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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت وقت مشاوره اولیه رایگان  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا با تراست
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همان چیــزی باشیــد که دنیـــا به آن نیـــاز دارد

آیــا پرداختــن بــه و حــل و فصــل چالش هــای جهانــی، یافتــن راه  حل هــای مبتکرانــه و ایجــاد مزایــای 
واقعــی بــرای ســاکنان کل دنیــا عالقــه منــد هســتید؟

دانشــگاه ساســکاچوان )USask( حامی دانشــجویانی چون شــما اســت تا به اهداف خود دست یابید و 
به موفقیت در بیرون از کالس درس حین تحصیل در محیط دانشــگاه و ســپس در آینده بعد از فارغ 

التحصیل شدن برسید. 

تبدیل به بخشــی از تاریخچه موفقیت حین رســیدگی به چالش های جهانی در دانشگاهی شوید که در 
آنجا می توانید همان چیزی باشید که دنیا به آن نیاز دارد. 

این دانشگاه جزو 5 دانشگاه برتر کانادا در زمینه بررسی و مطالعه موارد زیر است: 

منابع آبی )رتبه اول( 	

علوم کشاورزی 	

فناوری زیست شناختی  	

مهندسی و علوم زیست محیطی 	

فناوری وعلوم غذایی 	

مدیریت عمومی 	

علوم دامپزشکی  	

 )رتبه بندی موضوعی و رشته ای سال 2020 طبق رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهان(
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عضو U15 )گروه 15 دانشگاه 
تحقیقاتی و برتر کانادا( 

نسبت اندک دانشجو به 
اساتید دانشگاهی )19: 1(

دارای 13 دانشکده چند رشته  ای

3 دانشکده تحصیالت عالی 

6 دانشکده فرعی و هم پیمان 
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جایگاه مناسب خود را در محیط دانشگاه پیدا کنید

محیط اصلی USask در ساسکاتون )Saskatoon( به خاطر معماری و زیبایی اش مشهور است. اما این 
دانشــجویان، کارکنان و اســاتید متنوع این دانشــگاه هســتند که  یک جو مهمانپذیر و مطبوع را ایجاد 
می کنند یعنی جایی که برای دیدگاه های مختلف ارزش قائل می شــود و یک فرهنگ یادگیری، رشــد و 

درک عمیق تر فراتر از کالس درس رشد و گسترش می یابد. 

عــالوه بــر داشــتن فرصــت کار و تحقیــق در یـکـی از 15 دانشــگاه برتــر کانادا، همــراه با تســهیالتی که 
فراهم آورنده ابزار الزم تحقق سطح باالیی از تعامل و تحقیق هستند، از سطح باالیی از حمایت معمول 

یک دانشگاه کوچکتر لذت خواهید برد. 

چه در یک دوره کارآموزی و چه در یک برنامه آموزشــی  و تحصیلی مشــترک و همکارانه شــرکت کنید، 
یا اینکه در یک کالس موضوعی شــرکت کنید و یا در برنامه مطالعاتی خارج ازکشــور یا برنامه تبادالتی 
ثبت نام کنید، فرصت های ارتقا آموزش و تحصیل حین گذراندن وقت خود در USask  فراوان هستند 

و قابل سفارشی شدن جهت ایجاد تناسب بهینه با اهداف و آرزوهای شما می باشند. 

وقتــی کــه بــه کاوش چنیــن محیطــی می پردازیــد،  مکان هایــی جدیــد و مطلــوب را کشــف خواهیــد 
کــرد و در همیــن راســتا ارتباطــات و پیوندهاـیـی شــکل می گیــرد کــه تعریــف کننــده تجربــه 
دانشــگاهی شــما خواهنــد بــود. از لحظــه ای کــه  نامــه پذیــرش در دانشــگاه را دریافــت می کنیــد،  
احســاس غــرور و اجتماعــی شــدن مشــترک بــا دانشــجویان دیگــر، کارکنــان، اســاتید و اعضــا ســابق 

ایــن دانشــگاه را حــس خواهیــد کــرد. 

دارای بیــش از  3 کیلومتــر 
مربع محیط دانشگاهی 

واقــع در قلمــرو تحــت معاهــده 6 
کانــادا و ملک شــخصی )خاســتگاه( 

میتی )میتیس( )Metis( کانادا

بیش از 160 باشگاه و جامعه 
دانشگاهی
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سـاسکاتــون )Saskatoon( را کــاوش کنیــد

ساســکاتون طی دهه گذشــته رشــد قابل توجهی داشته  است و اکنون خانه 270000 نفر از مردم است 
که در واقع بزرگترین شهر ساسکاچوان تلقی می شود. در نتیجه چنین رشدی، ساسکاتون ارائه دهنده 
بســیاری از امکانات رفاهی خاص یک مرکز شــهری بزرگ در کنار یاری و قابلیت دسترســی به یک شهر 

کوچک تر است. 

زندگی و کاوش در ساسکاتون در مقایسه با دیگر شهرهای عمده و بزرگ کانادا راحت تر است. هزینه های 
تامین مســکن  به همراه هزینه های حمل و نقل در ساســکاتون به شــکلی تطبیقی و مقایســه ای اندک 
است. به عنوان یک دانشجو، شما می توانید از نقل و انتقال و عبور و مرور نامحدود با قیمت مناسب 

مشمول در شهریه های دانشگاهی خود سود ببرید و خودتان به کاوش شهر بپردازید. 

ــه واســطه ترکیــب متنــوع فرهنگــی  کــه دارد، ساســکاتون در واقــع سرشــار از فرصــت، تنــوع و  ب
نــوآوری اســت. بــه عنــوان یــک دانشــجو در اینجــا و بعــد از آن کــه فــارغ التحصیــل شــدید، شــما نیــز 
ایــن نکتــه را درک خواهیــد کــرد کــه چــرا بســیاری از مــردم چنیــن شــهر و مکانــی را خانــه نامیده انــد. 

دارای رتبــه 18 در بیــن 52 مکانی 
کــه روزنامــه نیویــورک تایمــز در 
ســال 2018 بــرای بازدیــد آن هــا را 

معرفی و پیشنهاد کرده است

این شهر دارای جمعیتی برابر 
با 270000 نفر است

زمــان ســپری شــدن در ترافیک 
ســنگین ایــن شــهر برابــر بــا 20 

دقیقه است
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حین اقامت شما احساس زندگی در خانه خود را خواهید کرد

اقامتگاه هــای دانشــگاه ساســکاچوان فراهــم آورنــده محیــط زندـگـی بی نظیــر بــرای دانشــجویان 
هســتند. 

شما بخشی از یک جامعه جهانی و متنوع خواهید بود که در آن می توانید دوستی های بلند مدت برقرار 
کنید و خاطرات ماندگاری را شکل دهید. شما همچنین در یک محیط ایمن و مطالعاتی زندگی خواهید 
کرد که در آن می توانید از حمایت شــخصی و آکادمیک دوســتان، کارکنان اقامتگاه، اســاتید حاضر در 

اقامتگاه و سایر افراد مرتبط برخوردار شوید. 
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معلــم هــای خصـوصــی 

هر هفته، دانشجویان فارغ التحصیل در ارتباط با دروس دانشگاهی اصلی مانند ریاضی، نگارش، شیمی، 
آمــار و فیزیــک بــه طور رایگان به دانشــجویان دوره لیســانس کمــک خواهند کرد که اشــکاالت خود را 

برطرف کنند.  

خدمــات غذایـــی

دانشــجویان ســاکن اقامتــگاه بــه محل هــای ارائــه دهنده 
ـی USask مشــمول در شــهریه اقامتگاه که  خدمــات غذاـی
در واقــع ارائــه دهنده گزینه های غذایی خوشــمزه و مقوی 
بــرای دانشــجویانی هســتند، دسترســی خواهنــد داشــت 
دانشــجویانی کــه اولیــن بــار محیــط دور از خانــه را تجربه 
می کنند و یا اینکه زمان اســتراحت بین کالس ها به دنبال 
دسترســی آسان به وعده های خوراکی هستند، می توانند 

از این امکانات بهره ببرند. 

 Marquis یــک برنامــه غذایی نامحــدود را از طرف مرکز پخــت غذا Voyager Place ســاکنان اقامتــگاه 
دریافت می کنند، در حالیکه ســاکنان اقامتگاه College Quarter کارت اعتباری مخصوص ســاکنین را 

دریافت می کنند که قابل استفاده در محل های مختلف تامین غذا Usask است. 

دانشــجویانی کــه در بیرون از محیط دانشــگاه زندگی می کنند همچنیــن در مرکز غذایی Marquis مورد 
پذیرایی قرار می گیرند.  شــما به دو صورت خرید نقدی یک بار پرداخت یا خرید یک باره برنامه غذایی 

به شکل آنالین می توانید از خدمات غذایی دانشگاه بهره بگیرید. 

