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 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 بسمه تعالی 

 کانادالیسانس  شرایط کلی ثبت نام در مقطع

 

 هزینه ها: 

 جهت ارائه به سفارت کانادا هزار دالر کانادا( 11000دالر کانادا و به ازای هر فرزند این مبلغ بعالوه  43000دالر کانادا، متاهل  32000 ) مجرد تمکن مالی

 دالر آمریکا (  2500با پیش پرداخت مبلغ  FDUبرای همه دانشگاه ها غیر از  کانادا دالر 7500)حدود ترم اول دانشگاه پرداخت 

 سال با سابقه کار ) با بیمه یا بدون بیمه(  2پُر بودن فاصله تحصیلی بیشتر از 

 

 ویزای همراه:

و فرزند اجازه تحصیل اجازه کار به صورت نامحدود  همسرد و تعلق می گیر به همسر و فرزند ویزای همراهکانادا،   دانشگاه هایدر  فردبا تحصیل 

 را دارد.رایگان در مدارس دولتی کانادا تا ورود به دانشگاه 

 

 مدرک زبان:

با یک پیش نیاز و بدون پیش شرط وارد دانشگاه خواهید   6زبان بدون شرایط و پیش نیاز، ارائه مدرک آیلتس  6.5در صورت ارائه مدرک آیلتس 

میتوانید بدون پیش شرط یا آنکاندیشنال وارد   100، شما با شرکت در آزمون دولینگو و کسب نمره باالی  6شد. همچنین در صورت ارائه آیلتس زیر 

س یا دولینگو می توانید آنکاندیشنال با یک مصاحبه با دانشگاه نیز بدون آزمون زبان آیلت TRUدانشگاه شوید، همچنین بعضی از رشته های دانشگاه 

 از طریق اسکایپ وارد دانشگاه شده و پس از گذراندن پیش نیاز زبان به کورس خود ادامه دهید. 
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 :  TRUرشته های دانشگاه  

 

  Accounting حسابداری یا •

  Business administration بیزینس یا •

  Economics اقتصاد یا •

  Finance  رمایه گذاری یاس •

  Human resource management  مدیریت منابع انسانی یا •

  Innovation and Entrepreneurship in Tourism  نوآوری و کارآفرینی در جهانگردی یا •

  International business تجارت بین الملل یا •

  Marketing بازاریابی یا •

  Supply Chain Management مدیریت زنجیره ای یا •

  Tourism جهانگردی یا •

 

 

 برای پرونده های کانادا  آریا ماندگار مهرهزینه خدمات موسسه مهاجرتی  

 

 :وپرونده دانشج -

 برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا آمریکادالر  1650مبلغ 

 

 :همسر دانشجو-

 ویزای همراه  انجام پروسهبرای  آمریکادالر  1000مبلغ 

 :فرزند دانشجو -

 ویزای همراه  انجام پروسهبرای  آمریکادالر  1000مبلغ 
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 :دشرایط پرداخت هزینه قراردا

دریافت ا از اخذ اصل نامه پذیرش و شروع پروسه ویز پسدالر  825مبلغ   ، در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرشدالر  825مبلغ 

 می گردد.

 

 : در سفارت کانادا پرداخت کند  هزینه های دیگر که دانشجو باید شخصاً

 ( ه انگشت نگاریدالر هزین ۸5 دالر هزینه ویزا تحصیلی و  150 )برای ویزای دانشجویی  دالر کانادا 235 

 دالر کانادا برای هر کدام از همراهان   1۸5 

 ویزا کار همراه کانادا دالر   255

 هزینه انگشت نگاری کانادا دالر  ۸5

  .لیر هزینه بررسی برای هر پرونده 57
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 مقطع لیسانس در  دانشجویی دانشگاه های کانادا ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 us-www.freevisaa.com/contactپر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی  .1

 اسکن رنگی پاسپورت از تمامی صفحات ) حتی صفحات خالی، با اعتبار حداقل یکسال( .2

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی دیپلم .3

 فارسی دیپلماسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات  .4

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی پیش دانشگاهی  .5

 اسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی  .6

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک دیپلم  .7

 اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات دیپلم .8

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی  .9

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک ریز نمرات پیش دانشگاهی  .10

