
       . در              ایرانی دانشجوی دوازده حاضر حال در باشید پذیرا را مموریال دانشگاه شیمی دانشکده ایرنی دانشجوان ما گرم  سلم
          . به             نزدیک آینده در نیز شما که است امید هستند تحصیل حال در مموریال دانشگاه در دانشجو صد حدود و شیمی  دانشکده

. بپیوندید     ما ایرانی دانشجویان گروه

دانشگاه                   یک به را مموریال دانشگاه هستند، دانشجویان تحقیقاتی کارهای حامی که مالی منابع زیاد تعداد داشتن اختیار  در
'   '           . یی       آر جی مدرک داشتن به نیازی شیمی دانشکده از پذیرش گرفتن برای است کرده تبدیل خارجی دانشجویان توجه  مورد

  . شیمی                    دانشکده باشد شما شیمی دانش از خوبی ملک تواند می سراسری کنکور آزمون در خوب رتبه داشتن و باشد  نمی
      . تحصیل              دوران طول در دانشجویان باشد می محور تحقیق صورت به دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در دانشجو  پذیرای

 . دانشکده                  دارند المللی بین های کنفرانس در شرکت برای تحقیقاتی سفر تدریسو برای خوبی فرصت تحقیق بر  علوه
دارای   و      ۲۲شیمی علمی هیئت اعزای افزایشمی             ۸۰نفر حال در تعداد این که باشد می تکمیلی تحصیلت دانشجوی  نفر

کلس.                      در شرکت طریق از را خود انگلیسی زبان توانایی توانید می آن در که است فرصتی مموریال دانشگاه در حضور  باشد
. ببخشید           بهبود دانشجویان دیگر و اساتید با مصاحبت و زبان های

اهالی                      و اطلسشمالی اقیانوس در کانادا شرقی سواحل طبیعی شکوه با و زیبا منابع بودن دارا دلیل به جانز سنت  شهر
           . ایرانی        دانشجویان به تحصیلی ویزای دادن از همواره کانادا کشور باشد می زندگی برای مناسبی بسیار مکان  مهربان

کاری                     آینده برای مساعد کشوری را کانادا خبره، کاری نیروی جذب جهت در آن خاص مهاجرتی قوانین و است نموده  استقبال
                     . سریع  هرچه پذیرش گرفتن برای که شود می توصیه همواره ویزا گرفتن فرایند بودن بر زمان دلیل به حال این با است  نموده

. کنید   اقدام تر

در                را شیمی تکمیلی تحصیلت دانشجویان و ایرانی دانشجویان انجمن سایت بیشتر اطلعات کسب برای

www.mun.ca/muniranians/

www.mun.ca/chemgrad

. کنید   دنبال

شما    موفقیت آرزوی با