در وب ســایت بــه نشــانی livewithus.usask.ca می توانیــد شــاهد یــک تور 
ویدیوئی از دانشگاه و محل های مرتبط به آن باشید. 

http://livewithus.usask.ca
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Voyageur اقامتگــاه

هستند، می توانند از این امکانات بهره ببرند. یک سری تونل ها و راهروهای هوایی به دیگر ساختمان های 
دانشگاه متصل هستند که مخصوصا این حالت برای زمستان بسیار مطبوع و دلنشین است. 

تسهیالت این اقامتگاه در برگیرنده تاسیسات ضروری، اینترنت، رختشوی خانه و برنامه غذایی نامحدود 
است. 

ــل و در  ــا دوب ــده واحدهــای ســنتی، خوابگاهــی، تــک و ی ــه دهن ســاختمان های ایــن اقامتــگاه ارائ
طرح هــای مختلــف و متنــوع هســتند. نقشــه طبقاتــی کــه در ادامــه ارائــه شــد ه اســت مثال هایــی 

از برخــی از ایــن واحدهــا هســتند، امــا نماینــده تمامــی طرح هــای اتاقــی خــاص نیســتند. 

برخی از ویژگی های این اقامتگاه: 

اتاق های مبله شده  	

نواحی اجتماعی و مطالعاتی وسیع و جادار 	

محیط ایمن مطالعاتی و تحقیق محور  	

	 )Marquis(  دارای برنامه غذایی نامحدود در مرکز تامین غذا مارکز

در شهریه اجاره ای، مواردی چون تاسیسات ضروری، اینترنت و رختشوی خانه لحاظ شده اند.  	
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اقامتگاه SEAGER WHEELER )سیـگر ویلــر( 

این اقامتگاه در جنوب محیط دانشگاه واقع شده  است و بخشی از McEown Park است که در واقع 
گروهی متشکل از چهار ساختمان مرتفع است. این چهار ساختمان در بر گیرنده Assiniboine Hall و 
Wollaston Hall  )اتاق خواب های یک و دو نفره برای دانشجویان آخر سالی(، Souris Hall )واحدهای 
دو تخت خوابی برای دانشــجویان دارای فرزند( و Seager Wheeler )واحدهای شــش اتاق خوابی برای 

دانشجویان مجرد( می باشند. 

برخی از ویژگی های این اقامتگاه عبارت است از: 

مجهز به آشپزخانه های درون سوئیتی و ناحیه مشترک  	

اتاق خواب های خصوصی 	

ـی و رختشــوی بــرای حالــت مشــمول در  	 مجهــز بــه تاسیســات ضــروری، اینترنــت، تلویزیــون کابـل
شــهریه اجــاره ای
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 College Quarter اقـامتگاه

در این اقامتگاه، دانشجویان در یک محیط چند فرهنگی و سرزنده و در واحدهای دو، سه و چهار تخت 
خوابی کامال مبله شده زندگی می کنند. فاصله شما با ساختمان های خدماتی و تحصیلی محیط دانشگاه 
فقط چند قدم اســت و دارای مزیت اضافی تعلق به بخشــی از جامعه ساســکاتون با جوی دوســتانه و 

مفید خواهید بود. 

برخی از ویژگی های این اقامتگاه
ناحیه مشترک و آشپزخانه درون سوئیتی 	

اتاق خواب های خصوصی  	

تاسیسات ضروری، اینترنت، تلویزیون کابلی و رختشوی خانه شامل شده در شهریه اجاره ای 	

»توصیه من به دیگر دانشــجوها، مخصوصا دانشــجویان سال 
ـی ایــن اســت که در اقامتگاه هــا زندگی کنند زیرا به شــما  اوـل
کمــک می کند کــه به خاطــر برنامه ها و فعالیت هــای مختلف 

ارائه شده راحت تر خودتان را با دانشکده وفق دهید«

)الیزابـــت آدگبایـــت، دانشـــجو کارشناســـی علـــوم بهداشـــتی، اهـــل نیجریـــه 
و ســـاکن تورنتـــو کانـــادا(
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تقاضـــانامــه هــا

تقاضانامه هــای مرتبــط بــه اقامتــگاه در اولیــن فرصــت و صــرف نظــر از وضعیــت پذیــرش دانشــجو 
پذیرفتــه می شــوند. مــا توصیــه می کنیــم کــه دانشــجو بالفاصلــه پــس از درخواســت بــرای پذیــرش، 
ــل  ــا قب ــد ت ــر بمانی ــه منتظ ــازی نیســت ک ــد.  نی ــه کن ــز ارائ ــد اقامتــی را نی ــت واح تقاضــای دریاف
از درخواســت دریافــت واحــد اقامـتـی، برگــه پذیــرش خــود را دریافــت کنیــد. بــرای آگاهــی از 

ــد.  ــه صفحــه 17 بیندازی ــه واحــد اقامتــی نگاهــی ب شــهریه های مرتبــط ب

در  واقــع  اتاق هــای  دانشــگاهی،  جامعــه  و  ســاکنان  امنیــت  و  ســالمت  از  پشــتیبانی  منظــور  بــه 
اقامتــگاه محــدود هســتند و امکانــات رفاهــی و خدمــات، پیوســته در حــال بــه روزرســانی بر اســاس 
راهنمایی هــای مقامــات بهداشــتی هســتند. جدیدترین اطالعــات در مورد اقامتگاه ها را در وب ســایت                                                                      

livewithus.usask.ca. پیدا کنید. 

http://livewithus.usask.ca
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Usask زندگــی در
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Usask زندگــی در

فــارغ التحصیـــالن دانشگاه ساسکاچوان 

بیش از 159000 فارغ التحصیل که اکنون در سراسر دنیا زندگی می کنند 	

155 گیرنده نشان افتخاری کانادا 	

یک نخست وزیر کانادا 	

9 نخست وزیر استان های کانادا 	

3 قاضی دادگاه عالی کانادا  	

دانـشجویـــان دانشگاه ساسکاچوان

بیش از 25700 دانشجو از 134 کشور دنیا 	

بیش از 3400 دانشجو بومی  	

بیش از 3300 دانشجو بین المللی 	
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ـــزه  ـــده جای 2 برن
ـــل نوب

73 گیرنـــده جایـــزه بورســـیه 
رودز  ــی  تکمیـل تحصیـــالت 
ـــل در  ـــرای تحصی )Rhodes( ب

ــفورد آکسـ

یک برنده جایزه 
اسکار

7 برنــده جایــزه ادبــی از 
دســت اســتاندار )والی(
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دارای 15 تیم ورزشی شاغل 
در مسابقات بین دانشگاهی 

دارای بیش از 130 عنوان قهرمانی 
درعرصه مسابقات ورزشی

محل تولید نور سنکروترون کانادا

دارای مرکز تحقیقات مرتبط به بیماری های 
عفونی و واکسن 

در سال 1907 تاسیس شده است

دانشگاه ساسکاچوان
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دارای موسسه جهانی در زمینه تحقیقات مرتبط به امنیت آبی

دارای مرکز سم شناسی 

 Sylvia( دارای مرکــز تحقیقات مرتبط با نوآوری هســته ای ســیلویا فــدوروک
)FedorUk

از هــر دو دانشــجو یـکـی از آن هــا تجربــه تحقیقاتی درس محــور و عملی را 
تجربــه خواهــد کــرد؛ یعنی جایی که آن ها یاد خواهند گرفت که دســت به 

ایجاد و به اشتراک گذاری دانش جدید بزنند. 

دارای موسسه جهانی در زمینه تحقیقات مرتبط به امنیت غذایی
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مراحل مرتبط به درخواست دادن

1. یافتــن یک برنامــه 

دانشــگاه ساســکاچوان )USask( ارائه دهنده برنامه های اخذ درجات مختلف تحصیلی، دیپلم و گواهی 
نامه در بیش از 150 ناحیه تحصیلی در سراسر مدارس و دانشکده های متنوع دانشگاه است. 

2. شناخــت ملزومــات و سر رسیدهــا 

سررسیدها و ملزومات پذیرش وابسته به موقعیت شما هستند

به چه برنامه ای عالقه دارید؟ 	

چه زمانی می خواهید که کالس ها را شروع کنید؟ 	

آیا اولین بار است که به دانشگاه می روید؟ 	

تحقیــق خــود را انجــام دهیــد و در اولین فرصت درخواســت دهیــد تا از مزایایی چــون پذیرش اولیه و 
دسترسی به بورسیه های تحصیلی سود ببرید. 

3. درخواســت پذیـــرش دهیـــد

آیا آماده درخواســت دادن هســتید؟ یک حســاب در APPLY.USASK.CA ایجاد کنید و فرم درخواست 
آنالین برای پذیرش را پر کنید. 

اگر سوالی در مورد درخواست دارید، با نشانی ADMISSIONS@USASK.CA در تماس باشید. 

4. وضعیت درخواست خود را کنترل کنید

	  .APPLY.USASK.CA ــه نشــانی وارد ســایت شــوید و وضعیــت درخواســت خــود را در وب ســایت ب
ارزیابــی کنیــد. 

