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تورنتو، کانادا



مدرسه مدیریت تورنتو
تورنتوکانادا،

.استداستعداباافرادبیندرمهاجرتیاوپژوهش،تحصیل،برایهاانتخاباولینازیکیکانادا•

.استشورکاینمزایایازباالفرهنگیوجمعیتیتنوعوسالمزیستمحیطامنیت،پویا،اقتصاد•

قدرتاظلحازجهانبرترشهرچهارازیکیشهراین.کاناداستکاروکسبومالیپایتختتورنتو•

.استاقتصادیرشدلحاظازکاناداشهربرترینواقتصادی

معیتیجشهراین.شودمیبندیرتبهزندگیبرایجهانشهرهایبهترینمیاندرهمیشهتورنتو•

ومستعدافرادجمعیت،اینازنیمیحدود.استدادهجایخوددرنفرمیلیون2.8حدوددرمتنوع

.اندآمدهاینجابهخودآرزوهایجستجویدرکههستندمشتاقی

وا،هفرهنگهنرها،ازنظیربیایمجموعهکهاستشدهباعثتورنتودرفرهنگیباالیتنوع•

.آیندهمگردشهرایندرورزشیرخدادهای

حدودوندکنمیتوصیهتحصیلیمقصدعنوانبهراکاناداالمللی،بیندانشجویاندرصد95حدود•

.کنندمیریزیبرنامهکانادادردائماقامتکسببرایالمللیبیندانشجویاندرصد51



مدرسه مدیریت تورنتو

تورنتومدیریتمدرسهدرباره
کاناداکشورعالیآموزشبخشدرفعالوخصوصیایموسسهتورنتو،مدیریتمدرسه

هایدرزمینه(Career-focused)گراحرفهآموزشیهایبرنامهازایمجموعهکهاست

صورتبهدانشگاهاینهایدوره.دهدمیارائهراگردشگریوداریهتلکار،وکسبمدیریت

رامدتیبایستیمیخوددروسگذراندنازپسدانشجوکهمعنیاینبه:هستندگراحرفه

دانشجوکهشودمیباعثکاراین.بپردازدکارآموزیبهمدرسهاینهمکارهایشرکتدر

عملیتجربهمعتبرکاناداییهایشرکتدروشودآشناکاروکسبایحرفهوواقعیمحیطبا

.کندکسب

بهسریعوآساندسترسیباواستگرفتهجایتورنتوشهرقلبدرتورنتو،مدیریتمدرسه

.استمندبهرهخوبیمکانیموقعیتازعمومی،ونقلحملهایسرویس



مدرسه مدیریت تورنتو

:مااندازچشم

دانشجویانموفقیتاندیشهدرصنعت،باهمگام

:ماماموریت

طراحیگراحرفهوکاربردیهاییبرنامهتاکوشدمیصنعتی،رهبرانباهمگامتورنتو،مدیریتمدرسه

درکارآموزیهایدورههمراهبهراکاربردیوعملیهایآموزشازترکیبیتابرآنیمما.کنداجراو

کاروزندگیدرموفقیتکسبدرآنانبهودانشجویانبگذاریماختیاردرپیشرو،ومعتبرهایشرکت

.کنیمکمک

:ماهایارزش

.ماستدانشجویانآیندهموفقیتمااولویتتریناصلی:دانشجومحوری•

.دهیمارائهخوددانشجویانبهباالکاربردیوآموزشیکیفیتباهاییبرنامهکهبرآنیمما:کیفیت•

گراحرفهونوآورانههاییبرنامهتاکنیممیتالشصنعتی،رهبراندستدردست:نوآوری•

.بگذاریمدانشجواختیاردر

تنوعکهمعتقدیمعمیقاما.کنیمصیانتخوداعضایکرامتوازحقوقکهمتعهدیمما:احترام•

.استقدرتوتواناییمنبع•



مدرسه مدیریت تورنتو

تورنتومدیریتاعتبارمدرسه

.استعالیآموزشبخشدرخصوصیایموسسهتورنتومدیریتمدرسه•

.باشدمیمهارتتوسعهوپیشرفتهآموزشوزارتتاییدموردموسسهاینهایبرنامهتمام•

Designated)معتبرآموزشیموسسهتورنتو،مدیریتمدرسه• Learning Institution)است.