 اسکن رنگی مدرک زبان )تافل یا آیلتس( .11

 اسکن رنگی گواهینامه ها و مهارت های فنی حرفه ای ) الزامی نیست( .12

 ارسال رزومه به زبان انگلیسی  .13

 

 مقطع فوق لیسانس در  دانشجویی دانشگاه های کانادا ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 us-www.freevisaa.com/contactپر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی  .1

 اسکن رنگی پاسپورت از تمامی صفحات ) حتی صفحات خالی، با اعتبار حداقل یکسال( .2

 اسکن رنگی اصل مدرک فارسی لیسانس .3

 سی لیسانساسکن رنگی اصل مدرک ریز نمرات فار .4

 اسکن رنگی ترجمه رسمی مدرک لیسانس  .5

 اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات لیسانس  .6

 اسکن رنگی مدرک زبان )تافل یا آیلتس( .7

 اسکن رنگی گواهینامه ها و مهارت های فنی حرفه ای ) الزامی نیست( .8

 ارسال رزومه به زبان انگلیسی  .9

 لزامی نیست() ا سه توصیه نامه از استاد یا شرکت مشغول به کار .10

 

 باشند! ) کم حجم و مجزا(  PDFلطفاً اسکن ها همگی با کیفیت باال و بدون خط و خش و در 

http://www.freevisaa.com/contact-us
http://www.freevisaa.com/contact-us


  

 

 

   تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه دهم، برج امیر، ط پنجم

88225696, 88225697, 88225698 

Info@freevisaa.com 

www.freevisaa.com 

 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 آریا ماندگار مهر موسسه مهاجرتی در   کانادا ییدانشجو یزا یپروسه و

 

1.  :  ارسال مدارک اولیه درخواستی توسط متقاضی جهت ارزیابی  ارزیابی

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی پیشنهاد دو ایل سه کورس تحصییل و دانشگاه توسط  پیشنهاد کورس تحصییل:  .2

ی متقاضی جهت انتخاب ییک از کورس های ارائه شده  انتخاب کورس تحصییل:  .3  تصمیم گیر

  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی امضا توافق نامه و ارسال آن توسط متقاضی به  عقد قرارداد:  .4

 ٪ از هزینه توافقی توسط متقاضی 50پیش پرداخت  پرداخت قسط اول:  .5

 ت آماده سازی مدارک برای اخذ پذیرشراهنمابی متقاضی توسط مشاور موسسه جه آماده سازی مدارک:  .6

ی پروسه پذیرش توسط  اخذ پذیرش:  .7  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسهاقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و پیگیر

 ( هفته 8تا  4پس از ) آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسه( به متقاضی توسط offer letterنامه پذیرش ) softارسال نسخه  نامه پذیرش:  .8

 مابقی هزینه توافقی توسط متقاضی  ٪50پرداخت  پرداخت قسط دوم:  .9

 پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط متقاضی  پرداخت شهریه:  .10

 جهت پروسه ویزا آریا ماندگار مهر موسسه مهاجربی  ICCRCدریافت مشاوره رایگان از وكیل  مشاوره ویزا:  .11

 و ارسال آن به متقاضی  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی از دانشگاه توسط  LOA(Letter Of Admissionدریافت ) نامه پذیرش:  .12

 توسط متقاضی  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی  ICCRCارسال مدارک درخواستی جهت ارزیابی به وکیل  آماده سازی مدارک ویزا:  .13

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی  ICCRCآماده سازی مدارک و فرم های اخذ ویزا توسط وكیل  درخواست ویزا:  .14

یک:  .15  در کشور ترکیه و انگشت نگاری VACارائه مدارک توسط متقاضی به  ارسال درخواست ویزا و بایومتی

یک )هزینه سفارت( توسط متقاضی  پرداخت هزینه ویزا:  .16  پرداخت هزینه ارسال ویزا و بیومیی

