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کلمبیا کالج

قدیمی�ین کالج مستقل ن
ت
ب�
کالج کلمبیا در سال  ۱۹۳۶تأسیس شده و
ی
الملیل کانادا می باشد .بیش از  ۷۵سال ،این کالج هزاران دانشجو را
با موفقیت آماده دانشگاههای رسارسکانادا و ایالت متحده کرده است.
کالج کلمبیا که در مرکزتحصییل مدرن و کام ًال جدید در قلب شهر
ونکوور واقع شده ،چهار برنامه کام ًال مجز یا� را ارائه می دهد:
 nبرنامه انتقال به دانشگاه که در سال اول و دوم درویس را ارائه می
دهد که کام ًال قابل انتقال به دانشگاههای کانادا از جمله دانشگاه
بریتیش کلمبیا می باشد .ظرفیت محدود کالسهای دانشگاهی در
کالج کلمبیا ،امکان تعامل کامل ن
ب� دانشجویان و هیئت علمی که
ی
در زمینه رشته خود متخصص هستند را فراهم می آورد.
برنامه های ذیل در این کالج ارائه می شوند:
ز
ب�ینس
• ی
• علوم کامپیوتر
• مهندیس
• ارتباطات جمعی
• علوم
ن
ه�های آزاد
•
ن
کاردا� در ن
ه� و علوم:
 nدوره های دوساله درجه
ن
کاردا� ن
ه�
•
ن
کاردا� ن
ه� (تمرکز در مدیریت تجاری)
•
ن
کاردا� ن
ه� (تمرکز در اقتصاد)
•
ن
کاردا� ن
ه�(تمرکز در ارتباطات جمعی)
•
ن
کاردا� علوم
•
ن
کاردا� علوم (تمرکز در ض
ریا�)
•

n

n

ن
کاردا� علوم (تمرکز در علوم کامپیوتر)
•
ن
ن
درجه کاردا� یک صالحیت علمی است که به دانشجویا� اعطا
می شود که دو سال تمام را در سطوح اول و دوم دانشگاه درس
خوانده اند که شامل تکمیل موارد مورد نیاز دروس خایص است.
دوره بنیادین دانشگاهی که ارائه دهنده دروس کالسهای  ۱۱و ۱۲
دب�ستان است و کام ًال با سیستم دب� ن
ستا� بریتیش کلمبیا یکپارچه
ی
ی
است و استان بریتیش کلمبیا آنرا گواهی می کند .این کالسها مورد
ن
دانشجویا� که تمام درسهای
تأیید استان بریتیش کلمبیا است.
مورد نیاز را می گذراند می توانند با یک گواهینامه یا مدرک دیپلم
دب� ن
ستا� استان بریتیش کلمبیا فارغ التحصیل شوند.
ی
دوره تمام وقت زبان انگلییس برای اهداف آکادمیک ( )ESLبرای
آماده سازی دانش آموز نا� که قبل از ش�وع یک دوره آکادمیک در
کالج نیاز دارند زبان انگلییس خود را تقویت کنند.

ن
انسا� سازمان ملل متحد ،ت
بیش� اوقات کانادا نسبت به کشورهای دیگر در باالترین رتبه رده بندی شده است .ونکوور
در شاخص توسعه
ن
ن
ب� الملیل مکرر ًا ونکوور ،به دلیل آب وهوای
که در ساحل اقیانوس آرام قرار دارد،
سوم� شهر بزرگ کشور است .شدرنظرسنجی های ی
ی
زند� دو میلیون
معتدل و طبیعت زیبا ،امنیت محیطی و سیستم حمل و نقل بسیار پی�فته و
زیرساختارهای ارتباط جمعی ،و استاندارد گ
ن
مردمی که پیشینه فرهن� گوناگون دارند در ن ت
تعی� شده است.
زند� در جهان ی
ی
ب� به�ین شهرهای قابل گ
گ

