
 

 

  در کانادا یرشته بهداشت عموم

 مقدمه

 ی عال ستمیس یدانشگاه ها  یو دارا شرفتهیپ  افته،یسازمان   لکرده،یکه تحصو  یکانادا به عنوان کشوور

  ی در رشوته بهداشوت عموم لیتحصو  یباشود که برا یمحبوب م  یکسوان انیباشود، در م یم  یآموزشو

در  لیتحصو یاند. برا  کرده افتیکانادا در  یرشوته را از دانشوگاه ها  نیا رشیدر کانادا آماده اند و پذ

مربوط به   شینوع دانشووگاه و نوع ارا ،یلیمقطع تحصوو  دیدر کانادا ابتدا با یرشووته بهداشووت عموم

از دانشوگاه    رشیپذ  افتیدر یبرا  دیتوان یصوور  م  نیمشوص  شوود. در ا  یرشوته بهداشوت عموم

  رش، یپذ افتیقدم بعد از در نی. اولدیبردار یدر کانادا قدم یمومارائه دهنده رشوته بهداشوت ع  یها

رشوته بهداشوت   قیاز طر یلیکانادا اسوت. درباره صو ر تا صود مها ر  تحصو یلیتحصو  یزایو افتیدر

.  میدر مقاله حاضوور به بحپ پرداهته ا یرشووته بهداشووت عموم قیاز طر یو مها ر  کار یعموم

 زانیچه م  بیبه ترت یارشود و کارشوناسو  یدر در ه دکترا، کارشوناسو یرشوته بهداشوت عموم نهیهز

کانادا  کشوور در    یرشوته بهداشوت عموم  ایآچقدر اسوت    در کانادا یحقوق بهداشوت عمومباشود   یم

کشوور در  یمطالعه رشوته بهداشوت عموم  ایآ رد یا یدر دسوتر  دانشو و قرار م  یسویبه زبان انگل

اذراندن مرحله   یمطالعه رشوته بهداشوت عموم  یبرا ایاسوت  آ ریامکان پذ  یکانادا به زبان فرانسوو

موسوسوه  نی. مشواوردیرسو یم سووات   نیمقاله به پاسو  ا  نیبا مطالعه ا سوت یمربوط به آزمون الزام

را درباره رشووته  زیکنند تا همه چ یمبه شووما کمک  گانیبه صووور  را  زیملک پور ن  یمشوواوره ا

که دانشگاه    یطیشما را براسا  شرا  طیآن ها شرا  نی. همچندیدر کشور کانادا بدان یبهداشت عموم

 کنند. یم  ینموده اند، بررس نییتع یارائه دهنده رشته بهداشت عموم  یها

 در کانادا یدر مورد رشته بهداشت عموم •

 در کانادا یمشاغل رشته بهداشت عموم کد •

 به کانادا  یمها ر  کارشنا  بهداشت عموم  طیشرا •

 در کانادا یرشته بهداشت عموم  یها  شیارا •

 در کانادا یدر رشته بهداشت عموم لیتحص   طیشرا •

 سانسیل مقطع •



 

 

 سانسیفوق ل مقطع •

 دکترا مقطع •

 در کانادا  یدر رشته بهداشت عموم یلیتحص  رشیاهذ پذ  یبرا ازیمورد ن مدارک •

 در کانادا  یرشته بهداشت عموم  یلیتحص  یها هیبورس •

 در کانادا یدر رشته بهداشت عموم  لیتحص  نهیهز •

 یرشته بهداشت عموم لیتحص  یکانادا برا یها  دانشگاه یمعرف •

 در کانادا  یو کار در رشته بهداشت عموم لیتحص  یایمزا •

 به کانادا یمها ر  رشته بهداشت عموم  طیشرا •

 در کانادا یکار رشته بهداشت عموم  بازار •

 در کانادا یبهداشت عموم  یشغل فیوظا •

 کانادا یها التیدر ا یرشته بهداشت عموم  یشغل  یها فرصت •

 توبایمان •

 ساسکاچوان •

 آلبرتا •

 ایکلمب شیتیبر •

 کیوبرانزوین •

 و تبرادور وفاندلندین •

 یشمال غرب مناطق •

 ایاسکوش  نوا •

 ویانتار •

 پرنس ادوارد رهی ز •

 کبک •

 در کانادا یبهداشت عموم درآمد •

 در کانادا یپر درآمد رشته بهداشت عموم مشاغل •

 پاس  به سوات  متدوال درباره رشته عمومی در کانادا •

 سصن پایانی درباره رشته عمومی در کانادا •



 

 

 در کانادا یدر مورد رشته بهداشت عموم

مطالعه توسووط   یاسووت که هر سوواله برا  ییاز رشووته ها یکیدر کانادا    یرشووته بهداشووت عموم

