
 عرفان خجسته نام محتوا ساز

 هزینه های تحصیل در کانادا چقدر است؟ عنوان مطلب

 هزینه های تحصیل در کانادا کلمه کلیدی

 دانیستا مربوط به پروژه

 کلمه 500 تعداد کلمات

کانادا یکی از اهداف اصلی برای سفر به کانادا تحصیل در آن است اما باید بدانید که هزینه های تحصیل در 

چقدر است و چقدر باید برای آن پس انداز داشته باشید؟ داشتن پس انداز کافی به شما کمک می کند که پس 

از مدتی به راحتی بتوانید اقدامات الزم برای مهاجرت را انجام دهید و به کانادا مهاجرت کنید. اگر دوست دارید 

 .این مقاله با دانیستا همراه باشیدکه در این زمینه اطالعات بیشتری کسب کنید تا انتهای 

 هزینه های تحصیل در کانادا

نکته جالبی که در مورد کشور کانادا وجود دارد، پایین تر بودن هزینه های تحصیلی آن نسبت به کشور های 

است. البته شرایط و پیشنهاد های ویژه ای هم برای دانشجویان برتر دانشگاه   اروپایی مانند نیوزلند، انگلیس و ...

 .ها وجود دارد که از جمله آن ها می توان به بورس تحصیلی اشاره کرد

معموال بورس های تحصیلی شامل دانشجویانی می شود که در مقطع فوق لیسانس، دکترا و یا مقاطع باالتر 

هستید و یا برای این مقطع می خواهید به کانادا سفر کنید، بهتر است که بر  هستند. پس اگر دانشجوی لیسانس

روی بورس تحصیلی حساب باز نکنید. اگر در این زمینه سوالی دارید و یا تجربه ای داشته اید می توانید در 

 .بخش نظرات با ما به اشتراک بزارید

 میانگین هزینه های تحصیلی هر ترم در کانادا

کشور کانادا معموال به صورت ساالنه محاسبه می شود. شهریه دانشجویان بین المللی که در  شهریه ها در

هزار دالر کانادا است. همچنین  13هزار تا  12دانشگاه های کانادا مشغول به تحصیل هستند، ساالنه حدود 

هزار دالر کانادا  5تا  هزار 3دانشجویانی که ملیت کانادایی دارند باید به صورت ساالنه مبلغی را در حدود 

 .پرداخت کنند

 چگونه می توان هزینه های تحصیل در کانادا را کاهش داد؟



همان طور که گفتیم، هزینه های تحصیل در کانادا برای دانشجویان بین المللی نسبتا باال است و در حال حاضر 

د شهریه ای مانند شهروندان میلیون تومان به صورت ساالنه است. اگر می خواهی 160تا  150مبلغی حدود 

 .کانادا بپردازید، چند روش و راه برای این کار وجود دارد که در ادامه آن ها را توضیح خواهیم داد

 اقامت دائم در کانادا

همان طور که اشاره کردیم، این شهریه مخصوص افراد کانادایی است. شما با دریافت اقامت دائم در کانادا قادر 

زینه های تحصیلی را کاهش دهید. بهتر است که در این زمینه با یک وکیل حرفه ای مهاجرت خواهید بود که ه

 .صجبت کنید تا بتوانید اقامت دائم در کانادا بگیرید

 پناهندگان و افراد دارای شرایط خاص

ار افراد خانواده کسانی که به صورت محافظت شده و خاص در کانادا زندگی می کنند از این شرایط برخورد

 .هستند که مانند افراد کانادایی شهریه پرداخت کنند

 دانشجویان بین المللی واجد شرایط

یکی دیگر از روش های پرداخت شهریه مانند شهروندان کانادا، داشتن شرایط خاص این موضوع است که از 

اگر پدر یا مادر شما جمله آن ها می توان به همراه بودن با یک شهروند کانادایی اشاره کرد. به عنوان مثال 

 .شهروند کانادا محسوب شوند، شما می توانید تا حد بسیار زیادی هزینه های تحصیلی خود را کاهش دهید

 