کانادا،درمعتبرآموزشیموسساتتمام،(IRPR)مهاجرتوپناهندگیبهمربوطقوانینطبق•

.باشندDLIشمارهدارایبایستیمیکنند،جذبالمللیبیندانشجویدارندقصدکه

.باشدمیO131394510557تورنتومدیریتمدرسهDLIشماره•

:نماییداقدامزیرلینکطریقازتوانیدمیاطمینان،حصولبرای

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp


مدرسه مدیریت تورنتو

:ویژگی های مدرسه مدیریت تورنتو

آموزش حرفه گرا و کاربردی•

هیئت علمی متخصص و با تجربه •

کالس های کوچک و متنوع•

فرصت های کارآموزی منحصربه فرد•

پیوند آموزش با محیط کسب و کار حرفه ای•

ارائه بهترین و مدرنترین امکانات آموزشی در مرکز تورنتو                                                          •

دسترسی آسان و سریع به سیستم حمل و نقل عمومی•



تورنتومدیریت مدرسه 

:مجوزها و عضویت ها

(Designated Learning Institution)موسسه آموزشی معتبر

دارنده مجوز برگزاری آزمون های رایانه ای از سوی انجمن جهانی

(ACCA)حسابداران رسمی و خبره 

(CCO)عضو رسمی کالج های حرفه ای آنتاریو 

(NACC)عضویت در انجمن ملی کالج های حرفه ای 





مدرسه مدیریت تورنتو

:صنعتی ما/برخی از همکاران اصلی تجاری



برنامه های مدرسه مدیریت تورنتو



مدرسه مدیریت تورنتو

:برنامه های مدرسه مدیریت تورنتو

(یکساله)*CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار •

(دوساله)CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار پیشرفته •

(یکساله)CO-OPدیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری •

(دو ساله)CO-OPدیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری پیشرفته •

(حدود دو و نیم سال)ACCAدوره آمادگی آزمون •

.دبه دوره ای اطالق می شود که دانشجو پس از گذراندن دروس، می بایستی مدتی در محیط حرفه ای کسب و کار، کارورزی و کسب تجربه کنCO-OPدوره * 



مدرسه مدیریت تورنتو
(یکساله)CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار 

o480ساعت آموزش تخصصی

o480ساعت کارورزی در محیط حرفه ای کسب و کار

o9ماژول درسی

oدالر کانادا12495: شهریه کلی

oدالر8000: شهریه پس از اخذ بورسیه

oنوامبرژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامبر، و : تاریخ های شروع

:شرایط الزم

سال به باال18سن •

و یا معادل آن5.5نمره آیلتس حداقل •

15و کسب نمره حداقل Wonderlicشرکت در آزمون رایگان اینترنتی •



مدرسه مدیریت تورنتو

(دوساله)CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار پیشرفته 
o960ساعت آموزش تخصصی

o480ساعت کارورزی در محیط حرفه ای کسب و کار

o17ماژول درسی

oدالر کانادا20000: شهریه کلی

oدالر12500: شهریه پس از اخذ بورسیه

oنوامبرژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامبر، و : تاریخ های شروع

:شرایط الزم

سال به باال18سن •

و یا معادل آن5.5نمره آیلتس حداقل •

15و کسب نمره حداقل Wonderlicشرکت در آزمون رایگان اینترنتی •



مدیریت تورنتومدرسه 

(یکساله)CO-OPدیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری 
o480ساعت آموزش تخصصی

o480ساعت کارورزی در محیط حرفه ای کسب و کار

o9ماژول درسی

oدالر کانادا12495: شهریه کلی

oدالر8000: شهریه پس از اخذ بورسیه

oنوامبرژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامبر، و : تاریخ های شروع