ورود به  یرا برا یمعموتً رشوته بهداشوت عموم  انیشوود. دانشو و یانتصاب م یالملل نیب  انیدانشو و

  ی در دانشوگاه ها یرشوته با هد  تمرکز بر سوتمت  هان  نیکنند. ا یکانادا انتصاب م  یدانشوگاه ها

 یهوانند، م یم  یرا به صوور  تصصوصو یکه رشوته بهداشوت عموم یشوود. کسوان یکانادا ارائه م یلعا

 نیاز تازه تر یبهداشت عموم  تنیبزنند. فارغ التحص   کیتوانند در مشاغل برتر حضور پررنگشان را ت

تا مطمئن شوووند که  ندینما یو آموزش اسووت اده م قا یتحق یعموم  یها اسووتیسوو نیو به روز تر

. مثتً آن ها سوتمت ما را میمان یباشود دور م یم یکه مربوط به سوتمت  یهمه ما انسوان ها از هطرات

از آن ها با  یبره  نیهمچن  م،یدچار نشوو  یع ون  یها یماریبه ب  م،یکنند تا مسوموم نشوو یچک م

 لماز سووا الشووانیکنند تا ه یاند، سووتمت زنان باردار را چک م  که انتصاب کرده  یشوویتو ه به ارا

مادر  یکنند که باعپ سوووتمت  یم زیآن ها ت و یرا برا ییبودن نوزاد و مادر راحت شوووود و داروها

در کانادا هسوتند،   یرشوته بهداشوت عموم  لیکه فارغ التحصو  یاز کسوان یشوود. بعضو ینوزاد و نوزاد م

از   یکی تهرشو  نیکنند. ا  یم زیت و  مارانیمناسوب، ورزش را به ب هیو تغذ  دهیبراز  شیبا تو ه به ارا

 یهاص هود را دارد ول  انیاسووت که در کانادا، اروپا و در تمام کشووور ها متقاضوو یمهم   یرشووته ها

  رش یکنند که مربوط به پذ یپر م یرشوته بهداشوت عموم لیتحصو  یرا برا  یفرم  انیمعموتً متقاضو

به   ژهیو و  یصوتصصو اریدر کانادا بسو  یرشوته بهداشوت عموم  رایباشود. ز  یکانادا م  یدر دانشوگاه ها

  ی عال یرا در دانشوگاه ها  یبا دقت رشوته بهداشوت عموم دیشوود و اسوات  یارائه داده م  انیدانشو و

 دهند. یکانادا ارائه م

 در کانادا یمشاغل رشته بهداشت عموم کد

 قیو به دنبال کار در کانادا از طر  دیباشو یم  یعموم  دارنده مدرک بهداشوت  زانیاز شوما عز یبعضو

از   ایموضووع که آ  نیاز ا ی. ولدیهسوت ینتریاکسورر  ا سوتمیهمان سو  ایو    یمها رت  نیآنت سوتمیسو

 نیا. هوشووبصتانه دیندار ینه اطتع  ایشووود   یرشووته ا ازه کار در کانادا به شووما داده م  نیا قیطر

 نیباشوود که در ا یمقاله کامل م  کیدر کانادا اسووت،   یمقاله که را ع به رشووته بهداشووت عموم

در کانادا پرداهته اسوت. رشوته   یقسومت به ارائه مطالب درباره کد مشواغل رشوته بهداشوت عموم



 

 

و    نیآنت ستمیس قیاقامت دائم کانادا از طر  افتیدر یرشوته منحصور به فرد برا  کی  یبهداشوت عموم

شوده   یبه روز رسوان سوتیرشوته در حال حاضور با تو ه به ل نیاسوت. کد مشواغل ا  یروز مها رت هب

کنند و   یرا در کانادا مطالعه م یکه بهداشوت عموم  یباشود. کسوان  یم  ۲۲۶۳،  ۲۰۲۲کانادا در سوال  

دهند و با دقت بر  یقرار م  یو بررسو  زیو سوتمت را مورد آنال  یمنیته هسوتند، ارشو  نیمتصصو  ا

رسووتوران ها،    طیمح  تن،یالتحصوو کنند. معموتً فارغ یمربوط به آن ها نظار  م  یهاتورالعملدسوو

در  یموضووع که مقررا  دولت نیتا از ا ندینما یم زیرا آنال یصونعت سوا یو تاسو  یعموم سوا یتاسو

  ی ها موضووع که محل کار شورکت نیاز ا  نیشوده اسوت و همچن تیرعا یهصووص بهداشوت عموم

 حاصل کنند. نانیباشد، اطم   یم یمنیا  ییامصتلف کاناد

 به کانادا یمها ر  کارشنا  بهداشت عموم طیشرا

 قیهواهد از طر یرا مطالعه نموده و اکنون م یرشوته بهداشوت عموم یکه دوره کارشوناسو یشوصصو