جدول ش
پی�فت تحصییل

ش�ایط ورود

متقاضیان تحصیل در رشته های آکادمیک در کالج کلمبیا
باید نمره های قابل قبویل را نشان دهند و حداقل سن
برای ش�وع کالسها  15سال و نیم را داشته باشند .اگر
زبان انگلییس شما به حدی نیست که حداقل ش�ایط
کالسها� که
ورود به کالج را داشته باشید ،میتوانید در
ی
مخلوطی از دروس آکادمیک و کالسهای زبان انگلییس
فاقد نمره است ش�کت کنید و یا در کالسهای آکادمیک
زبان انگلییس به عنوان زبان دوم ش�کت نمایید.

تاریخ ش�وع کالسها

سپتام� ،ژانویه و می ،میباشند.
ش�وع کالسها در ماههای
ب
ترم ز
دسام�
.سپتام�-
پائ�ی.................................................................
ی
ب
ب
ن
ترم زمستا� ...................................................................ژانویه – اپریل
ن
تابستا�....................................................................می – آگوست
ترم

هزینه کالسها (به دالر کانادا)

هزینه فرم درخواست 150..........................................................دالر
ارزیا� مدارک 200.............................................................دالر
هزینه ب
هزینه ثبت نام 12000.................................................................دالر*
* این مبلغ برای دو ترم تمام وقت ( 24واحد@  500دالر
رای هر واحد)

زند�
محل
گ
(در صورت تمایل)  Homestayاقامت در پانسیون
 $800در ماه (شامل  3وعده غذا)
هزینه پیدا کردن اقامت برای دانش جویان در پانسیون
 250دالر

ن
زند�
مخارج
ای
ر
ب
تخمی�
هزینه
گ
برای  2ترم ( 8ماه)

اتاق و غذا 6400.............................................................................دالر
وسیله ایاب وذهاب 588...............................................................دالر
ت
بهداش� 554..........................................................................دالر
بیمه
سایر مخارج 2400..........................................................................دالر
ند�  9942.............................................دالر
جمع مخارج ز گ

خارج از کانادا

دب�ستان به
تحصیالت دوره ی
طور نیمه تمام
(کالس  10یا )11

کالج کلمبیا

دوره متوسطه ارشد
دانشجویان برای
اخذ دیپلم B.C. Dogwood
واحدهای مورد نیاز را تکمیل
می کنند.

کالج کلمبیا

خارج از کانادا

دب�ستان تکمیل شده
دوره ی
(کالس  12یا معادل آن)

کالج کلمبیا

دانشگاه

سال اول دانشگاه دوره انتقال
به دانشگاه
 10-8واحد دریس

غ�ه
 UBC, SFU, UVicو ی
سال اول دانشگاه
 10-8واحد دریس

دانشگاه

کالج کلمبیا

غ�ه
 UBC, SFU, UVicو ی
سال دوم دانشگاه
 20+واحد دریس

سال دوم دانشگاه دوره انتقال
به دانشگاه
 20+واحد دریس

دانشگاه

غ�ه
 UBC, SFU, UVicو ی
سال سوم دانشگاه
 30+واحد دریس

دانشگاه

غ�ه
 UBC, SFU, UVicو ی
سال چهارم دانشگاه
و تکمیل مدرک کارشنایس
 40+واحد دریس

تکمیل درجه لیسانس

دب�ستان
دوره تکمییل ی
دیپلم متوسطه بزرگساالن
دوره ش
ف�ده متوسطه
به تکمیل واحدهای دریس
ت
کم�ی نیاز دارد

ن
کاردا� در
تکمیل درجه
کالج کلمبیا
)University of British Columbia (UBC

دانشگاه بریتش کلمبیا – یو ب� یس
)Simon Fraser University (SFU

دانشگاه سایمون فریزر – اس اف یو

)University of Victoria (UVic

دانشگاه ویکتوریا – یو ویک
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