 دریافت نتیجه ویزا از طریق ایمیل توسط متقاضی  تیجه ویزا: ن .17

 در کشور ترکیه  VACارسال گذرنامه با هزینه شخیص توسط متقاضی به  ارسال گذرنامه:  .18

 کشور ترکیه توسط متقاضی   VACدریافت گذرنامه با ویزا استیکر از  ویزا استیکر:  .19

 توسط متقاضی  آماده سازی ملزومات جهت سفر به کانادا  سفر به کانادا:  .20
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 آریا ماندگار مهر دانشگاه های طرف قرارداد موسسه مهاجرتی 

 

 

1- The University of Northern British Columbia (Prince George, BC) 

2- The University of Prince Edward Island (Charlottetown, PEI) 

3- Lakehead University (Thunderbay, ON) 

4- Acadia University (Wolfville, NS) 

5- Vancouver Island University (Nanaimo, BC) 

6- Adler University (Vancouver, BC) 

7- New York Institute of Technology (Vancouver, BC) 

8- Fairleigh Dickinson University (Vancouver, BC) 

9- University of Calgary (English program) (Calgary, AB) 

10- University of Canada West (Vancouver, BC) 

11- Wilfrid Laurier University (Waterloo, ON) 

12- Humber College (Toronto, ON) 

13- George Brown College (Toronto, ON) 

14- Toronto School of Management (Toronto, ON) 

15- Centennial College (Toronto, ON) 

16- St Lawrence College (Kingston, ON) 

17- Evergreen College (Toronto, ON) 

18- Acsenda College (Vancouver, BC) 

19- ILAC Language Center 

20- Edu-Inter French School (Montreal, QC) 

21- Georgian College (Barrie, ON) 

22- Fanshawe College (London, ON) 

23- Kwantlen Polytechnic University (Vancouver, BC) 

24- Concordia University (Montreal, QC) 

25- Thompson Rivers University (Kamloops, BC) 

26- Trinity Western University (Vancouver, BC) 

27- Capilano University (Vancouver, BC) 
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 کانادا   ارسشرایط کلی ثبت نام در مد

 هزینه ها:

 دالر کانادا جهت ثبت نام در مدرسه 7500پرداخت هزینه و  جهت ارائه به سفارت کانادادالر کانادا  43000: تمکن مالی

 ویزای همراه:

مگر پس از تبدیل ویزای همراه به تحصیلی در   داردناز والدین ویزا تعلق می گیرد و ایشان اجازه کار را در کانادا    یک نفر  تنها بهبا تحصیل فرزند در مدارس کانادا،  

خود را نیز به ساعت در هفته را داشته و می تواند همسر  20ساله(، که در این صورت تحصیل فرزند از ترم دوم رایگان شده و ایشان اجازه کار  2یا  ساله 3دانشگاه) 

 کانادا آورده و ایشان نیز به صورت نامحدود اجازه کار دریافت خواهد کرد.

 ده های کانادا برای پرون آریا ماندگار مهرهزینه خدمات موسسه مهاجرتی  

 

 :ش آموزپرونده دان-

 برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا آمریکادالر  1650مبلغ 

 

 :پدر یا مادر -

 ویزای همراه انجام پروسهبرای  آمریکادالر  1000مبلغ 

 

 :دشرایط پرداخت هزینه قراردا

از اخذ اصل نامه پذیرش و شروع پروسه   پس  آمریکادالر  825مبلغ  ، پروسه پذیرشدر زمان امضای قرارداد و استارت  آمریکادالر  825مبلغ 

 دریافت می گردد.ا ویز

 

 :در سفارت کانادا پرداخت کنند باید شخصاً آموز دانش والدین هزینه های دیگر که

 (دالر هزینه انگشت نگاری ۸5 دالر هزینه ویزا تحصیلی و 150 )ی آموز ویزای دانشبرای  دالر کانادا 235 