کنتــرل کنیــد تــا متوجــه شــوید چــه آیتم هــای تکمیلــی ارائــه شــده اند و یــا اینکــه آیــا آیتم هــای  	
اضافــی مــورد نیــاز هســتند یــا خیــر و بررســی کنیــد کــه چــه زمانــی یــک تصمیــم در مــورد درخواســت 

شــما اتخــاذ شــده  اســت. 

http://ADMISSIONS@USASK.CA
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5. آیتم های تکمیلی خود را تعیین کرده و تحویل دهید

اطمینان حاصل کنید که آیتم های تکمیلی را بالفاصله پس از ارائه درخواســت پذیرش تحویل دهید. 
از سررسیدهای اسنادی جهت تضمین دریافت به موقع رونوشت های خود و دیگر اقالم مطلع شوید. 

اگر االن در دبیرستان مشغول به تحصیل هستید: 

دانش آموزان ساسکاچوان

ــه USask و توســط وزارت  	 از مســئوالن مربوطــه بخواهیــد کــه رونوشــت های رســمی را مســتقیما ب
آمــوزش و پــرورش ارســال کننــد: 

در سریع ترین زمان ممکن 	

بعد از امتحانات ژانویه 2021 و  	

بعد از امتحانات ژوئن 2021  	

دانش آموزان برون استانی 

یک کپی از جدیدترین رونوشت یا کارت گزارش خود را در وب سایت بارگذاری کنید.  	

ــارغ التحصیــل شــدید، ســعی کنیــد کــه رونوشــت رســمی و نهایــی خــود از نمــرات  	 هنگامــی کــه ف
مســتقیما ارســال شــده به USask از طریق پســت و توســط مقام مســئول مرتبط و مناســب مانند اداره 

آمــوزش و پــروش اســتانی خــود را کســب کنیــد. 
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اگر دریک دانشــکده یا دانشــگاه دیگر کالس هایی را گذرانده اید یا و یا 
برنامه ای را کامل کرده اید: 

یــک کپــی از جدیدتریــن رونوشــت خــود کــه نشــان دهنــده نمــرات تمامــی کالس هایــی اســت کــه  	
گذرانید ه ایــد را بارگــذاری کنیــد. 

	  USask ســعی کنیــد کــه یــک رونوشــت رســمی و نهایــی پســت شــده یــا مســتقیما ارســال شــده بــه
توســط موسســاتی کــه در آن جــا درس خوانده ایــد را در اختیــار داشــته باشــید. 

اگر مدرک مهارت زبان انگلیسی مورد نیاز باشد: 

ســعی کنیــد کــه نمــرات آزمــون مهــارت زبــان انگلیســی را مســتقیما بــه USask و توســط ســازمان  	
آزمــون گیرنــده ارســال کنیــد. 

6. پیشنهاد پذیرش خود را تایید و قبول کنید

اگر پیشــنهاد پذیرش دریافت کرده اید، پیشــنهاد خود را آنالین تایید و قبول کنید تا رســما تبدیل به 
دانشجو دانشگاه USask شوید. 

تبریک! لحظه پذیرش خود در دانشگاه #USASK  را در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. 
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برنامـه های ورودی غیـرمستقیـم 

برنامه هــای زیــر نیازمنــد تحصیــل و مطالعات پیش دانشــگاهی )پســا 
متوسطه( هستند. 

دنــدان ســـازی

پزشک طب دندان سازی 

کارشناس علوم دندان سازی  	

برنامه مدرک و درجه دندان سازی بین المللی 	

حقــوق

دکتر حقوق دان 

گزینه حقوق عرفی و عام فرانسه  	

مدرک ترکیبی دکتر حقوق دان و کارشناس هنر

مدرک ترکیبی دکتر حقوق دان و کارشناس بازرگانی 

مدرک ترکیبی دکتر حقوق دان و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار 

پزشکـــی 

دکتر پزشکی

دارای گواهی نامه تحصیالت مرتبط به سالمت و بهداشت جهانی  	

پرستاری 

کارشنــاس علــوم پرستـــاری

کارشناس تکمیلی علوم پرستاری  	
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تـغذیــه

کارشناس علوم تغذیه

داروســـازی

دکتری داروسازی

فیـــزیـوتراپــی 

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

دکتــــری دامپـــزشکـــی

دکتری دامپزشکی 

دارای گواهی نامه بهداشت و سالمت درعرصه سالمت عمومی انسان، دام و محیط  	

مطالعات و تحقیقات تکمیلی و دکتری تخصصی 

GRAD. US�  برای یک لیســت کامل از برنامه های دکتری و کارشناســی ارشد، به وب سایت به آدرس
ASK. CA. مراجعه کنید. 
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دوره لیسانس )حین تحصیل( 

کشــاورزی و منابع زیســت محیطــی

کارشناس علوم کسب و کار کشاورزی

کارشنـــاس علـــوم کشـــاورزی 	

زیست شناسی کشاوزی 	

اقتصاد کشاورزی 	

زراعت 	

علوم دامی و حیوانی 	

اکولوژی کاربردی گیاهان 	

علوم محصوالت کشاورزی 	

علوم زیست محیطی  	

علوم محصوالت زیستی و غذایی 	

باغبانی و گل کاری  	

علوم خاک شناسی 	

کارشناس علوم زیست محیطی حیوانات 

کارشناس علوم مدیریت منابع تجدیدپذیر

سیاست گذاری و اقتصاد منابع  	

علوم منابع 	
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مدارک دیپلم

کسب وکار کشاورزی 	

زراعت 	

	  )Kanawyihetaytan Askiy( مراقبت از زمین

موارد بدون اراّئه مدرک 

تولید میوه و سبزی 	

تولید محصوالت گلخانه ای 	

طراحی باغ )محوطه سازی( و درخت کاری 	

تولید محصوالت به کمک بازکاشت، قلمه زنی و پیوند زنی 	

رشتــه هــای فرعـــی

کارآفرینی مرتبط به کسب و کار کشاورزی 	

میکروبیولوژی کاربردی 	

بیو فناوری  	

تولید محصوالت مزرعه 	

باغبانی علمی 	

تغذیه 	

منابع علف زاری و درخستانی 	

سم شناسی 	
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برنامــه هــا

لیسانـــس هنــر

باستان شناسی و انسان شناسی 	

تاریخ هنر 	

اقتصاد کسب وکار 	

تحقیقــات و مطالعــات مربوطبــه دوره هــای  	
کالســیک، قــرون وســطی و رنســانس

نمایش نامه 	

تاریخ تئاتر 	

اقتصاد 	

زبان انگلیسی 	

زبان فرانسه 	

تاریخ 	

مطالعات بومی و بوم شناختی  	

مطالعات بین المللی 	

زبان شناسی 	

زبان شناسی کلی و کاربردی  	

زبان ها و علوم سخنرانی  	

زبان های مدرن 	

 فرانسه 	

 اسپانیایی 	

موسیقی 	

فلسفه 	

برنامه ریزی شهری و منطقه ای 	

مذهب و فرهنگ 	

جامعه شناسی 	

جرم شناسی و عدالت بومی  	

هنر استودیو 	

مطالعات جنسیتی و زنان  	

کارشنـــاس هنــر و علـــوم 

محیط زیست و جامعه  	

مطالعات بهداشتی  	

 زیست شناسی، توسعه و سالمت 	

آب و هواهای متغییرو سالمت 	

فرهنگ،  محیط زیست و سالمت 	

فرد، جامعه و سالمت  	

طراحی سامانه های تعاملی 	

 گزینه کارآموزی حرفه ای  	
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لیسانـــس هنـرهـــای زیبـــا 

نمایش نامه 	

بازیگری 	

طراحی صحنه 	

هنر استودیو 	

کارشناسی موسیقی

اجرا  	فردی و تخصصی  	

کارشناس موسیقی - آموزش موسیقی

ثانویه 	سال های اولیه/میانی  	

کارشناسی علوم

ریاضی کاربردی 	

باستان شناسی 	

جمع اوری و تحلیل داده های زیسن شناختی  	
پیچیده

گزینه کارآموزی حرفه ای 	

زیست شناسی 	

شیمی 	

علوم کامپیوتری 	

گزینه کارآموزی حرفه ای 	

گزینه مهندسی نرم افزار 	

زیست شناسی محیط زندگی  	

زمین شناسی محیط زیست 	

علوم غذایی 	

زمین شناسی 	

ژئوفیزیک 	

آب شناسی  	

گزینه آموزش همکارانه  	

فیزیک ریاضی  	

ریاضی  	

زیست شناسی گیاهان و حیوانات فسیلی 	

فیزیک 	

اخترشناسی 	

فیزیک اتمسفری، فضا و پالسما 	
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گزینه کارآموزی حرفه آی 	

