
دنیایی از امکانات
Ryerson University در ارائه آموزش خالقانه همراه با 

تمرکز روی مشاغل، پیشگام است. Ryerson که در مرکز شهر 
تورنتو واقع شده است، از طریق تعاونی ها، دوره آموزش انترن و 

فراهم سازی مشاغل، به دانشجویان امکان می دهد به تمام صنایع قابل 
تصور به صورت مستقیم دسترسی داشته باشند. ما در زمینه تحقیقات 
پیشگام و برنامه های پویا، همراه با امکانات بسیار پیشرفته، فضای 

سبز آرام و محل اسکان مدرن برای دانشجویان از شهرت بین المللی 
هستیم. برخوردار 

برنامه های دوره لیسانس
برنامه های بنیاد

 Ryerson ESL برنامه بنیاد  -
-  برنامه بنیاد دانشگاه بین الملل 

دانشکده هنر
 -  هنر و مطالعات معاصر

]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([
جرم شناسی ]لیسان علوم انسانی )افتخاری([  -

-  زبان انگلیسی ]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([
-  محیط زیست و ثبات شهری ]لیسانس علوم 

انسانی )افتخاری([
-  تحلیل جغرافیایی ]لیسانس علوم انسانی 

)افتخاری([
تاریخ ]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([  -

-  اقتصاد و امور مالی بین المللی )لیسانس علوم 
انسانی(

-  زبان و روابط بین فرهنگی ]لیسانس علوم 
انسانی )افتخاری([

فلسفه ]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([  -
 -  سیاست و حکومت داری 

]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([
روانشناسی )لیسانس علوم انسانی(   -

-  جامعه شناسی ]لیسانس علوم انسانی )افتخاری([
-  بررسی کلی هنر )فقط سال اول تحصیل(

دانشکده طراحی و ارتباطات
صنایع خالق )لیسانس علوم انسانی(  -

مد )لیسانس طراحی(  -
-  مدیریت ارتباطات گرافیک )لیسانس فناوری( 

-  هنرهای تصویری: مطالعات فیلم سازی 
)لیسانس هنرهای زیبا(

-  هنرهای تصویری: مطالعات عکاسی )لیسانس 
هنرهای زیبا(

طراحی داخلی )لیسانس طراحی صنعتی(  -
روزنامه نگاری )لیسانس روزنامه نگاری(  -

تولید رسانه )لیسانس علوم انسانی(  -
رسانه جدید )لیسانس هنرهای زیبا(  -

اجرا )لیسانس هنرهای زیبا(  -
رقص )لیسانس هنرهای زیبا(  -

تولید اجرایی )لیسانس هنرهای زیبا(  -
-  ارتباطات حرفه ای ]لیسانس علوم انسانی 

)افتخاری([
-  موسیقی حرفه ای ]لیسانس علوم انسانی 

)افتخاری([
رسانه های ورزشی )لیسانس علوم انسانی(   -

دانشکده خدمات اجتماعی
-  مراقبت از کودکان و جوانان )لیسانس علوم 

انسانی(
-  مطالعات دوران اوایل کودکی )لیسانس علوم 

انسانی(
مامایی )لیسانس علوم(   -

پرستاری )لیسانس علوم پرستاری(   -
-  فوق دیپلم پرستاری )لیسانس علوم پرستاری(

تغذیه و غذا )لیسانس علوم(  -
-  سالمت و ایمنی شغلی )لیسانس علوم(

سالمت عمومی )لیسانس علوم(  -
-  مددکاری اجتماعی )لیسانس مددکاری اجتماعی(

-  برنامه ریزی شهری و محلی )لیسانس 
برنامه ریزی شهری و محلی(

دانشکده علوم معماری و مهندسی
مهندسی هوافضا )لیسانس مهندسی(  -

علوم معماری )لیسانس علوم معماری(  -
مهندسی پزشکی )لیسانس مهندسی(  -

-  کارآموزی مهندسی شیمی )لیسانس مهندسی(
مهندسی عمران )لیسانس مهندسی(  -
مهندسی رایانه )لیسانس مهندسی(  -
مهندسی برق )لیسانس مهندسی(  -

مهندسی صنعتی )لیسانس مهندسی(  -
مهندسی مکانیک )لیسانس مهندسی(  -

-  بررسی کلی مهندسی )فقط سال اول تحصیل(

دانشکده علوم
زیست  شناسی ]لیسانس علوم )افتخاری([  -

-  علوم زیست پزشکی ]لیسانس علوم )افتخاری([
شیمی ]لیسانس علوم )افتخاری([  -

علوم رایانه ]لیسانس علوم )افتخاری([  -
-  ریاضیات مالی ]لیسانس علوم )افتخاری([

-  ریاضیات و کاربردها ]لیسانس علوم )افتخاری([
فیزیک پزشکی ]لیسانس علوم )افتخاری([  -

-  بررسی کلی علوم )فقط سال اول تحصیالت(

 Ted Rogers دانشکده مدیریت
علوم مالی و حسابداری )لیسانس بازرگانی(  -

مدیریت بازرگانی )لیسانس بازرگانی(  -
-  مدیریت فناوری بازرگانی )لیسانس بازرگانی( 

-  مدیریت گردشگری و مهمانداری ]لیسانس 
بازرگانی )افتخاری([

-  مدیریت فروش ]لیسانس بازرگانی )افتخاری([

 غیر از مواردی که عنوان شده، تمامی برنامه ها به صورت تمام وقت ارائه می شوند. 

