
گواهی، و یا مدارک صادر شده در کشورهای دیگر تنها زمانی معادل دیپلم دبیرستان انتاریو محسوب می شود که

توسط یکی از رسویس های اعتبارسنجی تحصیلی معترب ارزیابی شود

دانش آموزان بالغ می بایستی حداقل 18 سال سن داشته باشند و آزمون

Wonderlic را بگذرانند.

INSPIRED BY INDUSTRY. 
DRIVEN BY STUDENT SUCCESS.

دیپلم مدیریت کسب و کار

دیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری

دیپلم مدیریت کسب و کار

دیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری

بین املللی

شهریه $12,495

میزان بورسیه $4,495
بورسیه تنوع

شهریه نهایی
(پس از کرس بورسیه) $8,000

بین املللی

شهریه $20,000

میزان بورسیه $7  ,500
بورسیه تنوع

شهریه نهایی
(پس از کرس بورسیه) $12,500

تاریخ های رشوع: ژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامرب، و نوامرب

طول مدت دوره: 48 هفته آموزش کالسی + 24 هفته کارورزی

رشایط ثبت نام:

•  دیپلم دبیرستان انتاریو یا معادل آن و یا دانش آموز بالغ

 •  سن 18 سال یا باالتر

•  منره آیلتس 5.5 و یا معادل آن برای افراد غیر انگلیسی زبان

موسسات رسمی در زمینه خدمات  تایید مدارک تحصیلی زیر را ببینید:

(WES) خدمات آموزش جهانی  •

 •  دانشگاه تورنتو، دانشکده اتحصیالت پیوسته و خدمات تحصیالت

آمزشی تطبیقی

•  خدمت ارزیابی مدارک تحصیلی بین املللی کانادا

تاریخ های رشوع: ژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامرب، و نوامرب

طول مدت دوره: 24 هفته آموزش کالسی + 24 هفته کارورزی

رشایط ثبت نام:

•  دیپلم دبیرستان انتاریو یا معادل آن و یا دانش آموز بالغ

 •  سن 18 سال یا باالتر

•  منره آیلتس 5.5 و یا معادل آن برای افراد غیر انگلیسی زبان

موسسات رسمی در زمینه خدمات  تایید مدارک تحصیلی زیر را ببینید:

(WES) خدمات آموزش جهانی  •

 •  دانشگاه تورنتو، دانشکده اتحصیالت پیوسته و خدمات تحصیالت

آمزشی تطبیقی

•  خدمت ارزیابی مدارک تحصیلی بین املللی کانادا



گواهی، و یا مدارک صادر شده در کشورهای دیگر تنها زمانی معادل دیپلم دبیرستان انتاریو محسوب می شود که توسط یکی از

 .رسویس های اعتبارسنجی تحصیلی معترب ارزیابی شود

ACCA به جز دوره آمادگی آزمون 

INSPIRED BY INDUSTRY. 
DRIVEN BY STUDENT SUCCESS.
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چرا در مدرسه مدیریت تورنتو تحصیل کنیم؟

•  هیئت علمی با تجربه دارای دانش صنعتی عمیق

•  پردیس ما در قلب مرکز شهر تورنتو جای گرفته است.

•  ما امکانات به روز و با کیفیتی ارائه می دهیم.

•  دانشجویان می توانند از طریق همکاران صنعتی/تجاری ما، تجربه های عملی ا

رزشمندی در محیط کسب و کار واقعی کسب کنند

•  ورودی هر دو ماه یکبار باعث انعطاف پذیری و دسرتسی بیشرت می شود.

Nov/ 23/ 2017

بین املللی

شهریه $14,850

میزان بورسیه $2,800
بورسیه تنوع

شهریه نهایی
(پس از کرس بورسیه) $12,050

تاریخ های رشوع: مارس و سپتامرب

طول مدت دوره:   14 درس(آزمون) / 55 هفته

رشایط ثبت نام:

•  ACCA عضویت در انجمن جهانی

 •  سن 18 سال یا باالتر

•  دیپلم دبیرستان انتاریو یا معادل آن و یا دانش آموز بالغ

 •  منره آیلتس 5.5 و یا معادل آن برای افراد غیر انگلیسی زبان

و کسب منره حداقل Wonderlic 15 بورسیه تنوعرشکت در آزمون رایگان اینرتنتی

موسسات رسمی در زمینه خدمات  تایید مدارک تحصیلی زیر را ببینید:

(WES) خدمات آموزش جهانی  •

 •  دانشگاه تورنتو، دانشکده اتحصیالت پیوسته و خدمات تحصیالت

آمزشی تطبیقی

•  خدمت ارزیابی مدارک تحصیلی بین املللی کانادا

شماره




