
من در این برنامه مطالب بسیار زیادی یاد گرفتم. معلم ها تنها زبان 
انگلیسی را به من درس ندادند، بلکه آنها نحوه زندگی کردن در کانادا 

را نیز به من آموختند. من از فعالیتهای کالسی و رویدادهای برنامه 
ریزی شده لذت میربدم زیرا به من در پیدا کردن دوست در محوطه 
دانشگاه کمک میکردند. زیبایی طبیعی محوطه دانشگاه و مهربانی 

مردم، دانشگاه گوئلف را به مکانی مناسب برای درس خواندن و 
یادگیری زبان انگلیسی تبدیل  میکند. 

(Seyedshayan Babashahabi) سید شایان باباشهابی

مسیر پذیرش ترکیبی
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نحوه عملکرد این برنامه  

فقط در سه ترم،  پنج دوره )5 × 0.5 واحد( را در رابطه با اخذ مدرک دانشگاهی تکمیل کنید. سپس دوره  کارشناسی 
)لیسانس(  متام وقت را در ترم چهارم رشوع کنید. 

ترم 1 )پاییز(: دروس EL Pathway به اضافه 1 × 0.5 واحد درسی برای مدرک دانشگاهی  �

ترم 2 )زمستان(: دروس EL Pathway به اضافه 2 × 0.5 واحد درسی برای مدرک دانشگاهی �

ترم 3 )تابستان(: دروس EL Pathway به اضافه 2 × 0.5 واحد درسی برای مدرک دانشگاهی  �

ترم 4 )پاییز(: برنامه متام وقت برای اخذ مدرک دانشگاهی  را رشوع کنید �

* دروس EL Pathway بر مهارتهای دستور زبان، صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشنت مترکز میکنند و طوری تنظیم شده اند که مهارتهای  

را برای موفقیت در برنامه مربوط به اخذ مدرک دانشگاهی به  شام ارائه دهند.

حـمـایـتـهـای مـوجـود  

مدرسان با تجربه زبان انگلیسی و اعضای هیئت علمی 
شام را در یادگیری راهنامیی خواهند کرد. 

عالوه بر این، معلمین خصوصی مکامله، دوستان 
انگلیسی زبان و گروههای یادگیری پشتیبان برای 

حامیت از موفقیت های دانشگاهی  شام در دسرتس 
هستند.  

مـحـل یـادگـیـری انـگـلـیـسـی 

 در یک محوطه دانشگاهی و در محیطی حامیت  �
شده و آموزشی زندگی کنید  

با دوستان کانادایی ارتباط برقرار کنید   �

مهارتهای واقعی زبان انگلیسی را توسعه دهید   �

برنامه های اخذ مدرک  

در وقت رصفه جویی کنید. دوره های زبان انگلیسی 
خود  را در حین تکمیل دوره های مربوط به برنامه 

های اخذ مدرک دانشگاهی به پایان برسانید:

 کارشناسی علوم )علوم ریاضی( �

کارشناسی بازرگانی �

کارشناسی )اقتصاد( �

شـرایـط  پـذیـرش  

آئلتس )IELTS( 5.5 یا تافل )iBT 56 )TOEFL یا   �
معادل آن  

رشایط پذیرش در مقطع کارشناسی )به غیر از   �
رشایط  مهارتی زبان انگلیسی(  

همزمان با یادگیری زبان انگلیسی، تحصیالت 

دانشگاهی خود را در دانشگاه گوئلف 

)University of Guelph( آغاز کنید

 ترکیب دوره های زبان انگلیسی و دوره های انتخابی
 اخذ مدرک دانشگاهی برای گزینه ای انعطاف پذیر
 در پذیرش تضمینی برنامه های مختلف تحصیلی در

دانشگاه گوئلف