 ویزای گاردین پدر یا مادر دالر کانادا برای  1۸5 

 دالر ویزا کار همراه  255

 دالر هزینه انگشت نگاری ۸5

  .لیر هزینه بررسی برای هر پرونده  57
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 آریا ماندگار مهر موسسه مهاجرتی در  کانادا  رستان یدبستان و دب دانش آموزی ی زایومدارک مورد نیاز جهت  

 

 us-www.freevisaa.com/contactپر کردن فرم ارزیابی در سایت به نشانی   •

 یکسال( اسکن رنگی پاسپورت از تمامی صفحات ) حتی صفحات خالی، با اعتبار حداقل  •

 مقاطع تحصیلی در دو سال آخر  اسکن رنگی اصل •

 اسکن رنگی اصل ریز نمرات دو سال آخر   •

 مقاطع تحصیلی در دو سال آخر اسکن رنگی ترجمه رسمی  •

 اسکن رنگی ترجمه رسمی ریز نمرات دو سال آخر   •

 

 باشند! ) کم حجم و مجزا( PDFلطفاً اسکن ها همگی با کیفیت باال و بدون خط و خش و در 
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 مقاطع پیش دبستانی تا دبیرستان در  کانادا رستان یدبستان و دب آموزی دانش یزا یپروسه و

 

1.  :  ارسال مدارک اولیه درخواستی توسط متقاضی جهت ارزیابی  ارزیابی

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی پیشنهاد دو ایل سه کورس تحصییل و دانشگاه توسط  پیشنهاد کورس تحصییل:  .2

ی متقاضی جهت انتخاب ییک از کورس های ارائه شده  انتخاب کورس تحصییل:  .3  تصمیم گیر

  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی امضا توافق نامه و ارسال آن توسط متقاضی به  عقد قرارداد:  .4

 ٪ از هزینه توافقی توسط متقاضی 50پیش پرداخت  پرداخت قسط اول:  .5

 ت آماده سازی مدارک برای اخذ پذیرشراهنمابی متقاضی توسط مشاور موسسه جه آماده سازی مدارک:  .6

ی پروسه پذیرش توسط  اخذ پذیرش:  .7  آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسهاقدام جهت پذیرش در کورس انتخاب شده و پیگیر

 (هفته 8تا  4پس از ) آریا ماندگار مهرمهاجربی  موسسه( به متقاضی توسط offer letterنامه پذیرش ) softارسال نسخه  نامه پذیرش:  .8

 مابقی هزینه توافقی توسط متقاضی  ٪50پرداخت  پرداخت قسط دوم:  .9

 پرداخت شهریه به حساب دانشگاه توسط متقاضی  پرداخت شهریه:  .10

 جهت پروسه ویزا آریا ماندگار مهر موسسه مهاجربی  ICCRCدریافت مشاوره رایگان از وكیل  مشاوره ویزا:  .11

 و ارسال آن به متقاضی  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی از دانشگاه توسط  LOA(Letter Of Admissionدریافت ) نامه پذیرش:  .12

 توسط متقاضی  آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی  ICCRCارسال مدارک درخواستی جهت ارزیابی به وکیل  آماده سازی مدارک ویزا:  .13

 آریا ماندگار مهرموسسه مهاجربی  ICCRCآماده سازی مدارک و فرم های اخذ ویزا توسط وكیل  درخواست ویزا:  .14

یک:  .15  در کشور ترکیه و انگشت نگاری VACارائه مدارک توسط متقاضی به  ارسال درخواست ویزا و بایومتی

یک )هزینه سفارت( توسط متقاضی  پرداخت هزینه ویزا:  .16  پرداخت هزینه ارسال ویزا و بیومیی

 دریافت نتیجه ویزا از طریق ایمیل توسط متقاضی  نتیجه ویزا:  .17

 در کشور ترکیه  VACارسال گذرنامه با هزینه شخیص توسط متقاضی به  ارسال گذرنامه:  .18

 کشور ترکیه توسط متقاضی   VACدریافت گذرنامه با ویزا استیکر از  ویزا استیکر:  .19

 آماده سازی ملزومات جهت سفر به کانادا توسط متقاضی  سفر به کانادا:  .20

 