  گزینه برنامه انترنی و کارآموزی - به مدت پنج سال
  گزینه برنامه کارآموزی - به مدت پنج سال 

  فقط کارآموزی محور - به مدت پنج سال
  متقاضیان برای داشتن صالحیت الزم جهت پذیرش در این برنامه باید شهروند کانادا بوده یا اقامت دائم داشته باشند.

دانشکده حقوق
برنامه Juris Doctor )به اختصار JD( ما نگرشی نو به آموزش حقوقی برای پرورش 

وکالی جدیدی است - وکالیی که به علم فناوری آگاه و در زمینه اقتصاد جدید پیشگام باشند و 
به انواع مختلفی از دیدگاه های الزم برای موفقیت در دفاع از شهروندان عادی مجهز باشند. 

ryerson.ca/law
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36,700
دانشجوی کارشناسی

 215,000
دانشجو از سراسر دنیا

146
کشور مختلف به عنوان مبداً دانشجویان ما

 80+
زبان که دانشجویان و هیئت علمی Ryerson با 

آن ها صحبت می کنند.

» Ryerson یک محیط دانشگاهی 
پویا و نوآورانه است که از برابری 

و گوناگونی استقبال می کند. در 
حقیقت محیطی را برای دانشجویان 
بین الملل ایجاد کرده تا دور از خانه 

 احساس غربت نکنند.«
   Adela Zyfi، علوم زیست پزشکی 

Faik Konica ،Tirana, Albania دانشجویان بین المللی

تورنتو: 10  شهر برتر برای  زندگی   در دنیا

میانگین دما
تورنتو چهار فصل متفاوت دارد.

 پاییز
 5 تا 15 درجه سانتی گراد 

ژاکت نازک بپوشید.

 زمستان
 5-  تا 10-  درجه سانتی گراد

کاله، دستکش و لباس گرم بپوشید.

 بهار
 5 تا 12 درجه سانتی گراد

ژاکت نازک بپوشید.

 تابستان 
  15 تا 25 سانتی گراد 

لباس های سبکی بپوشید که هوا از آن ها 
عبور کند و ضدآفتاب بزنید.

بیشتر بدانید!
مقررات پذیرش و نحوه ارائه درخواست

-  برای درنظر گرفته شدن در برنامه مدرک لیسانس به صورت تمام وقت، 
متقاضیان باید شرایط پذیرش منتشرشده از سوی Ryerson را داشته باشند، 

ازجمله عناوین پیش نیاز سیستم آموزشی که از آن درخواست می دهند.  به 
ryerson.ca/admissions/undergraduate/requirements/

international مراجعه کنید.

-  1 فوریه: تاریخ بررسی تضمین شده برای متقاضیان تمام برنامه ها.

-  نحوه ارائه درخواست: درخواست آنالین، اسناد مورد نیاز خود را 
ارسال/آپلود نمایید و وضعیت درخواست خود را بررسی کنید. به 

ryerson.ca/admissions/undergraduate/apply مراجعه کنید.

بورسیه و هزینه هایی که باید درنظر گرفت
 -  به درخواست بورسیه نیاز است که از طریق این آدرس دردسترس است

.ryerson.ca/admissions/scholarships-awards

-  بورسیه های تحصیلی ریاست جمهوری: 12 جایزه به مبلغ 40,000$  دالر 
کانادا )قابل تمدید به میزان 10,000$  دالر کانادا برای هر سال(. 

-  بورسیه شایستگی آموزش متوسطه بین الملل: هفت پاداش هرکدام به مبلغ 
5,000$  دالر کانادا )تنها برای ورودی، برای متقاضیانی که با بورسیه 

شایستگی وارد می شوند(. 

-  بازه شهریه: 28,570$  تا 39,900$  دالر کانادا در سال )2020/2021(. 
از آدرس اینترنتی ryerson.ca/admissions/tuition-fees دیدن کنید.

* بازه هزینه ها شامل هر دو برنامه بنیاد دانشگاه بین الملل و برنامه بنیاد Ryerson ESL می شود.

آنالین با ما در ارتباط باشید
آنالین  اطالعاتی  جلسات   :RU Live 

می دهند  امکان  شما  به   RU Live وبینارهای 
نمایندگان  و  آموزشی  گروه های  دانشجویان،  با 

جلسات  منظم  به طور  کنید.  گفتگو  پذیرش 
اضافه شدن  درحال  ما  به وب سایت  جدیدی 

مناسب خود،  در دوره های  ثبت نام  برای   است. 
 ryerson.ca/admissions/visits-tours   به

کنید. مراجعه 

 تور مجازی 
به راحتی از منزل خود محیط دانشگاه ما را 

مشاهده کنید – از تور مجازی آنالین ما به آدرس 
ryerson.ca/virtualtour دیدن کنید.

why.ryerson.ca 
مستقیماً صحبت های دانشجویان ما را بشنوید که 

 Ryerson درباره تجربه خود از حضور در
می گویند و برای دریافت خبرنامه ماهانه ثبت نام کنید 

تا در جریان اخبار قرار بگیرید!

 ask.ryerson.ca 
 Ask Ryerson منبعی برای تمام سؤاالت شما 

درباره پذیرش در Ryerson است. در تمام 24 
ساعت روز، در طول 7 روز هفته و 365 روز 

سال در دسترس شما قرار دارد.

 choose.ryerson.ca 
برای بررسی وضعیت درخواست و مدارک خود، 

به Choose>Ryerson مراجعه کنید.

 سؤالی دارید؟ 
 international@ryerson.ca

 از وب سایت ما دیدن کنید
/ryerson.ca/admissions 

visits-tours

 با ما در ارتباط بباشید
 @WhyRyerson
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