 توبوا،یپرنس ادوارد، موان  رهی ز ک،یووبرانزوین  ا،یوکلمب  شیتیبر  الوتیووارد کوانوادا، ا  یمهوا رت  یبرنواموه هوا

اقدام کند.   یانبرنامه نامزد اسوت قیحتما از طر دیو تبرادور شوود، با وفاندلندین التیسواسوکاچوان و ا

  ی مها رت  یبرنامه ها  قیاز طر  دیباشوود، با یکه به دنبال کار در کانادا م  یالبته کارشوونا  بهداشووت

قرار   یها  هود را از دانشوگاه رشیپذ دیدهد، با  لیهواهد ادامه تحصو یکه م یشوصصو یاقدام کند. ول

وارد   رشی وه بوه نواموه پوذنموده و بوا تو  افوتیوو کوانوادا در  کوایمصتلف آمر  یهوا  الوتیوارفتوه شوووده در ا

 یبه عنوان مرب  ایبهداشووت و   ریتواند به عنوان وز یدانشووگاه مد نظر شووود. کارشوونا  بهداشووت م

نموده اسوت، ا ازه دارد با   افتیکه در یبهداشوت کار کند. البته کارشونا  بهداشوت با تو ه به مدرک

کار و نحوه کار مشوص  شوده   ارهدرب زیرا منعقد کند که در آن همه چ  یقرارداد  ییکانادا یکارفرما

کارشونا  بهداشوت مشوص  شوده اسوت. البته کارشونا  بهداشوت    کیحقوق    زانیم  نیاسوت. همچن

از برنامه فدرال که   یاسوووتان  یها  تواند عتوه بر برنامه یبه دسوووت آوردن اقامت دائم کانادا م  یبرا

 .دیکنند، است اده نما  یمعموتً همه افراد از آن است اده م

 

 در کانادا یرشته بهداشت عموم یها شیارا



 

 

متقاضویان  موضووعا  مربوط به بهداشوت تمرکز دارد و   یدر کانادا که بر تمام  یرشوته بهداشوت عموم

بهداشوت و   ریوز  ،یبهداشوت، به عنوان پرسوتار بهداشوت عموم یمرب  کیهد  که به عنوان   نیبا ا

رشوته   نی. اندکن  یکانادا مطالعه م  یرشوته را در دانشوگاه ها نیشووند، ا  ییامثالهم وارد  امع کانادا

با   دیمصصووص به هود را دارد. در واقع اسوات  یشواهه کتاب ها  ریشواهه اسوت. هر ز  ریز  نیچند  یدارا

را در سواعا    یدرسو  یاسوت کت  ها یشوما که بهداشوت عموم  یلشواهه رشوته اصو ریتو ه به ز

که  تهرشو  نیمهم ا یها شیارا  یبه معرف میهواه  ی ا م  نیکنند. در ا یدر روز برازار م یمشوصصو

قبل  یول  م،یکنند، بررداز  یم یزیمطالعه آن ها برنامه ر یبرا  رانیپرطرفدار هسووتند و معموتً فراا

 نیدر مورد ا اریبسو  د،یدر کانادا بررداز  یرشوته بهداشوت عموم  یشواهه ها ریکه به مشواهده ز  نیاز ا

مد نظر و   شیارا  طیو با تو ه به شوورا  دیرا دار شیمطالعه کدام ارا  طیکه شوورا دیمسووئله تامل کن

. دیریبگ رشیرشوته را قرار داده اسوت، پذ  نیهود، ا سوتیکه در ل  ییهود از دانشوگاه کانادا  طیشورا

ها را در   شیارا  نیا  یسوتیبا یکه در صوور  داشوتن عتقه به رشوته بهداشوت عموم دیلط ا تو ه کن

 :دیبصوان یالتیو ا  ییدانشگاه کانادا

 کیو ان ورمات  یستیآمار ز •

 بهداشت و ستمت •

 یولوژیدمیاپ  ای یری امع متصص  هم ا •

 طیمح  بهداشت •

 یبهداشت و ستمت  هان •

 در کانادا یدر رشته بهداشت عموم لیتحص طیشرا

را  یلینوع مقطع تحصو دیبا  د،یشوو یکه بعد از ورود به آن شوگ ت زده م  ییدر کانادا لیتحصو  یبرا

 دیاسووات  د،یکن یکانادا مشوواهده م  یکه بعد از ورود به دانشووگاه ها یزیچ نی. اولدیمشووص  کن

شما    نیکرد و ا دینصواه   ییباشند. شما احسا  تنها یشهروند هونگرم م یها  یهونگرم و همکتس

که به هانواده   یبه هاطر وابسوتگ یالملل  نیب  انیاز آن  ا که اکثر دانشو و  کند. یزده م   ترا شوگ

مها ر  هود با   هیاول  یتوانند در روزها یکه به کشوووور مبدا دارند نم   یدارند و به هاطر وابسوووتگ



 

 

 یبمانند. ول کنند و لیسوصت اسوت که در هارا از کشوور تحصو  اریبسو  شوانیو برا ندیایکنار ب  طیشورا

آل و   دهیکشوور منحصور به فرد، ا  نیدر ا لیدانشو و را بابت تحصو  الیه  ییهونگرم بودن مردم کانادا

در اداموه بوه ترتیوب بوه شوووکوافتن مطوالوب مهم را ع بوه مقواطع    کنود.  یراحوت م  ییهواص کوانوادا

 دانشگاهی پرداهته ایم.