 

 



  

 

 

   تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه دهم، برج امیر، ط پنجم

88225696, 88225697, 88225698 

Info@freevisaa.com 

www.freevisaa.com 

 موسسه مهاجرتی آریا ماندگار مهر

 آریا ماندگار مهر مدارس طرف قرارداد موسسه مهاجرتی 

1. Delta School District (24 Elementary & 7 Secondary Schools - Near Vancouver( 

2. VIU High School (Secondary School - Nanaimo, Vancouver Island ( 

3. Bodwell High School (Secondary School - Vancouver ( 

4. Pattison High School (Secondary School - Vancouver) 

5. Peel District Schools (198 Elementary & 36 Secondary Schools - Near Toronto) 

6. Fieldstone School (Elementary School – Toronto) 

7. Fieldstone King’s College School (Secondary School Toronto) 

8. OAT Education (Secondary School – Toronto) 

9. TAIE International Institute (Secondary School – Toronto) 

10. Inception Academy (Secondary School – Toronto) 

11. Ridley College (Elementary & Secondary School - Near Toronto) 

12. Lynn-Rose Heights (Elementary & Secondary School - Near Toronto) 

13. St. Lawrence Academy (Elementary School - Near Ottawa) 

14. Kells Academy (Elementary & Secondary School – Montreal) 

15. CSA French School (Secondary School – Near Quebec) 

16. Peel District School Board (Toronto - over 150 Schools are covered - Primary School and secondary-K12( 

17. Delta School Board (Vancouver - over 50 schools are covered ( 

18. Fieldstone King’s College School (Secondary School – Toronto( 

19. Ridley College (Primary & Secondary School – Toronto( 

20. TAIE International Institute (Secondary School – Toronto( 

21. OAT Education (Secondary School – Toronto( 

22. Lynn-Rose Heights (Primary School – Mississauga( 

23. Lynn-Rose College (Secondary School – Mississauga( 

24. Vancouver Island University (Secondary School - Vancouver Island( 

25. Aspengrove School (Primary & Secondary School - Vancouver Island( 

26. Bodwell High School (Secondary School – Vancouver( 

27. Pattison High School (Secondary School – Vancouver( 

28. Edu-Inter French School (Secondary School – Quebec( 

29. Kells Academy (Primary & Secondary School – Montreal( 

30. St. Lawrence Academy (Primary School – Ottawa( 

31. Fieldstone School (Primary School – Toronto( 

32. CSA in Quebec - Secondary school 

33. BRAEMAR college and high school (Toronto( 

34. Toronto District School Board (Toronto) Primary & Secondary Schools 

35. Peel District School Board (Toronto) Primary & Secondary Schools 

36. Vancouver School Board (Vancouver) Primary & Secondary Schools 

37. Burnaby School District (Vancouver) Primary & Secondary Schools 

38. Richmond School District (Vancouver) Primary & Secondary Schools 

39. Delta School Board (Vancouver) Primary & Secondary Schools 

40. Ladysmith School District (Vancouver Island) Primary & Secondary Schools 

41. Lester B. Pearson School Board (Montreal) Primary & Secondary Schools 

42. BRAEMAR college - high school (Toronto) 

43. Vancouver Island University (Secondary School - Vancouver Island) 

44. Fieldstone King’s College School (Secondary School - Toronto) 

45. Ridley College (Primary & Secondary School - Toronto) 

46. TAIE International Institute (Secondary School - Toronto) 

47. OAT Education (Secondary School - Toronto) 

48. Lynn-Rose Heights (Primary School - Mississauga) 

49. Aspengrove School (Primary & Secondary School - Vancouver Island) 

50. Bodwell High School (Secondary School - Vancouver) 

51. Pattison High School (Secondary School - Vancouver) 

52. Edu-Inter French School (Secondary School - Quebec) 

53. Kells Academy (Primary & Secondary School - Montreal) 

54. St. Lawrence Academy (Primary School - Ottawa) 

55. Fieldstone School (Primary School - Toronto) 