:شرایط الزم

سال به باال18سن •

و یا معادل آن5.5نمره آیلتس حداقل •

15و کسب نمره حداقل Wonderlicشرکت در آزمون رایگان اینترنتی •



مدرسه مدیریت تورنتو

(دوساله)CO-OPگردشگری پیشرفته دیپلم هتل داری و مدیریت 
o960ساعت آموزش تخصصی

o480ساعت کارورزی در محیط حرفه ای کسب و کار

o17ماژول درسی

oدالر کانادا20000: شهریه کلی

oدالرکانادا12500: شهریه پس از اخذ بورسیه

oژانویه، مارس، می، جوالی، سپتامبر، و نوامبر: تاریخ های شروع

:شرایط الزم

سال به باال18سن •

و یا معادل آن5.5نمره آیلتس حداقل •

15و کسب نمره حداقل Wonderlicشرکت در آزمون رایگان اینترنتی •



مدرسه مدیریت تورنتو

(حدود دو و نیم سال)ACCAدوره آمادگی آزمون 
o ساعت آموزش تخصصی954بیش از

oدالرکانادا14850: شهریه کلی

oدالرکانادا12050: شهریه پس از اخذ بورسیه

oمارس و سپتامبر: تاریخ های شروع

o تمام هزینه های مربوط به ثبت نام و عضویت درACCA هزینه شرکت در تمام، و همچنین

.عهده دانشجو خواهد بودآزمون ها بر 

oمدرسه مدیریت تورنتو مجوز برگزاری آزمون های رایانه ایACCA شاملF1 ،F2 ،F3 و ،F4را دارد.

:شرایط الزم

سال به باال18سن •

و یا معادل آن5.5نمره آیلتس حداقل •

15و کسب نمره حداقل Wonderlicشرکت در آزمون رایگان اینترنتی •

ACCAعضویت در انجمن جهانی •

:می توانید از لینک های زیراستفاده کنیدACCAآشنایی بیشتر با نحوه ثبت نام و عضویت و همچنین هزینه های مربوط به عضویت و آزمون های برای 

http://www.accaglobal.com/uk/en/student/getting-started.html

http://www.accaglobal.com/us/en/qualifications/accountancy-career/fees/fees-charges.html?countrycode=Canada

http://www.accaglobal.com/uk/en/student/getting-started.html
http://www.accaglobal.com/us/en/qualifications/accountancy-career/fees/fees-charges.html?countrycode=Canada


مدرسه مدیریت تورنتو

شهریه های مدرسه مدیریت تورنتو

مدت برنامهطول یهپس از اخذ بورسشهریه کلیشهریه برنامه

یکسالهCAD$8,000 CAD 12,495$(یکساله)CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار 

دوسالهCAD$12,500 CAD 20,000$(دوساله)CO-OPدیپلم مدیریت کسب و کار 

یکسالهCAD$8,000 CAD 12,495$(یکساله)CO-OPدیپلم هتل داری و مدیریت توریسم 

دو )CO-OPدیپلم هتل داری و مدیریت گردشگری 
(ساله

$20,000 CAD$12,500 CADدوساله

نیمسال و حدود دو CAD$12,050 CAD 14,850$(حدود دو و نیم سال)ACCAدوره آمادگی آزمون 



مدرسه مدیریت تورنتو

:مدارک موردنیاز برای ثبت نام

کامل نمودن فرم ثبت نام

کپی صفحه اول گدرنامه

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

(آیلتس یا معادل آن)مدرک مربوط به صالحیت زبان انگلیسی

 شرکت در آزمون اینترنتیWonderlic (50از )15و کسب نمره حداقل

 مدارک مربوط به ثبت نام و عضویت در انجمن جهانیACCA( تنها برای متقاضیان دوره آمادگی آزمونACCA)



مدرسه مدیریت تورنتو

:پروسه ثبت نام و پذیرش
تحویل فرم تکمیل شده ثبت نام و مدارک الزم به مشاور: دانشجو

مدرسه مدیریت تورنتوبررسی اولیه مدارک و ارسال آن ها برای کمیته پذیرش: مشاور

بررسی نهایی مدارک و صدورنامه پذیرش مشروط،صورتحساب، و: کمیته پذیرش

(ارسال به مشاور)قرارداد 

برای دانشجو                                                                                                                 پذیرش مشروط، صورتحساب، و قراردادارسال نامه : مشاور

درصد مبلغ شهریه به عنوان پیش پرداخت25تکمیل و امضای قرارداد و واریز : دانشجو

و سپس ارسال قرارداد و رسید واریز پیش پرداخت برای مشاور

پیش پرداخت برای کمیته پذیرشقرارداد و رسید واریز ارسال : مشاور

صدور نامه پذیرش برای دانشجو: کمیته پذیرش

اقدام برای اخذ ویزا: دانشجو
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