 سانسیل مقطع

رشوته بهداشوت   یو حرفه ا  یتا به صوور  تصصوصو  دیو آماده ا دیهسوت یکارشوناسو  یحال اار دانشو و

  ل یالتحصوفارغ    انیرشوته را به دانشو و نیکه سواتنه مدرک ا  دیبصوان ییرا در دانشوگاه ها یعموم

از لحاظ داشوتن   ،یلیاز لحاظ داشوتن مدرک زبان، از لحاظ داشوتن مدرک تحصو دیدهند، با یم  ارائه

. اار دیهود را بسون   طیسوالم و پاسورور  سوالم، شورا یتیو از لحاظ داشوتن مدارک هو  یمال  طیشورا

قبال در کانادا مناسوب باشود، مورد اسوت  یدر رشوته بهداشوت عموم  لیتحصو  یشوما برا  طیتمام شورا

که   یکانادا کسووان  یدانشووگاه ها نیو مسووئول  دیارفت. در واقع اسووات  دیقرار هواه   ییکانادا  دیاسووات

معتبر   یلیکه دارنده مدرک تحصوو  یو کسووان  یدارنده مدرک زبان فرانسووو  ایو  ۶.۵  لتسیدارنده آ

کنند. در واقع آن   یشوگ ت زده م تی یبا ک یدرسو  یباشوند را با ارائه واحد ها یسواله  م ۱۲ رلمی)د

وا د   یکارشووناسوو  انیدانشوو و اریرا در اهت یمربوط به رشووته بهداشووت عموم  یعال یها دوره ها

دهند.  یمربوط به آن قرار م  یها شیو ارا یمتمرکز بر رشوته بهداشوت عموم  انیو دانشو و  طیشورا

 انیرد اسوتقبال کارفرماکه مو  نیو بعد از ا دیتقرار ارف  ییکانادا دیکه مورد اسوتقبال اسوات  نیبعد از ا

 ی. البته برادیآماده شووو  یاقامت کانادا به صووور  دائم  افتیدر  یبرا  دیتوان یم د،یریقرار ا  ییکانادا

معتبر کانادا مدرک هود  یاسوت که از دانشوگاه ها ازین  ییکانادا یاز کارفرما  یکار  شونهادیپ افتیدر

معتبر صوادر  ریغ یکه از دانشوگاه ها  یو مدارک نییمدارک سوط  پا انیکارفرما  رای. زدیکن افتیرا در

 .رندیپذ یشده اند را نم 

 سانسیفوق ل مقطع

هود را  یکه مدرک کارشوناسو  نیدر کانادا بعد از ا یعتقه مند به رشوته بهداشوت عموم  انیدانشو و

در در ه ارشود   دیهود با یارتقا سوط  علم   یشووند که برا یموضووع م  نیکنند، متو ه ا یم افتیدر



 

 

موضووع که با ارتقا در ه و با داشوتن مدرک معتبر شوانسوشوان    نیمتو ه ا  نیکنند. همچن لیتحصو

بعد از   انیرو، اکثر دانش و  نیشوند. از ا یم  ابد،ی یم  شیافزا  ییکانادا یکار از کارفرما افتیدر  یبرا

دهند. معموتً دانش  یهود را در در ه ارشووود ادامه م  ت یتحصووو یمدرک کارشوووناسووو افتیدر

کننود کوه وا ود   یکوه دارنود بوه مسوووئول مبوت نوام موابوت م یبوا تو وه بوه رزوموه ا یالملل نیآموهتگوان ب

  ی متمرکز بر واحدها  انیباشوند. دانشو و یدر کانادا م  یدر رشوته بهداشوت عموم لیتحصو  طیشورا

 نیتوانند ا یتر م  عیرا هوانده اند، سور یشوت عموممقطع رشوته بهدا  کیکه   یانیو دانشو و یدرسو

را در در ه   یمرتبط با رشوته بهداشوت عموم  ریکه رشوته غ  یانیدانشو و یرشوته را درک کنند، ول

در  یرشوته بهداشوت عموم  یدرسو  یتوانند بر واحد ها  یمطالعه نموده اند، سوصت تر م  یسوکارشونا

رشوته   نیا  یکانادا در در ه ارشود متمرکز شووند. پس بهتر اسوت در صوور  داشوتن مدرک معتبر برا