علوم مواد  	

فیزیک هسته آی 	

فیزیک نظری 	

روانشناسی 	

آمار 	

سم شناسی 	

کارشناسی علوم )علوم بیو پزشکی(

بیوشیمی، میکروبیولوژی و ایمنی شناسی 	

بنیادهای بیوپزشکی  	

عصب شناسی بیوپزشکی 	

علوم سلولی، فیزیولوژیکی و داروشناختی 	

)میــان  	 رشــته ای  چنــد  بیوپزشــکی  علــوم 
رشــته ای(

گواهــی نامــه هــا 

تحقیقات زیست شناختی 	

زبان التین کالسیک و قرون وسطی 	

محاسبه گری  	

جرم شناسی  و اعتیاد  	

اخالق، عدالت و حقوق 	

مطالعات و تحقیقات جهانی  	

سیاست و حکومت بومی  	

موسیقی جاز 	

زبان پزشکی 	

سیاست و حقوق 	

گواهــی نامــه تحصیــالت تکمیلــی و تخصصی  	
در اقتصاد

مطالعه قصه گویی بومی  	

طراحی شهری 	

	  )wicehtowin( تئاتر ویست وین
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رشتــه دوم و اصلـــی 

اخترشناسی 	

ادبیات کانادا )به زبان انگلیسی(  	

مطالعه زبان، ادبیات و تاریخ روم و یونان 	

 باستان  	

مطالعات جرم شناسی، حقوق وعدالت 	

جمع اوری و پردازش اطالعات جغرافیایی  	

زبان آلمانی  	

زبان اسپانیایی 	

آب شناسی 	

آموزش

لیـسانــس آمـــوزش

سال های اولیه/میانی 	

تربیت مدرس زبان 	

دوره دبیرستان 	

موسیقی سکانسی 	

حرفه و فن 	

کارشناســی ترکیبی علوم در زمینه حرکت شناســی/ کارشناسی آموزش 
برنامه های بومی

ــکا  	 ــان بومــی آمری ــه تربیــت مــدرس زب برنام
)ITEP(

شهری  	 و  بومی  مدرس  تربیت  برنامه 
)SUNTEP( ساسکاچوان

گواهـی نامه هـا 

مطالعات راهنمایی و شغلی  	

آموزش کودکان  	

زبان انگلیسی برای آموزش زبان اضافی 	

زبان های بومی 	

معلمــان بــه شــکل بیــن المللــی آمــوزش دیده  	
و تربیت شــده
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مدیریت در آموزش پس از دوره دبیرستان 	

هنرهای عملی و کاربردی 	

اقتصاد خانگی 	

هنرهای صنعتی 	

آموزش حرفه و فن در دبیرستان 	

آموزش تخصصی و خاص 	

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم 	

 )Edwards( دانشکده کسب و کار ادواردز

لیسانس تجارت

حسابداری 	

امور مالی 	

منابع انسانی 	

مدیریت 	

بازاریابی 	

مدیریت زنجیره عرضه )چرخه تولید(  	

گواهـی نامـه هـــا 

مدیریت کسب وکار بومی 	

کسب وکار 	

کارآفرینی  	

رشته هـــای دوم واصلـــی
کسب و کار بین المللی 	

گزینـــه اختیـــاری

	 )Edwards( برنامه آموزش همکارانه و تعاونی ادواردز

مهنـدســـی

کارشناســی علــوم مهـندســـی

مهندسی شیمی 	

بیوشیمی 	

پردازش مواد معدنی 	

نفت و بنزین  	
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معماری و عمران 	

مهندسی کامپیوتر 	

نرم افزار 	

برنامه هــای کاربــردی و پــردازش ســیگنال  	
ـی دیجیتاـل

سامانه های دیجیتالی  	

مهندسی الکتریکی 	

برنامه هــای کاربــردی و پــردازش ســیگنال  	
ـی  دیجیتاـل

برق و انرژی 	

سنسورها، مدرها و وسائل الکتریکی 	

فیزیک مهندسی 	

مهندسی زیست محیطی 	

مهندسی زمین شناسی 	

مهندسی معدن 	

مهندسی مکانیک 	

شاخه مهندسی معدن  	

گواهــی نامــه هـــا 

نوآوری فناوری  	ارتباطات حرفه ای 	

گزینـــه اختیـــاری

برنامه دوره کارآموزی همکارانه و تعاونی مهندسی 	

حرکــت شناســـی

کارشناســی علــوم حرکــت شناســی

مطالعت ورزش و تمرین های ورزشی 	

مدیریت ورزش و اوقات فراغت  	

تناسب اندام و سالمت حرفه ای 	

کارشناسی ترکیبی علوم حرکت شناسی/ کارشناسی آموزش 	
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رشتــه دوم و اصلــــی

تغذیه 	

دنـــدان ســـازی

گواهـــی نامـــه

دستیار دنداپزشک 	

محیـــط زیــست و پایــداری آن

گواهـــی نامـــه

پایداری و حفاظت از محیط زیست 	

منابع طبیعی و پایداری 	

جامعه و پایداری  	

سامانه های غذایی و پایداری 	

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد تمامــی برنامه هــای حیــن تحصیــل )کارشناســی( در دانشــگاه 
ساســکاچوان بــه آدرس اینترنتــی ADMISSIONS.USASK.CA مراجعــه کنید. 

http://ADMISSIONS.USASK.CA
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)St. Thomas More( دانشکده سنت توماس مور

ــه تحــت   ــک اســت ک ــک دانشــکده هنرهــای آزاد کاتولی  دانشــکده St. Thomas More( STM( ی
کنتــرل و هدایــت USask اســت و در محیــط اصلــی دانشــگاهی خــود در ساســکاتون واقــع شــده  
اســت. STM ارائــه دهنــده بیــش از 250 کالس علمــی و هنــری اســت کــه درآن هــا تمامــی 
دانشــجویان USask چــه بــه عنــوان بخشــی از فراینــد اخــذ مــدرک در زمینــه علــوم یــا هنــر و چــه 
بــه عنــوان فــرد گزینشــی از دیگــر دانشــکده های USask کــه می خواهنــد مــدرک خــود را کامــل 
کننــد بــا آغوشــی بــاز بــرای ثبــت نــام پذیرفتــه می شــوند. ایــن دانشــکده ارائــه دهنــده ســایزهای 
کالس هــای کوچکتــر، اســاتید خبــره و برنــده جایزه هــای مختلــف علمــی و بســیاری از گزینه هــای 
آموزشــی در نواحــی عدالــت اجتماعــی بــه همــراه  گزینه هــای یادگیــری خدمــات اجتماعــی اســت. 

ــر اســت:  ــه فــرد زی ــده برنامه هــای علمــی و هنــری منحصــر ب STM  همچنیــن ارائــه دهن

فلسفه 	

رشته دوم و اصلی در زمینه دیدگاه های انتقادی درمورد عدالت اجتماعی و منافع عمومی  	

رشته دوم و اصلی در زمینه مطالعات و تحقیقات مرتبط به کشور اوکراین 	

اعطا گواهی نامه در زمینه مطالعات کاتولیک 	

اعطا گواهی نامه در زمینه اصالت و منشا مذاهب مسیحیت و یهودیت 	
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محل زندگی خود را بشناسید

اگــر شــما درساســکاچوان زندگــی می کنیــد، ممکــن اســت دســت بــه شناســایی محــل اقامــت خــود 
بزنیــد و تعــدادی از کالس هــا را حیــن تحصیــل بــرای اخــذ مــدرک در یــک محیــط دانشــگاهی خــارج 

از ساســکاتون و یــا در یکــی از اقامتگاه هــای بیــرون از محیــط دانشــگاه بگذرانیــد. 

دانشــگاه ساســکاچوان )USask( بــا موسســات آموزشــی ساســکاچوان بــه مــدت بیــش از 40 ســال 
همــکاری دارد تــا بــرای دانشــجویان فرصت هــای تحصیــل و یادگیــری نزدیــک بــه خانــه را فراهــم کنــد. 

ــارج از ساســکاتون و  ــای خ ــای Usask و اقامتگاه ه ــا 1500 دانشــجو Usask در پردیس ه ــروزه تقریب ام
توســط روش هــای حضــوری، آنالیــن، مطالعــه مســتقل و کالس هــای تلویزیونــی پخــش زنــده مشــغول بــه 

تحصیــل هســتند. 

شــما می توانیــد برنامــه USask خــود را شــروع کنیــد و دربرخــی مــوارد، یــک مــدرک را بــدون تــرک خانــه 
اخــذ کنیــد. ایــن انعطــاف پذیــری بــه شــما ایــن امــکان را خواهــد داد کــه تعــادل خوبــی را بیــن تعهدهــای 
خانوادگــی، کاری و مــوارد مشــابه ایجــاد کنیــد. کالس هــای کوچکتــر همــراه بــا تعامــل بیشــتر اســتاد/
دانشــجو، مشــاوره  های کاری و برنامــه ای، آمــوزش حمایـتـی از نــگارش مقالــه بــه همــراه بحث هــای 

گروهــی درس محــور در تمامــی محل هــای تحصیلــی موجــود هســتند. 

