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ن کانادا کشوری با سطح رفاه بسیار باال و دانشگاه های بسیار معتبر و شناخته شده در سطح جهان در این سال ها به یکی از اصلی تری 

مقاصد مهاجرت و ادامه تحصیل به خصوص برای کشورهای آسیایی تبدیل شده است. یکی از شروط ورود به دانشگاه های معتبر این

کشور داشتن حد نصاب نمره آزمون های معتبر زبان مانند تافل و آیلتس می باشد. دانشگاه های این کشور نیز همانند سایر دانشگاه های

موجود در سراسر جهان از قاعده ای یکسان در اعالم حداقل نمره زبان مورد پذیرش عمل   نمی نمایند و هر کدام از آنها نمره ای مخصوص

به خود را اعالم  می کنند. بر همین اساس دانستن نمره آزمون زبان مورد نیاز یکی از اولین اقدامات برای شروع فرایند آمادگی برای ادامه

تحصیل می باشد. در ادامه با ما و نمرات اعالم شده توسط ۱۰ دانشگاه  برتر کانادا در سال ۲۰۱۹

  

(University of Toronto) ۱- دانشگاه تورنتو

https://www.wikigeram.com/researchnewsitem/304
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تافل

کاغذی: ۵۸۰

اینترنتی: ۹۳

نمرات هر دو بخش نوشتار، صبحت کردن حداقل ۲۲ باشد.

آیلتس

نمره مجموع: ۷

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۶/۵ باشد.

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

(http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/English-Language-Proficiency-Testing.aspx) می  توانید

تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را مالحظه نما�د.

(University of British Columbia) تیش کلمبیا ۲- دانشگاه بری 

تافل

کاغذی: ۵۵ (درهر یک از بخش های خواندن، شنیدار و نوشتار) 

اینترنتی: ۹۰

ر است: حداقل نمره الزم در هر بخش به صورت زی 

  ◾ گفتار: ۲۱

  ◾ شنیدن: ۲۲

  ◾ نوشتار: ۲۱

  ◾ خواندن: ۲۲

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۶ باشد.

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

نمرات را مالحظه نما�د.

(McGill University) ۳- دانشگاه مک گیل

http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/English-Language-Proficiency-Testing.aspx
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تافل

کاغذی: ۵۶۷

اینترنتی: ۸۶

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۲۲ باشد.

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

خوشبختانه محدودیتی برای حداقل نمره الزم در هر چهار مهارت  مورد آزمون قرار داده نشده است.

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

(http://www.mcgill.ca/gradapplicants/international/apply/proficiency) می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را

مالحظه نما�د.

(McMaster University) ۴- دانشگاه مک مستر

تافل

کاغذی: متاسفانه  نمره مورد قبول این آزمون توسط دانشگاه اعالم نشده است.

اینترنتی: ۸۶

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۲۰ باشد.

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۶ باشد.

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

(http://future.mcmaster.ca/admission/language/) می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را مالحظه نما�د.

(University of Montreal) ۵- دانشگاه مونترال

با توجه به این موضوع که غالب دروس برگزار شده در این دانشگاه به زبان فرانسه می باشد لذا این دانشگاه حتی برای دروسی که به

انگلیسی برگزار می گردند نیز شرط داشتن مدرک زبان را قرار نداده است. برای زبان فرانسه نیز شرط ارایه شده از طرف دانشگاه آشنایی

ن تغ�رات اینجا با زبان فرانسه می باشد. آزمون مورد تا�د این دانشگاه برای زبان فرانسه آزمون TFI می باشد. برای مشاهده آخری 

http://www.mcgill.ca/gradapplicants/international/apply/proficiency
http://future.mcmaster.ca/admission/language/
http://www.bei.umontreal.ca/english/ad_conditions.htm
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(http://www.bei.umontreal.ca/english/ad_conditions.htm) را مالحظه نما�د.

(University of Alberta) ۶- دانشگاه آلبرتا

تافل

کاغذی: ۵۵۰ (درهر یک از بخش های خواندن، شنیدار و نوشتار) 

اینترنتی: ۸۸

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۲۰ باشد.

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۵ باشد

http://www.ualberta.ca/graduate-) خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

studies/about/graduate-program-manual/section-5-admissions/5-8-english-language-proficiency-requirement) می ‐ 

توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را مالحظه نما�د.

(University of Waterloo) ۷- دانشگاه واترلو

تافل

کاغذی: متاسفانه نمره مورد قبول این آزمون توسط دانشگاه اعالم نشده با این حال بیان شده که نمره این آزمون به صورت موردی برای

هر فرد محاسبه و بررسی می گردد.

اینترنتی: ۹۰

نمرات هر دو مهارت  نوشتار، صبحت کردن حداقل ۲۵ باشد.

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

نمرات هر دو مهارت  نوشتار و صبحت کردن حداقل ۶/۵ و نمرات هر دو مهارت  خواندن و شنیدار حداقل ۶ باشد.

http://www.uwaterloo.ca/future-) خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

students/admissions/english-language-requirements) می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را مالحظه نما�د.

(University of Calgary) ۹- دانشگاه کلگری

http://www.bei.umontreal.ca/english/ad_conditions.htm
http://www.ualberta.ca/graduate-studies/about/graduate-program-manual/section-5-admissions/5-8-english-language-proficiency-requirement
http://www.uwaterloo.ca/future-students/admissions/english-language-requirements
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تافل

کاغذی: ۵۶۰ 

اینترنتی: ۸۶

ر است: حداقل نمره الزم در هر بخش به صورت زی 

  ◾ گفتار: ۲۲

  ◾ شنیدن: ۲۰

  ◾ نوشتار: ۲۲

  ◾ خواندن: ۲۲

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

خوشبختانه محدودیتی برای حداقل نمره الزم در هر چهار مهارت  مورد آزمون قرار داده نشده است.

این حال میزان نمرات آزمون تافل و آیلتس برای رشته های آموزش و پرستاری متفاوت است که می توانید از اینجا

خ (http://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/a-11.html) نمرات دقیق را مالحظه کنید. تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا (http://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/a-11.html) می ‐ 

توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را مالحظه نما�د.

(Western University) ۸- دانشگاه وسترن

تافل

کاغذی: ۵۸۰ 

اینترنتی: ۸۸

ر است: حداقل نمره الزم در هر بخش به صورت زی 

  ◾ گفتار: ۲۲

  ◾ شنیدن: ۲۰

  ◾ نوشتار: ۲۲

  ◾ خواندن: ۲۲

آیلتس

نمره مجموع: ۷

http://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/a-11.html
http://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/a-11.html
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نمرات هر چهار مهارت  (نوشتار، صبحت کردن، خواندن، شنیدار)  حداقل ۶/۵ باشد.

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

نمرات را مالحظه نما�د.

(University of Ottawa) ۱۰- دانشگاه اتاوا

تافل

اینترنتی: ۸۶ (نوشتار ۲۲)

ر الزم است:  کاغذی: بدون ذکر نمره خاص با این حال حداقل نمرات زی 

  ◾ گفتار: ۲۰

  ◾ شنیدن: ۲۰

  ◾ نوشتار: ۲۲

  ◾ خواندن: ۲۰

آیلتس

نمره مجموع: ۶/۵

نمره حداقل ۶/۵ در مهارت  نوشتار

خ نوشتن این مطلب به روز و دقیق می  باشند با این حال از اینجا تمامی نمرات فوق مطابق تاری 

(http://www.electronicinfo.ca/universities/ottawa/language-requirements) می  توانید تغ�رات احتمالی در آینده در نمرات را

مالحظه نما�د.
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