هاص    ییبه عنوان دانش و دیهواه  ی. اار مدیبازار کار هوب در کانادا اقدام کن  یهاص و رشته دارا

بات داشوته   به ۷  لتسیمدرک زبان آ دیبا  د،یدر کانادا را بصوان  یارشود رشوته بهداشوت عموم هدر در 

 .دیباش

 دکترا مقطع

 دیهود کن  یبرنامه مها رت  مهیدر کانادا در مقطع دکترا ضوم   یرا در مورد رشوته بهداشوت عموم  نیا

. اسوتاد راهنما مدرک زبان سوتیالزام  ییاز دانشوگاه کانادا رشیاهذ پذ یکه داشوتن اسوتاد راهنما برا

  مسوئول مبت  به  ینموده و پس از بررسو افتیکند، اسوتاد راهنما مقاله را از شوما در یم زیشوما را آنال

نامه شوما را بعد از   هینامه و توصو  زهیپاسورور ، انگ یکر ،یتیمدارک هو  همچنیندهد،  ینام ارائه م

در رشته بهداشت   لیتحص   یدهد. پس به واسطه استاد راهنما برا  ینام ارائه م به مسئول مبت زیآنال

تا به صووور   دی. اار آماده هسووتدیشووو  یدر نظر ارفته م یدر کانادا و در دانشووگاه دولت یعموم

  ی رشوته عال نیو به عنوان دارنده ا  دیدر کانادا را بصوان یرشوته بهداشوت عموم  یو حرفه ا  یتصصوصو

و   ییاسووتاد راهنما کانادا افتنیبه دنبال    د،یت ار  کانادا شووو یایدن  ایو  یت ار   هان یایوارد دن

  د یدر کانادا در در ه دکترا بدان  یعموم  داشوتدرباره رشوته به  زیرا ن نی. تزم اسوت ادیشوهروند برو

 نیا  نیپردازد. همچن  یم د،یتر آموهته ا  که در دو در ه قبل ییمهار  ها تیرشووته به تقو  نیکه ا



 

 

  ی لیمقطع را مقطع تکم   نیتوان ا یم یتمرکز دارد. بوه نوع  قوا یبر تحق  اریوبسووو یمقطع دانشوووگواه 

 نمود. یمعرف

 در کانادا یدر رشته بهداشت عموم یلیتحص رشیاهذ پذ یبرا ازیمورد ن مدارک

در  یارائه دهنده رشوته بهداشوت عموم  یما را به دانشوگاه ها  یسووال که معموتً ارائه چه مدارک  نیا

شودن دارند از   یالملل نیکه قصود ب  یانیدانشو و  یبه عبارت ایو    یفعل  انیرسواند را دانشو و یکانادا م

هاص    یرشوته ها دهکه ارائه دهن  که در کشوور کانادا  نیا  یپرسوند. برا یارشود و آااه ما م نیمشواور

قسومت از مقاله رشوته   نیکه با مدارک ذکر شوده در ا دیارائه ده   یمدارک  دیبا د،یریباشود، قرار ا یم

   ابقت داشته باشد.در کانادا مط یبهداشت عموم

  یارائه نامه تمکن مال •

 ستمت  یاواه   ارائه •

 مدرک زبان معتبر  ارائه •

  نهیشیعدم سوء پ یارائه اواه  •

 ساله  ۱۲  رلمید  ارائه •

در کانادا در در ه    یمطالعه رشوته بهداشوت عموم  یبرا  یکارشوناسو یلیارائه مدرک تحصو •

 ارشد  

در کانادا در در ه    یمطالعه رشوته هاص بهداشوت عموم یارشود برا  یمدرک کارشوناسو  ارائه •

 دکترا  

  یلیرزومه تحص   ارائه •

 نامه  زیانگ  ارائه •

 اعتبار  یداشتن پاسرور  سالم و دارا •

 نامه هیارائه توص •

 .دینامه ارائه ده   هیسه توص یتزم است دو ال •

  دیبه دست استاد راهنما در در ه دکترا برسان  دیارائه مقات  چاپ شده )مقاله را با •

 آن  از یدیدانشگاه و ارائه رس  هیپرداهت شهر •



 

 

 در کانادا یرشته بهداشت عموم یلیتحص یها هیبورس

 دیسووال با نیدر پاسو  به ا  کانادا را هاص کرده اسوت  یزیپرسوند که چه چ یاز محصوتن م یبعضو

  رشوته   گریو د یارائه دهنده رشوته بهداشوت عموم یچند نکته را در نظر ارفت؛ کانادا را دانشوگاه ها

 هیارائه دهنده بورسووو یدانشوووگاه ها همچنین و ود هاص کرده اسوووت، یبازار کار عال  یدارا  یها

و  یغن  یآموزشو  سوتمیسوو   رتبه برتر یدارا  کهارائه دهنده مدارک معتبر   یدانشوگاه ها و یلیتحصو

 زیکشوور ن نیبودن ا ریمها ر پذ  هسوتند، به هاص بودن این کشوور کمک کرده اند.دوسوتانه   طیمح

 یاز موارد یکی  یلیتحصو هیبورسو دیینما  یهمان طور که مشواهده م  دلیل دیگر این موضووع اسوت.