درسال Usask ،2020 مفتخر به افتتاح پردیس Usask Prince Albert  شد؛ به طوریکه 
برنامه هــای Usask در آن ارائــه می شــوند و فرصت هایی برای اعضا جامعه دانشــگاهی 

فراهم می آید تا نزدیک به خانه خود به اهدافشان دست یابند.
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آلبــرت،  پرینــس  پردیــس  مرکــز  در 
US� ـی آمــوزش  برنامه ریز ی هــای قبـل
رخ می دهــد.  در سراســر شــهر   ask
بــه  دســت  می تواننــد  دانشــجویان 
کامــل  مــوارد  برـخـی  در  و  شــروع 
کــردن مــدارک خــود در دانشــکده های 
ــع زیســت محیطــی،  کشــاورزی و مناب
هنــر وعلــوم، آموزش، حرکت شناســی 
کســب  دانشــکده  و  پرســتاری  و 
بزننــد.   )Edwards( ادرواردز  وکار 
دانشــجویان همچنیــن قــادر خواهنــد 
بــود کــه یــک ســال از تحصیــل را صرف 
ورودی  ملزومــات  تامیــن  و  تکمیــل 
دندانپزشــکی،  چــون  برنامه هاـیـی 
داروشناســی،  تغذیــه،  پزشــکی، 

کننــد.  دامپزشــکی  و  فیزیوتراـپـی 
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پشتیبـانـی از دانـشجویــان

شــروع بــه تحصیــل در دانشــگاه یکــی از بزرگتریــن تغییــر و تحول هــای زندگــی هــر فــردی اســت. 
ــن تحولــی و  ــه چنی ــق بهین ــرای تحق ــه شــما ب در دانشــگاه ساســکاچوان )USask( جهــت کمــک ب

ــه عمــل خواهــد آمــد.  پیشــرفت تحصیلــی اســتاندارد، پشــتیبانی الزم ب

مرکــز دانـشجویــان بومـــی 

کارکنان مرکز دانشجویان بومی )ASC( متعهد به حمایت از موفقیت شخصی و آکادمیک دانشجویان  
Inuit  )اسکیمو، سرخپوست(، First nations )بومی( و Metis )دورگه( هستند. ASC یک جامعه کامل 
را توســط خدمات و برنامه های دانشــگاهی، فرهنگی، اجتماعی و شــخصی برگزار شــده در سراســر ســال 

تحصیلی دانشگاهی ایجاد کرده  است. 

خدمــات دستـرســـی و برابـــری 

خدمــات دسترســی و برابــری توســط قانون حقوق  بشــر ساســکاچوان و وظیفه تامیــن اقامتگاه و رفع 
نیازهای افراد حین بروز ناتوانی های یادگیری یا پزشــکی، مذهب، وضعیت خانوادگی )ازجمله حاملگی( 
یا هویت جنسیتی هدایت می شود. خدمات مربوطه دربرگیرنده تامین نیازهای دانشگاهی و امتحانی، 
یادداشت برداری، تغییرات کالس درس، کتاب های درسی جایگزین، فناوری کمکی و راهبرد دانشگاهی 

هستند. 

جامعــه و مراقبــت ازکـــودک

Usask سه مرکز مراقبت از کودک را اداره می کند و ارائه دهنده مکان های شیردهی مناسب برای مادران 
است. به عالوه، parents on Compus  یک گروه اجتماعی متمرکز بر فراهم سازی حمایت، طرفداری و 
برگزاری مراســم های مفید برای خانواده های حاضر در USask اســت. شما می توانید با دانشجویان آشنا 
شوید و فرصت های مطالعاتی خارج از کشور را به همراه خدمات دسترسی برای دانشجویان بین آلمللی 

بشناسید. 
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جوامـــع یادگیـــری 

یاد بگیرید که با ســرعت بیشــتری با دانشــگاه ســازگار شــوید و از هدایت گری دانشجویان موفق سال 
  LC دانشکده خود سود ببرید. ثبت نام در واحدهای )LC( آخری به واسطه ثبت نام در جامعه یادگیری

در چندین دانشکده از اوایل ماه می آغاز خواهد شد. 

در یــک واحــد LC، شــما بــا گروهــی کوچــک از دیگــر دانــش آمــوزان جدیــد کــه واحدهــای درســی 
ــه  ــه و عالق ــورد توج ــای درســی م ــن واحده ــی شــوید. ای ــا شــما برداشــته اند، آشــنا م مشــابهی ب
مشــترک شــما هســتند یــا اینکــه بخشــی از ملزومــات اخــذ مــدرک می باشــند. شــرکت در یــک واحــد 
ــای  ــان اســت و مهارت ه ــری توســط خودت ــول مســئولیت یادگی ــای قب ــن راه ه LC ، یکــی از بهتری
الزم  جهــت کســب موفقیــت در ایــن محیــط دانشــگاهی جدیــد را بــه شــما خواهــد آموخــت. چنیــن 

واحــدی فرصتــی بــزرگ بــرای یافتــن دوســتان جدیــد اســت!

خدمــات یادگیــری دانـشجـــو

خدمــات یادگیــری دانشــجو )SLS( بــه دانــش 
آموزان کمک خواهد کرد که بیشترین بهره وری 
را از تجربه دانشــگاهی خود در USask  کســب 
کننــد. SLS ارائــه دهنده کارگاه های آموزشــی، 
معلم هــای خصوصــی و منابــع آنالیــن جهــت 
کمک به دانشجویان در زمینه موضوعاتی چون 
نگارش، مطالعه و تحقیق، ریاضی و آمار است. 

مرکــز رفــاه دانـشجویــی 

ایــن مرکــز ارائــه دهنــده مراقبــت بهداشــتی 
ـی غیرضــروری به دانشــجویان  فیزیـکـی و ذهـن

USask  و همسران و فرزندان آن ها است. 
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سگ هــای مراقــب و کمـکـــی

ســگ های امدادی St. John Ambulance مرتب به 
محیط دانشگاه سر می زنند تا از استرس دانشجویان 
کم شــود. نوازش کردن یک ســگ می تواند ســطوح 
هورمون کاهنده استرس اکسی توسین را افزایش 
دهد و تولید هورمون استرس زا کورتیزول را کاهش 

دهد. 

  USSU مــراکز

 )USSU( اتحادیه دانشجویان دانشگاه ساسکاچوان
مرکــز را کنتــرل و اداره می کنــد تــا تجربــه دانــش  
آموزان ارتقا یابد. این مراکز در برگیرنده مرکز زنان، 
مرکز کمک رســانی، مرکز غذا و مرکز حمایت ازافراد 
 USSU دوجنســیتی یا همجنس گرا هســتند. مراکز
مخصــوص تمامــی دانشــجویان هســتند و فراهــم 
آورنده منابع، حمایت و خدمات در یک جو مثبت و 

دلنشین هستند. 
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هزینه تحصیل خود را تامین کنید 

بورسیه تحصیلی و جوائز

بورسیه های تحصیلی و ورودی تضمین شده 
به صورت خودکار و زمانیکه درخواســت پذیرش می دهید، اعطای بورســیه تحصیلی تضمین شده برای 
ورود به دانشــگاه برای شــما لحاظ می شــود. این بورسیه ها نشــان دهنده موفقیت های دانشگاهی شما 

هستند و براساس میانگین و معدل پذیرش شما اعطا می شوند. 

بهترین و برجسته ترین بورسیه های تحصیلی برای ورود به دانشگاه دربرگیرنده بیشترین کمک هزینه 
ورودی تجدیدپذیر هســتند و براســاس نظر دانشــگاه، مدیریت و کمک های انجام شــده به دانشــکده 
وحیات جامعه دانشگاهی اعطا می شوند. این بورسیه ها نیازمند تسلیم یک فرم درخواست پاداش بعد 

از تنظیم درخواست برای پذیرش هستند. 

$3000 95٪ یا بیشتر

$2000 93٪ تا ٪94.9

$1000 90٪ تا ٪92.9

$500 85٪ تا ٪89.9

بهترین و برجسته ترین بورسیه های تحصیلی ورودی دانشگاه

حدا کثر تا 40000$ مقدار

1 دسامبر تاریخ اقدام برای پذیرش

15 دسامبر تاریخ اقدام برای پاداش

اقدام کنید که کالس  برای پذیرش، زمانی  اگر 
12 هستید، میانیگن و معدل درسی شما دو بار 
محاسبه خواهد شد؛ یک بار در زمان پذیرش و 
یک بار نیز مجددا پس از فارغ التحصیلی شما. 
میزان بورسیه  و کمک هزینه تحصیلی، مبتنی 

بر بیشترین معدل درسی شما خواهد بود. 
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چرخــه جوائـــز افتخـــاری 
پنج مورد از بهترین و برجسته ترین بورسیه های تحصیلی USask برای دانش جویان بومی لحاظ شده اند. 
این بورسیه ها دارای ارزش از $24000 تا $40000 برای یک دوره 4 ساله هستند و به دانشجویان فعال 

در زمینه مشارکت اجتماعی و درخشش تحصیلی اعطا می شوند. 

در دانشــگاه ساســکاچوان، دانشــجویان ورودی مســتحق دریافــت یــک بورســیه تحصیلــی ورودی 
ـی یــا پــاداش ورودی رقابـتـی  و تضمیــن شــده عــالوه بــر یــک بورســیه ورودی برجســته و متعاـل

هســتند. 

