
برنامه های مسیر زبان 
انگلیسی

مسیرهای رشوع دوره لیسانس در سپتامرب 2022

تورنتو، كاناداا

Real Institute یک مؤسسه آموزش زبان با کیفیت باال 

است که برنامه های ESL را برای دانش آموزانی با پس 
زمینه های آموزشی مختلف و سطوح مختلف مهارتی 

برگزار می کند. هدف ما کمک به دانش آموزان است تا 
بتوانند به موفقیت های تحصیلی و فردی برسند، و در 

همین حال مسیری را در جهت رسیدن به دوره لیسانس 
در دانشگاه Ryerson طی کنند.

ما در این مسیر نقاط رشوع مختلفی داریم تا دانش 
آموزان هروقت که خواستند بتوانند به راحتی آموزش در 

دوره لیسانس را رشوع کنند. اگر زمان ها مورد نظرتان در 
منودارهای ما مشخص نشده است، لطفاً با ما متاس بگیرید.

ryerson.ca/realinstitute/programs/

یک جلسه مجازی رزرو کنید
یک جلسه مجازی با تیم ما رزرو کنید تا به همه سؤاالتتان 

درباره Real Institute، از برنامه های پت وی تا امکان 
جابجایی بین دوره ها و هر مسئله دیگری پاسخ داده 

شود.

ryerson.ca/realinstitute/connect/

رشایط پذیرش
متقاضیان باید از نظر آکادمیک و تحصیلی برای برنامه 

های دوره لیسانس انتخابی شان واجد رشایط باشند، اما 
از حداقل مهارت مورد نیاز زبان انگلیسی برای تحصیل در 

Ryerson برخوردار نباشند.

برای اطالع از جزئیات مربوط به نحوه اقدام کردن به 
وبسایت ما مراجعه کنید: 

 
ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/

دانش آموزان با تکمیل این برنامه می توانند در بیش از ى 

60 برنامه مربوط به دوره لیسانس رشکت کنند. 

مهارت های خواندن، نوشنت، گوش کردن و صحبت کردن 

به صورت فرشده )30 ساعت آموزش در هفته( تقویت 

می شود.

شهریه کمرت است زیرا امکان برداشنت کردیت برای دوره 

لیسانس وجود ندارد.

دانش آموزان با تکمیل این برنامه می توانند در بیش از 60 برنامه مربوط به دوره 

لیسانس رشکت کنند و حداکرث 3 دوره کردیت را به کارنامه شان اضافه کنند.

دانش آموزان در فضایی قرار می گیرند که با مترکز بر ''اهداف آموزشی زبان 

انگلیسی'' )EAP( و "انگلیسی برای اهداف خاص" )ESP( با 25 ساعت آموزش در 

هر هفته به طور کامل تحت حامیت آموزشی قرار می گیرند. 

شهریه شامل دو دوره کردیت دانشگاهی است که می توانید آن را به برنامه های 

دوره لیسانس اضافه کنید. دانش آموزان با پرداخت هزینه اضافی می توانند یک دوره 

کردیت اضافی بردارند. 

 IELTS - 5.0
يا

Duolingo 80 - 89

 IELTS - 5.0
يا

Duolingo 80 - 89

 IELTS - 5.0
يا

Duolingo 80 - 89

 IELTS - 5.5
يا

Duolingo 90 - 99

 IELTS - 5.5
يا

Duolingo 90 - 99

 IELTS - 6.0
يا

Duolingo 100 - 114

 IELTS - 6.0
يا

Duolingo 100 - 114

 IELTS - 4.5
يا

Duolingo 65 - 79

ژانویه 2022
تاریخ رشوع پت وی )مسیرها(

تاریخ رشوع پت وی )مسیرها(

جوالی 2022مه 2022

برنامه پایه ای ESL   |  2 ترم )32 هفته(
32,900 دالر کانادا )شامل 2 کردیت(

برنامه پایه ای ESL   |  2 ترم )32 هفته(
32,900 دالر کانادا )شامل 2 کردیت(

برنامه پایه ای ESL   |  1 ترم )16 هفته(
16,900 دالر کانادا )شامل 1 کردیت(

برنامه پایه ای ESL   |  1 ترم )16 هفته(
16,900 دالر کانادا )شامل 1 کردیت(

برنامه پایه ای ESL   |  1 ترم )16 هفته(
16,900 دالر کانادا )شامل 1 کردیت(

English Boost  )8 هفته(
8,995 دالر کانادا

English Boost  )8 هفته(
8,995 دالر کانادا
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 نام درحال تغییر است
این دانشگاه در سال 2021 اعالم کرد که درحال تغییر نام است تا بتواند 

میراث Egerton Ryerson را حفظ کند و در آینده خدمات جامع تری را 
ارائه دهد. بیایید فصل های بعدی را با هم بنویسیم.

نتیجه آزمون

 سؤالی دارید؟ 
realinstitute@ryerson.ca

 ما را دنبال کنید
RURealInstitute@
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مسیرهای رشوع دوره لیسانس در ژانویه 2023

مسیرهای رشوع دوره لیسانس در سپتامرب 2023

English Boost مقدماتی + English Boost  )16 هفته(
English Boost مقدماتی + English Boost  )16 هفته(13,594 دالر کانادا

13,594 دالر کانادا

English Boost مقدماتی + English Boost  )16 هفته(
13,594 دالر کانادا

تاریخ رشوع پت وی )مسیرها(

نوامرب 2022مه 2022 نتیجه آزمون

نتیجه آزمون

مقدماتی + برنامه پایه ای ESL   |  2 ترم )40 هفته(
37,499 دالر کانادا )شامل 2 کردیت(

مقدماتی + برنامه پایه ای ESL   |  2 ترم )40 هفته(
37,499 دالر کانادا )شامل 2 کردیت(

سپتامرب 2022

جوالی 2022
أكترب 2022

ژانویه 2023

برنامه پایه ای ESL   |  2 ترم )32 هفته(
32,900 دالر کانادا )شامل 2 کردیت(

English Boost تقویت زبان انگلیسی Ryerson ESL برنامه بنیاد

http://ryerson.ca/international/admissions
http://ryerson.ca/realinstitute/programs/
http://ryerson.ca/realinstitute/connect/
http://ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-5.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-5.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-6.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-6.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-6.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/#ielts-6.0
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/#ielts-6.0
https://www.ryerson.ca/
mailto:realinstitute%40ryerson.ca?subject=Hello%21%20I%20am%20interested%20in%20learning%20more%20about%20the%20Real%20Institute
https://www.facebook.com/RURealInstitute/
https://twitter.com/rurealinstitute?lang=en
https://www.instagram.com/rurealinstitute/?hl=en
https://www.ryerson.ca/realinstitute/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-4.5
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https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/#ielts-5.0