نصبه،   انیکه معموتً دانشو و یلیتحصو هیاسوت که باعپ هاص شودن کانادا شوده اسوت. در باب بورسو

ا ازه دارند  یالملل نیب زهی ا  یاهتراع و دارا  یدارا ،یرزومه قو  یمعدل بات، دارا یبا اسوتعداد، دارا

مراحل نسبتا   دیبا  بورسیه  افتیدر  یا ت که، برا  دیکنند، با میآن درهواست نامه تنظ  افتیدر  یبرا

در کانادا   یکه مربوط به رشووته بهداشووت عموم ییها هی. بورسوودیرا پشووت سوور بگذارن یا  دهیچیپ

  انی در در ه دکترا و ارشود به دانشو و  لیتحصو ینه هایاز هز  ی بران بصشو یهسوتند معموتً برا

  ی در ه کارشوناسو در کانادا در یکه تنها بر رشوته بهداشوت عموم  یانیشووند، البته دانشو و یاعطا م

  انی که به دانشو و ییها  هیتعداد بورسو یدرهواسوت نامه دارند، ول  میا ازه تنظ  زیتمرکز نموده اند ن

کمتر    اریشووند، بسو یدر کانادا ارائه م  یعتقه مند به رشوته بهداشوت عموم  انیو دانشو و یکارشوناسو

در ه   در کانادا در  یعتقه مند به رشوته بهداشوت عموم  انیاسوت که دانشو و ییها  هیاز تعداد بورسو

دکترا    انیها را معموتً دانشوو و  هیکه بورسوو  نیا لیکنند. دل یدکترا هر سوواله از آن ها اسووت اده م

  ی ها هی. بورسوباشوند  یم  یمقاله چاپ شوده و رزومه عال  یکه آن ها دارا  سوتا نیکنند، ا یم افتیدر

رشوته بهداشوت   لیدر کانادا را طالبان تحصو یبصش از مقاله رشوته بهداشوت عموم  نیذکر شوده در ا

 کنند. یم افتیدر یبه صور  رقابت یعموم

 یورود یها هیبورس •

 RI  با  یقاتیتحق یها هیبورس •

 یقیتشو یها هیبورس •

   یکارآموز یها هیبورس •



 

 

 مدر  اریدست یها هیبورس •

 در کانادا یدر رشته بهداشت عموم لیتحص نهیهز

  ل یتحص   یها نهیبه آن پرداهت، مربوط به هز یبرنامه مها رت  دنیقبل از چ  دیکه با  یاز مسائل  یکی

 ی ها   نهیباشد. هز یآن م  یها  التیاز ا  یکی ایا اره مسوکن و مستقر شدن در کانادا و   یها  نهیو هز

به بیانی   به ایالت انتصابی و دانشوگاه ایالتی بسوتکی دارد.  یمربوط به رشوته بهداشوت عموم لیتحصو

قرار دارند   ایکه در نوا اسوکوشو ییها  در کانادا و در دانشوگاه  یرشوته بهداشوت عموم در لیتحصو نهیهز

 یسور  کیهر دانشوگاه با تو ه به   رایتورنتو قرار دارند، فرق دارد. ز  ایکه در آلبرتا  ییها  با دانشوگاه

که   نیبعد از ا  دیپس شووما با  .ردیا یم  انیرا از دانشوو و یا نهیدهد هز یکه ارائه م یامکانا  عال

در  لیتحصو  نهیکه مربوط به هز یو اطتعات دیبرو  دانشوگاه تیبه سوا  دیدیدانشوگاه هاص هود را براز

این  دول مربوط به هزینه   .دینوشوته شوده اسوت، را مطالعه کن  در کانادا  یرشوته بهداشوت عموم

 تحصیل در دانشگاه های برتر کانایی می باشد:

 میزان شهریه نام دانشگاه

 هزار دتر  ۲۰الی    ۱۳ بریتیش کلمبیا

 هزار دتر  ۲۱ سایمون فریزر

 هزار دتر  ۱۵الی    ۱۰ مک مستر

 دتر  ۳۵.۵99 کویینز

 هزار دتر ۱۶الی  8 آلبرتا

 دتر  ۲۵.۲9۳ کلگری

 

 یرشته بهداشت عموم لیتحص یکانادا برا یها دانشگاه یمعرف

  سوتم یکشوور هر سواله سو نیا یکه دانشوگاه ها نیکه دارد و به هاطر ا ییکانادا به هاطر دانشوگاه ها