جوایز رقابتی مرتبط به ورود به دانشگاه در بر گیرنده بورسیه ها و کمک هزینه های متعدد هستند که 
قابل دسترســی توســط بسیاری از دانشــجویان با تجارب متنوع می باشند. درخواست کننده ها براساس 
موفقیت هــای دانشــگاهی، نیــاز مالی و یا کمک به دانشــکده وحیات اجتماعی قابل ارزیابی هســتند و 
برخی جوایز نیز براســاس یک ســری پس زمینه های خاص، کمک به برخی باشــگاه های خاص و یا کسب 
جایزه در مســابقات ورزشــی یا موسیقی، اعطا می شــوند. همه دانشجویان ورودی برای ارائه درخواست 

ترغیب می شوند. 

این دانشگاه دارای سابقه پرداخت 13 میلیون دالر کمک هزینه تحصیلی، جایزه و بورسیه است. 

13 میلیون دالر کمک هزینه تحصیلی
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»کمک هزینه تحصیلی تضمین شــده، 

به من انگیزه الزم برای پیگیری آموزش 

ـی را داد و حســی بزرگتــر از تعلــق  عاـل

را درمــن ایجــاد کرد. ایــن عامل به من 

فهماند که دانشگاه ساسکاچوان جایی 

است که باید در آن  جا باشم« 

ــی  ــی، برنـــده بورســـیه تحصیـل ــی بازرگاـن ــی مالنبـــک )Cathy Moellenbeck(، کارشـــناس امورماـل )کـت
ــلوواکی ــل اسـ ــگاه، اهـ ــه دانشـ ــت ورود بـ ــده جهـ ــن شـ تضمیـ

جوایز رقابتی مرتبط به ورود به دانشگاه

500 دالر تا 32000 دالر ارزش

15 فوریه تاریخ درخواست پذیرش

تاریخ درخواست جایزه 1 مارس
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امور مالــی خود را بـرنامـــه ریــزی کنیــد

شـهریــه
شهریه بیشتر برنامه  های تحصیلی در USask توسط افزودن هزینه هر کالس منحصر به فرد محاسبه 
می شود که شما در آن ثبت نام می کنید. برای بسیاری از برنامه ها، محدوده ای وسیع از کالس ها وجود 
دارد که شما می توانید ازمیان آن ها یکی را انتخاب کنید و این حالت به شما میزان زیادی از انعطاف 

پذیری از لحاظ برنامه و بودجه ای که دارید را اعطا می کند. 

شهریه های دانشجویی برای مزایای دانشجویی خاص و ارائه شده به عنوان بخشی از آموزش دانشگاهی 
شما استفاده می شوند. این موارد دربرگیرنده شهریه هایی برای حمایت از برنامه های تفریحی و ورزشی، 
خدمات دانشــجویی، برنامه های ســالمتی و دندانپزشکی، اتحادیه دانشــجویی شما و انتقال دانشجویی 
ـی هســتند کــه به شــما این امکان را می دهد که حین ســال تحصیلی توســط برنامــه انتقالی  بین الملـل

ساسکاتون انتقال و مسافرت نامحدود را تجربه کنید. 

این تخمین ها منعکس کننده شــهریه میانگینی هســتند که برای یک سال انتظار پرداخت آن را دارید 
اگر دریک برنامه درسی کامل ثبت نام کنید )تعداد بیشینه واحدهای درسی مجاز(. 

دانشجویان بین المللی  دانشجویان کانادایی دانشکده 

18053 دالر 6613 دالر کشاورزی و منابع زیست محیطی

18441 دالر 6755 دالر علوم وهنر

18591 دالر  6810 دالر آموزش

21226 دالر 7775 دالر دانشکده کسب وکار ادواردز

23901 دالر 8755 دالر مهندسی

18215 دالر 6672 دالر حرکت شناسی

947 دالر 947 دالر شهریه های دانشجویی

1000 دالر تا 2000 دالر 1000 دالر تا 2000 دالر کتاب های درسی و سایزتجهیزات مورد نیاز
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اقـامــت و سکونــت 
زندگی در اقامتگاه دربرگیرنده مزیت های بســیاری برای دانشــجویان اســت؛ ازجمله بسیاری از امکانات 
رفاهــی که شــما ممکن اســت اگر بیرون ازمحیط دانشــگاهی زندگی کنید باید آن هــا را پرداخت کنید. 
این موارد دربرگیرنده برنامه های خوراکی مناسب، رختشوی خانه، اینترنت و تاسیسات ضروری همانند 

الکتریسیته و آب هستند. 

میزان برای هر شخص، از سپتامبر تا آوریل مجموعه اقامتی

دو واحدی   9240 دالر
تک واحدی   10250 دالر

 Voyageur Place
ـی نامحــدود، تاسیســات ضــروری،  دربرگیرنــده برنامــه غذاـی

اینترنت با سرعت باال و رختشوی خانه است

سه یا چهار اتاق خواب 6792 دالر
دو خوابه 7816 دالر 

تک خوابه   8832 دالر
واحد استودیو 7448 دالر

College Quarter
دربرگیرنده تاسیســات ضروری، تلویزیــون کابلی، اینترنت با 
سیم و بی سیم، تلفن )تماس های محلی رایگان( و رختشوی 

خانه است

یک اتاق خواب در یک واحد شش خوابه    
4056 دالر

 SEAGER WHEELER
دربرگیرنده تاسیســات ضروری، تلویزیون کابلی، اینترنت بی 
ســیم و باســیم، تلفن )رایگان برای تماس محلی( و رختشوی 

خانه

 نرخ های اجاره آی برای سال تحصیلی 2021-2020 )شرط اجاره )دوره( هشت ماهه( ارائه شده آند. 

شهریه

947 دالر شهریه های دانشجویی

1000 تا 2000 دالر کتاب درسی و سایر تجهیزات مورد نیاز

اقامت

USASK تخمین هزینه



University of Saskatchewan45

ملزومــات پذیــرش 

1. فـارغ التحصیلــی از دبیرستــان 
اگر شــما هنوز درحال تکمیل دوره دبیرســتان هستید، می توانید یکی از گزینه های پذیرش باشید؛ اگر 

ثابت کنید که ملزومات الزم برای برنامه انتخابی را تامین خواهید کرد. 

2. معــدل پـذیــرش 
بــرای دانش آموزان دبیرســتانی یــا فارغ التحصیالن، معدل پذیرش ضمن اســتفاده از نمرات پنج درس 

قابل قبول کالس دوازدهم )سطح باال( محاسبه می شود. 

ریاضی 	

زبان انگلیسی 	

ســه موضــوع درســی و قابــل قبــول دیگــر  	
از:  هســتند  عبــارت 

بیشترین نمره دو درس علوم طبیعی 	

بیشــترین نمــره دو درس علــوم انســانی یــا  	
علــوم اجتماعــی 

بیشترین نمره هنرهای اجرایی  	
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پذیرش چرخه ای

درخواســت کننــدگان در سراســر چرخــه پذیــرش لحــاظ می شــوند و پذیــرش بــر یــک پایــه کســب 
شــرایط الزم و مقبــول تــا زمانــی کــه صندلــی هــا پــر شــوند، ارائــه می شــود. 
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سررسید درخواست برای ترم پاییز 2021 درتاریخ 
1 می خواهد بود

سررسید ارائه مستندات 1 ژوئن خواهد بود 
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کارشناس علوم کسب وکار کشاورزی

کارشناس علوم کشاورزی 

کارشناس مدیریت منابع تجدیدپذیر

دیپلم کسب و کارکشاورزی
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برای درخواست کننده های بین المللی: 

سررسید درخواست برای ترم پاییز 1 می خواهد 
بود

سررســید ارائــه مســتندات الزم برابــر 1 ژوئــن 
خواهد بود

برای شهروندان کانادایی و ساکنان دائمی: 

سررسید درخواست برابر 15 آگوست است

سررســید ارائه مســتندات الزم برابر 15 آگوست 
است

از درخواســت کننده هــا خواســته می شــود کــه 
زود درخواســت خود را ارائه کنند؛  زیرا ثبت نام 

کالس ها درژوئن شروع می شود. 
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کارشناس هنر

کارشناس هنر و علوم 

کارشناس هنرهای زیبا 

کارشناس علوم

کارشناس علوم )علوم بیو پزشکی(

وم
 عل

ر و
هن

٪7
0

کارشناس موسیقی

کارشناس موسیقی - آموزش موسیقی

مصاحبه های برنامه ریزی شده درتاریخ های 
1 اکتبــر 2020، 30 ژانویــه 2012، 6 مــارس 
2021 و 17 آوریل 2021 انجام خواهند شد. 
از درخواست کننده ها قویا استدعا می شود 
که قبــل از تاریخ مصاحبــه ترجیحی خود، 
درخواســت پذیــرش را ارائــه کننــد و گرنه 
بایــد با دپارتمان موســیقی تماس بگیرند 

تا برای آن ها مصاحبه ای تنظیم شود. 

