگاه کاناداوست است؟  IELTS, TOEFL, PTEحداقل بارم زبان مورد نیاز   •

و  PTEو یا معادل آن در آزمون های دیگر مانند Writing 6.0 و  IELTS Overall Academic 6.5نمره زبان مورد نیاز بر اساس  پاسخ:

TOEFL باشد می. 

 

 اگر شخصی نتواند این الزام رعایت کند چه اتفاقی می افتد؟ •
 نمره که پایین تر حد مجاز اخذ کند یک ترم پیش نیاز زبان باید بگذراند. ٠٫٥در قبال هر  پاسخ:

 
 هزینه هر ترم پیشنیاز زبان چقدر است؟  •

 دالر کانادا 4,900پاسخ: 

 



 

 به دانشگاه کانادا وست است؟  IELTS, TOEFL, PTEمکان ارائه مجدد  ا •
اریخ های دقیق که به عنوان زمان پایانی در نظر گرفته میشود برای ارائه نمرات به شما گفته بلی، اگر از طریق نماینده اقدام بفرمایید تپاسخ: 

 می شود.

 
 از دانشگاه کانادا وست است؟ (Scholarship)امکان اخذ بورسیه یا کمک هزینه  •

 . دالر کانادا امکان اخذ بورسیه دارد ۱۰۰۰۰بلی، تا  پاسخ:

 
 اخذ بورسیه؟ چه کسانی واجد شرایط هستند برای  •

 در خواست بورسیه دارند.  تقریبا می شود گفت تمامی متقاضی های دانشگاه کانادا وست حق این داردپاسخ: 

 
 آیا به همه بورسیه تعلق می گیرد؟ •

کادمیک دانشگاه انجام میشود و ممکن است برخی از متقاضی ها بورسیه  خیر،پاسخ:   . دریافت نکنندتمامی تصمیم گیری های توسط تیم آ

 
 بر چه اساسی برای دادن بورسیه تصمیم گیری می کنند؟ •

ع بورسیه که شما درخواست می دهیپاسخ:   د.بر اساس نو

 
 چند نوع بورسیه موجود است که می توان در خواست داد؟  •

ع پاسخ:  ع بورسیه وجود دارد که برای ما ایرنیا امکان در خواست برای  ۸ در مجمو ع از آن ها م ٤نو  ی باشدنو

 
 نوع بورسیه را می توانید نام ببرید؟  ۳ •

 بلی،پاسخ: 

 

Entrance Scholarship for Academic Excellence 

International Student Leaders Award 

MBA Foundation Grant 

ME Regional Grant 

 



 

 میفرمایید؟ Entrance Scholarship for Academic Excellence ص در خصووضیحی ت •
ع برای اشخاصی در نظر گرفته شده است که معدل باالیی دارندپاسخ:   .بلی، این نو

 
 حداکثر بورسیه ایی که می توان از این نوع اخذ کرد چقدر است؟ •

 دالر کانادا ۱۰۰۰۰پاسخ: 

 
 میفرمایید؟  International Student Leaders Award ص در خصوتوضیحی  •

ع پاسخ:   .کلمه ای توضیح دهید ٥٠٠سوال پرسیده میشود که شما باید مانند یک مقاله  ٣از شما بلی، در این نو

 
 مقدار بورسیه ایی که می توان از این نوع اخذ کرد چقدر است؟  •

ع بورسیه که بر اساس مقاله شما  دوپاسخ:   حالت وجود دارد برای این نو
 ارشدکارشناسی برای مقطع دالر کانادا  ۵۰۰۰یا  ۷۵۰۰ •
 کارشناسی برای مقطع دالر کانادا  ۸۰۰۰یا  ۱۲۰۰۰ •
 برای مقطع کاردانی ٤٠٠٠یا  ٦٠٠٠ •

 تعلق میگرد و یا کال رد خواهد شد.

 
 میفرمایید؟  MBA Foundation Grant ص در خصووضیحی ت •

ع از شما پاسخ:   .کلمه ای توضیح دهید ٥٠٠سوال پرسیده میشود که شما باید مانند یک مقاله  ١بلی، در این نو

 
 مقدار بورسیه ایی که می توان از این نوع اخذ کرد چقدر است؟  •

 دالر کانادا است. 6,500متغیر است ولی حداکثر مبلغی که می توان دریافت کرد پاسخ: 

 

 میفرمایید؟ ME Regional Grant ص در خصوتوضیحی  •
 بلی، به هر شخصی که ایرانی باشد تعلق خواهد گرفت.پاسخ: 

 
 



 

 بلغ بورسیه را می فرمایید؟م •
 بلی،پاسخ: 

 دالر کانادا برای مقط کارشناسی ارشد ٩٧٢٠ 

 دالر کانادا برای مقطع کارشاسی ١٨٩٠٠

 دالر کانادا برای مقطع کاردانی ٩٤٥٠

  

 آیا شرایط خاصی دارد؟  •
 ترم خود را شروع کند. ۲۰۲۱بلی، باید حتما ایرانی باشد و تا قبل از اکتبر پاسخ: 
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