  رشوته   گریدر کانادا و د  یدر رشوته بهداشوت عموم  لیطالب تحصو  ریفراا اریرا در اهت یآموزشو یعال

  آموهته   ارائه دارد دانش یرا برا یاریبسو  یزهایکشوور که چ  نیباشوند. ا یاذارد، معرو  م یها م



 

 

کوه   نیا یکنود. حوال برا یرشوووتوه را هر سوووالوه  وذب م نیو دانش آموهتگوان عتقوه منود بوه ا  یرانیا

 دول نگاه   نیکند، به ا زیدهد و رزومه شوما را آنال رشیبه شوما پذ یقرار اسوت چه دانشوگاه   دیبدان

مربوط به   یهارزومه  زیآمده اند که هر سوواله به آنال  ییاز دانشووگاه ها یسووتی دول ل  نی. در ادیکن

 پردازند. یرشته ها م  گریو داوطلبان د یداوطلبان رشته بهداشت عموم

 محل تاسیس نام دانشگاه

 آلبرتا آلبرتا

 بریتیش کلمبیا سایمون فریزر

 ادمونتون -کلگری کلگری

 بریتیش کلمبیا بریتیش کلمبیا

 انتاریو مک مستر

 انتاریو اتاوا

 نوااسکوشیا  -هالی کس دالهاوزی

 

 در کانادا یو کار در رشته بهداشت عموم لیتحص یایمزا

  ل یتحصو یها تیبه مز  شود،یاند  یم PUBLIC HEALTHشوته ردر   لیبه تحصو یمتقاضو  کی یوقت

 یایکند و با تو ه به مزا یکشووور تو ه م  نیا یها التیدر کانادا و در ا یرشووته بهداشووت عموم

 نیدر ا یرشته عال  نیا یها  تیشود. مز  یدارد، وارد کانادا م PUBLIC HEALTHشته رپررنگ که  

در  PUBLIC HEALTHشوته ر لیتحصو یبرا  دیتوان یها م تیمز  نی ا قرار ارفته اند. با تو ه به ا

 .دیکانادا آماده شو

  ی از اسوتان ها یکیقرار ارفته شوده در    یموسوسوه عال ایو   یالتیمحض وارد شودن به دانشوگاه ا به

 .دیشو یکانادا معرو  م

 مربوط به پزشکان یایبه دن عیورود سر •

 یاضطرار  طیمقابله با شرا •



 

 

 گرانیکمک به د •

 بدون تو ه به فرهنگ و نژاد  یدانش بهداشت  عیتوز یتمرکز بر رو •

 بات   یشغل تیامن •

 در  هان  یرنک بات و مطرح  یدر دانشگاه ها لیتحص  امکان •

   تیریو مد یکسب مهار  رهبر •

  ی و بعد از کار در از اسوتان ها و شوهرها یلیبه اقامت دائم کانادا بعد از فارغ التحصو دنیرسو •

 کانادا

 به کانادا یمها ر  رشته بهداشت عموم طیشرا

اقامت  افتیکنند و درصودد در یکه به کانادا مها ر  م  یتمام کسوان د،یهمان طور که مسوتحضور

 نیا یها التیاز ا یکیدر   ایدوسوت دارند در کانادا و   یباشوند و به عبارت یکانادا و پاسورور  کانادا م

در دسوت دارند که  یمدرک ی. بلکه برهسوتندین  کسوانی یلیکشوور مسوتقر شووند، دارنده مدرک تحصو

که به مطالعه رشوته    یکسوان  را مطالعه کرده اند یرشوته بهداشوت عموم یدهد آن ها مدت ینشوان م

 ای  و ایکلمب شیتیسوواسووکاچوان، بر توبا،یآلبرتا، مان  ک،یوبرانزویدر ن  ایدر کانادا و   یبهداشووت عموم

 قیتواننود از طر  یبواشووود، م یآن هوا م یرایکوه کوانوادا پوذ نیهوا پرداهتوه انود، بوا تو وه بوه ا  الوتیوا گرید

مدارک هود برردازند. منظور    یابیبه ارز یاسوتان یبرنامه ها قیاز طر ایورکر و   لیبرنامه فدرال اسوک

 یم زیمدارک آنال گریو د  یلیسون شوما را به همراه مدرک تحصو  سوتمیسو  نیاسوت که ا نیاز مدارک ا

. اار دیریا  یدعوتنامه م ر،یه ایباشوود   یشووما مورد قبول دولت م  ازا یکه امت  نیکند. با تو ه به ا

مها ر  به کانادا شوروع  یو برا دیکانادا آماده شوو  یزایو افتیدر  یبرا  د،یا ازه دار د،یریبگ هیدییتا

 سوتمیسو  نیکه، ا  دیرا بدان ینتریاکسورر  ا سوتمی. درمورد سودیینما ازیمورد ن لیوسوا یبه  مع آور