سررســید درخواســت برای ترم پاییز تاریخ 1 می 
است

سررسید ارائه مستندات الزم برابر 1 ژوئن است

بر 
برا

ظر 
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ف و
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 ٪
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کارشناس بازرگانی
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75

کارشناس علوم مهندسی

ی
دس

هن
م

درخواست کنند ها دارای معدل کمتر از معدل هدف و مدنظر، زمانی ترغیب به ارائه درخواست می شوند که 
دارای معدل حداقلی 70٪ باشند. آن ها ممکن است یک پیشنهاد مشروط درارتباط با کرسی های موجود جهت 

پذیرش را دریافت کنند. 
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سررســید درخواســت برای پذیــرش زودهنگام 
و اولیــه بــرای تــرم پاییــز 2021 برابر اســت با 1 

دسامبر

سررســید ارائه مســتندات الزم برابر است با: 1 
دسامبر

سررسید درخواســت برای پذیرش معمول برای 
ترم پاییز 2021 برابر است با: 1 می

سررســید ارائه مســتندات الزم برابر است با: 1 
ژوئن

بر اساس یک رتبه بندی 
رقابتی

معدل هــدف و مد نظر: 
٪75
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سررسید درخواســت برای پذیرش زودهنگام و 
اولیه ترم پاییز 2021 برابر است با 1 دسامبر 

سررســید ارائه مســتندات الزم برابر است با: 1 
دسامبر

سررســید درخواســت برای پذیرش معمول ترم 
پاییز 2021 برابر است با: 15 فوریه

سررســید ارائه مســتندات الزم برابر است با: 1 
مارس

براساس یک رتبه بندی 
رقابتی

معــدل هــدف و مدنظــر 
برابر است با: ٪80
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ح

براساس یک رتبه بندی 
رقابتی

معــدل هــدف و مدنظــر 
برابر است با: ٪70
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ش
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آم

ش
وز

آم

بنــدی  رتبــه  براســاس 
رقابتی 

معــدل هــدف و مدنظر: 
٪85
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پذیــرش مبتنـــی بر رتبــه بنــدی و رقابــت محـــور 

ــق سررســید درخواســت  ــرش، طب ــه شــکلی رقابتــی و براســاس معــدل پذی درخواســت کننده هــا ب
ــه خواهــد شــد.  ــر ارائ ــدگان برت ــه درخواســت کنن ــدی می شــوند و کرســی های موجــود ب ــه بن رتب



University of Saskatchewan49

انتقـــال

لطفــا بــه آدرس وب ســایت بــه نشــانی  admission.usask.ca بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در 
مــورد درخواســت انتقــال بــه دانشــگاه ساســکاچوان مراجعــه کنیــد. 

پذیـــرش ویــژه و انتقـــال دانشگــاهــی 

اگــر ملزومــات پذیــرش معمــول را تامیــن نکنیــد، ممکــن اســت بــرای پذیــرش ویــژه یــا مالحظــات 
خــاص در نظــر گرفتــه شــوید؛ یــا اینکــه فرصــت ثبــت نــام در برنامــه انتقالــی علــوم و هنــر بــه شــما 
 admission. usask. ca اعطــا شــود. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت بــه نشــانی

مراجعــه کنیــد. 

درس های مورد نیاز برای دانشکده/برنامه شما 

عــالوه بــر تامیــن ملزومــات معــدل پذیــرش، شــما بایــد همچنیــن ملزومه هــای دروس پیــش نیــاز 
دانشــکده یــا برنامــه خــود را تامیــن کنیــد:

http://admission.usask.ca
http://admission.usask.ca
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دروس مورد نیاز در سطح عالی کالس دوازدهم درجه یا دیپلم

ده
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دان

زیست شناسی

شیمی

ریاضی 

هیچ کمبود و نقصانی قابل قبول نیست

کارشناس علوم محیط زیست حیوانات
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زیست شناسی

شیمی
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کارشناس علوم کشاورزی

کارشناس مدیریت منابع تجدیدپذیر

دیپلم زراعت
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زیست شناسی یا شیمی یا فیزیک

ریاضی

درخواســت کننده هــا ممکــن اســت تــا قبــل ازســال دوم 
تحصیلــی اجــازه تصحیــح و رفــع نواقص پیش نیــازی را 

داشته باشند. 

کارشناس کسب و کار کشاورزی

دیپلم کسب و کار کشاورزی

ریاضی

درخواســت کننده ها ممکن اســت حتی با وجود نقص در 
تکمیــل پیــش نیاز ریاضــی پذیرفته شــوند، امــا ترغیب 
خواهند شــد که با دانشــکده به محض پذیرش مشــورت 

کنند تا نحوه رفع نقص وکمبود را بیاموزند. 

کارشناس هنر

کارشناس علوم وهنر

کارشناس هنرهای زیبا

کارشناس موسیقی

کارشناس موسیقی- آموزش موسیقی

کارشناس علوم

وم
 عل

ر و
هن

زیست شناسی

شیمی

ریاضی

یک نمره حداقلی  70٪ برای هریک از این دروس نیازاست

نواقص مرتبط در برنامه علوم بیوپزشکی مجاز نیستند و 
باید حتما رفع شوند. 

کارشناس علوم )علوم بیوپزشکی(

وم
 عل

ر و
هن
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زیست شناسی یا شیمی یافیزیک یا زمین شناسی

تاریخ یا مطالعات اجتماعی یا مطالعات بومی

زبان )به غیر اززبان انگلیســی( یا هنرهای زیبا یا هنرهای 
اجرایی

ریاضی

فقط در مورد از این موضوعات درســی، درخواســت کننده 
مجاز به پذیرش، حتی به واســطه وجود نقص در تکمیل 
پیش نیاز اســت و بعد از پذیرش نیز دانشــجو باید قبل 
از ورود به سال دوم تحصیلی این نواقص را برطرف کند. 

کارشناس آموزش

ش
وز

آم

زیست شناسی

شیمی یا فیزیک

ریاضی

ـی نواقــص بایــد حتمــا رفع شــوند ومجاز  دربرنامــه ترکیـب
نیستند. 

و  شناســی  حرکــت  ـی  ترکیـب کارشــناس 
آموزش ش

وز
آم

ریاضی

درخواســت کننده هــا با وجود نقــص در تکمیل پیش نیاز 
پذیرفته می شــوند و پــس از پذیرش باید قبل از ورود به 
ســال دوم تحصیلی نقص مربوطه را برطرف کنند )2022-

 .)2021

کارشناس بازرگانی
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ریاضی با محوریت جبر و مثلثات 

یــک نمــره حداقلی  70٪ بــرای هریک ازایــن دروس مورد 
نیاز است

کارشناس علوم مهندسی
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زیست شناسی

شیمی یا فیزیک

ریاضی

کارشناس حرکت شناسی

ی
اس

شن
ت 
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ح
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درحالیکه انجام آن برای پذیرش هم الزم نیســت، جهت مطالعه برخی دروس در ســطح دانشــگاه، شــما 
بهتر است برخی کالس های خاص در دبیرستان را قبال گذرانده باشید. به عنوان مثال: 

بــرای مطالعــه فیزیــک، زیســت شناســی یــا شــیمی در ســطح دانشــگاه، دروس مشــابه در کالس  	
ــده باشــید.  ــد خوان ــم را بای دوازده

بــرای مطالعــه حســابان بــه همــراه حســاب دیفرانســیل و انتگــرال، در کالس 12 دبیرســتان بایــد جبــر و  	
مثلثــات را خوانــده باشــید و یــا در کالس پیــش نیــاز مرتبــط و دایــر در دانشــگاه شــرکت کنیــد. 

برای آشــنایی با ملزومات درســی خاص استانی به وب سایت به نشانی admission.usask.ca مراجعه 
کنید. 

مهـــارت زبـــان انگلیســـی 

درخواســت کنندگانــی کــه زبــان اول آن هــا انگلیســی نیســت، بایــد مــدرک مهــارت زبــان انگلیســی 
را ارائــه کننــد. 

حداقل نمره مورد نیاز شرایط موردنیاز )ویژگی های ضروری( و شروط 
معمول 

نمــره کلــی 6. 5 همراه با نمــرات جداگانه و حداقلی: خواندن: 6، 
شنود: 6، گفت: 6 و نگارش: 6

مدرک آیلتس دانشگاهی
سامانه تست زبان انگلیسی بین المللی

86 همراه با نمرات جداگانه و حداقلی: 

خواندن: 19، شنود: 19، گفت: 19 و نگارش: 19

تافل )اینترنتی(
آزمــون زبــان انگلیســی بــه عنوان یــک زبان 

خارجی

 5

تکمیــل برنامه دیپلم IB همچنیــن تامین کننده ملزومه مهارت 
زبان انگلیسی برای پذیرش

دوم  )یــا  دانشــگاه  ـی  ابتداـی دوره  درجــه 
)IB( بین المللی )دبیرستان

B و سطح عالی A2 یا A1 سطح عالی

4  )AP( تعیین سطح پیشرفته
زبان انگلیسی

http://admission.usask.ca
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حداقل نمره مورد نیاز شرایط موردنیاز )ویژگی های ضروری( و شروط 
معمول 

ســال های مطالعــه و تحصیــل تمــام وقــت دریــک برنامــه دوره 
دبیرستان برای سطح متوسط زبان انگلیسی

حداقــل ســال تحصیــل تمــام قوت از جملــه کالس هــای 10، 11 و 
12 همــراه بــا تکمیــل موفــق مــدارک A30 و B30 هنرهــای زبان 

انگلیسی مرتبط به کالس 12 )یا معادل آن(

دانشــجویان دانشــکده های برون مرزی ارائه دهنده یک برنامه 
ـی بر ســامانه آموزش کشــور کانــادا در زمینه زبان  درســی مبتـن
انگلیســی، نیازمنــد یــک نمــره حداقلــی 65٪ بــرای درس زبــان 

انگلیسی کالس 12 خود هستند. 

حداقل 2. 5 سال تحصیل تمام وقت از جمله کالس های 11 و 12 
همــراه با تکمیل کامل و موفق مدارک A30 وB30 هنرهای زبان 
انگلیســی مرتبــط بــه کالس 12 )یا هــم ارز آن( همــراه با نمرات 

نهایی و حداقلی ٪70

حداقــل 2 ســال تحصیــل تمــام وقــت از جملــه کالس هــای 11 و 
12 همــراه بــا تکمیــل موفــق مــدارک A30  و B30 هنرهــای زبان 
انگلیســی کالس 12 )یــا هــم ارز آن( همــراه بــا نمــرات نهایی و 

حداقلی ٪80

ســال های تحصیل تمام وقت دریک موسســه پیش دانشگاهی 
ـی جایی کــه زبان انگلیســی زبان رســمی آموزش و  معتبــر یعـن

امتحان است. 

تکمیل موفق حداقل یک سال تحصیل تمام وقت دریک برنامه 
اخذ مدرک

تکمیل موفق یک دیپلم حداقل دوســاله ازیک موسســه پیش 
دانشگاهی معتبر کانادا

تکمیل موفق یک دیپلم حداقل سه ساله ازیک موسسه پیش 
دانشگاهی معتبرخارج ازکانادا

موسسه باید اعالم کند که زبان انگلیسی باید تنها زبان آموزش 
و امتحان درسراســر موسســه اســت و نه فقــط دردپارتمان های 

خاص وانتخابی.

تکمیــل تحصیــل دوره دبیرســتان یــا پیــش 
دانشگاهی در زبان انگلیسی

اگر تحصیل بیش از 5 سال قبل صورت گرفته 
باشــد، مــدرک اضافی مهــارت زبان انگلیســی 

ممکن است مورد نیاز باشد. 

تکمیل موفق باالترین ســطح زبان انگلیسی برای تحقق اهداف 
آکادمیک دردانشگاه مرکز زبان ساسکاچوان دانشگاه مرکززبان ساسکاچون
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تمامی نمرات باید بر گرفته از یک تاریخ امتحانی باشند و نباید با دیگرتاریخ های امتحانی ترکیب شوند. 
آزمون ها تا دو سال بعد از تاریخ امتحان معتبر هستند. نمرات باید در شروع ترم اول ثبت نام دانشجو در 

برنامه تحصیلی معتبر باشند )قدمت بیش از 2 سال نداشته باشند(. 

اگر شما به لحاظ آکادمیک برای پذیرش واجد شرایط هستید اما ملزومه مهارت زبان انگلیسی دانشگاه 
را تامین نکرده اید، می توانید توســط ثبت نام در دانشــگاه مرکز زبان ساســکاچوان، برای تحصیل زبان 

انگلیسی واجد شرایط برای حالت پذیرش مشروط شوید. 

تاریــخ هـــای مهـــم 

24 سپتامبــر

درخواست های مجاز برای پذیرش درسال تحصیلی 2022  � 2021 

درخواست های مجاز: 

بهترین و برجسته ترین کمک هزینه های تحصیلی برای ورود به دانشگاه 	

جوایز رقابتی مرتبط به ورود به دانشگاه 	

1 دسامبــر2020

تاریخ سررسید برای پذیرش زودهنگام برای ترم پاییز )ماه سپتامبر( برای رشته های: 

حرکت شناسی 	

کارشناس آموزش 	

کارشناس زیست محیط حیوانی  	

15 دسامبــر2020

تاریخ سررســید برای ارائه درخواســت برای بهترین و برجســته ترین کمک هزینه های 

تحصیلی و اسناد حمایتی مورد نیاز برای جوایز خاص 
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15 فوریــه 2021 

تاریــخ سررســید برای درخواســت پذیرش معمول در تــرم پاییز 2021 )ســپتامبر( برای 

رشته های: 

حرکت شناسی 	

کارشناس آموزش  	

کارشناس ترکیبی حرکت شناسی و آموزش 	

تاریخ سررســید برای ارائه  درخواســت پذیرش جهت واجد شرایط شدن برای دریافت 

جایزه رقابتی مرتبط به ورود به دانشگاه

1 مــارس 2021

تاریخ سررسید برای ارائه رونوشت ازنمرات و دیگراسناد حمایتی برای: 

حرکت شناسی 	

کارشناس آموزش 	

کارشناس ترکیبی حرکت شناسی و آموزش  	

تاریــخ سررســید بــرای ارائه رونوشــت  نمــرات و دیگر اســناد حمایتی برای درخواســت 

پذیرش جهت دریافت جوائز رقابتی مرتبط به ورود به دانشگاه

تاریخ سررســید برای ارائه درخواســت مرتبط به  دریافت جوایز رقابتی مرتبط به ورود 

به دانشگاه و اسناد حمایتی مورد نیاز برای کسب جوائز خاص. 
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1 مـــی 2021 

تاریخ سررسید برای درخواست پذیرش ترم پاییز سال 2021 )سپتامبر( دررشته های: 

دانشکده کسب وکار ادواردز 	

مهندسی 	

کشاورزی و منابع زیست محیطی  	

	  )ITEP( برنامه تربیت مدرس بومی های امریکا

	 )SUNTEP( برنامه تربیت مدرس بومی و شهری ساسکاچوان

تاریخ سررســید برای درخواســت کننــدگان بین المللی جهت ارائه درخواســت پذیرش 

برای ترم پاییز 2021 )سپتامبر( برای رشته های: 

علوم وهنر 	

ثبت نام در نهاد جوامع یادگیری شروع می شود

1 ژوئــن 

تاریخ سررسید برای ارائه رونوشت نمرات و دیگر اسناد حمایتی برای رشته های: 

دانشکده کسب وکار ادواردز 	

مهندسی 	

کشاورزی و منابع زیست محیطی  	

	  )ITEP( برنامه تربیت مدرس بومی آمریکا

	  )SUNTEP( برنامه تربیت مدرس بومی و شهری ساسکاچوان

تاریخ سررسید برای درخواست کنندگان بین المللی جهت ارائه رونوشت نمرات و دیگر 

اسناد حمایتی برای رشته های: 

هنر و علوم  	
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میانــه ژوئــن

ثبت نام کالس برای ترم پاییز 2021 )سپتامبرتا دسامبر( و ترم زمستان 2022 )ژانویه 

تا آوریل(. 

15 آگوســت 

تاریخ ســر رســید برای شــهروندان کانادایی و ســاکنان دائمی جهت ارائه درخواســت 

پذیرش و ارائه رونوشت نمرات و دیگر اسناد حمایتی برای رشته های: 

علوم وهنر 	
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کالس هـــای بهــار و تابستـــان 

بســیاری از دانشــجویان جدید به واســطه انتخاب واحد حین بهار یا تابستان تحصیل خود را زود شروع 
می کنند. دانشــجویان بهار وتابســتان ازگزینه های منعطف کالســی سود می برند که دوره زمانی 2 هفته 

تا دو ماه را دربرمی گیرد و به خاطر دالیل زیر تحصیل خود را زود شروع می کنند: 

پیش افتادن از زمان معمول اخذ مدرک  	

تمرکزبرسخت ترین کالس موجود برای گذراندن آن با موفقیت کامل 	

تکمیل یک کالس پیش نیاز جهت تحقق پیشرفت تحصیلی 	

اکنــون بــه ایــن فراینــد عالقــه منــد شــده اید؟ تــرم بهــار 2021 )از مــی تــا ژوئــن( یــا تــرم تابســتان 
2021 )ازجــوالی تــا آگوســت( را حیــن ارائــه درخواســت پذیــرش انتخــاب کنید. برای کســب اطالعات 
بیشــتر بــه وب ســایت بــه نشــانی summer.usask.ca مراجعــه کنیــد و یــا بــا کارکنــان دانشــگاه در 

آدرس پســت الکترونیــک بــه نشــانی admissions@usask درتمــاس باشــید. 

http://summer.usask.ca
http://admissions@usask.ca