و  یاز مطالعه کننداان رشوته بهداشوت عموم یاریمورد تو ه بسو  یمها رت  زی الب و شوگ ت انگ

  طی شوورا  یابیدتر به ارزهرچه زو  دیهواه   یرشووته ها قرار ارفته اسووت. اار م گریمطالعه کننداان د

تما    شیاتر  یا یموسوسوه ام آ نیبا مشواور  د،یبررداز  یمها رت  نیآنت سوتمیسو  نیا قیهود از طر

اطتعوا    شیبوه افزا  یادیوتوا حود ز گرید  مقوات . مطوالعوه  دیوقبول از آن، بوه مطوالعوه بررداز  ی. ولدیوریبگ

 به روز شما کمک هواهد کرد.



 

 

 در کانادا یکار رشته بهداشت عموم بازار

در کانادا را به شما   PUBLIC HEALTHشته رمربوط به  یبرتر تمام واحد ها دیکه اسوات  نیبعد از ا

که  یحضووور در بازار کار  یبرا  دیتوان یآموزش دادند و شووما را با بازار کار کانادا آشوونا نمودند، م

 یرا برا  مکه اقامت دائ یحضوور در بازار کار یبرا  نیدهد و همچن  یرا ارائه م رینظ یب یفرصوت ها

شوما و   یرا برا  ییبرتر مدرک کانادا  دیکه اسوات  نی. البته بعد از ادیآورد، ع له کن یشوما به ارمغان م

 یشورکت نموده اند، صوادر نمودند م یبهداشوت عموم یکه به همراه شوما در کت  ها یکسوان  یبرا

.  دیمسوتقر شوو باشود  یم  یم ی امعه ارم و صوم   کی  یکارمند در کانادا که دارا  کیبه عنوان    دیتوان

دهد که همانند آن را در   یرا به شوما ارائه م  یاز زندا  یت ربه ا  در کانادا و اقامت در کانادا لیتحصو

تند هسوو  یعال  یزندا  یبرا کایچون: انگلسووتان و آمر یی. البته کشووورهادید  دینصواه  ایدن ی ا  چیه 

  ی هوا  نوهیکوه هز  نیدهود و بوه هواطر ا  یمقرون بوه صووورفوه کوه ارائوه م  یکوانوادا بوه هواطر دوره هوا  یول

در رشوته بهداشوت   لیتحصو  یاسوت، برا نییمسوتقر شودن و ا اره مسوکن در مناطق مصتلف آن پا

در کانادا،   یو طالبان رشووته بهداشووت عموم  انیمنظور دانشوو و  نیا  یمناسووب اسووت. برا یعموم

دهند.  ین کشووور انتقال میبه ا  دی د  یزندا  کیسوواهت    یهود را برا ینقد ریو غ ینقد هیسوورما

و   ییدر کانادا ا ازه کار در کانادا، ا ازه کار در کشوور اروپا  یرشوته بهداشوت عموم  تنیفارغ التحصو

 کیمسوووتقر شووودن به عنوان    یتوانند برا  یآن ها م  ا ازه کار در تمام کشوووورها را دارند. در واقع

مانند و وارد بازار کار رشوووته  یم  کانادامعموتً اکثر آن ها در  یبروند، ول یگریکارمند به کشوووور د

 شیاز مدارک مربوط به ارا  یکیکه دارنده    نیشوووند و با تو ه به ا یدر کانادا م  یبهداشووت عموم

 PUBLICشوته  رکنند. بازار کار  یباشوند، کسوب درامد م یدر کانادا م  یرشوته بهداشوت عموم  یها

HEALTH اسوت و همه روزه  یعال اریدرمان بسو  وکشوور به بهداشوت   نیا  تیاهم  لیدر کانادا به دل

مربوط به بهداشووت    یراحت مشووغول به ان ام کارها الیکند. پس با ه یم یروند رو به رشوود را ط

که  یکند و با تو ه به رزومه، تصصو  و ت ربه ا یم  تیکشوور شوما را حما  نیا  رای. زدیشوو یعموم

سوط    تیتقو لیکانادا اسوت که به دل یکارینمودار نرخ ب  نیا  دهد  یرشودتان م یاز لحاظ مال  دیدار

 .مینموده ا زی ا آنال  نیدر ا یاطتعات



 

 

 

 در کانادا یبهداشت عموم یشغل فیوظا

بصش از مقاله    نیرا در کانادا هوانده اند، در ا PUBLIC HEALTHشوته رکه   یکسوان  یشوغل فیوظا

 در کانادا ذکر شده اند:   یرشته بهداشت عموم

 ستمت. یارتقا  یها و برنامه ها  یاستراتژ یو ا را نیتدو

  امعه در مورد مسائل مرتبط با ستمت.  یبا اعضا یآموزش یکارااه ها  لیو تسه یطراح

 تیومعلول  ایومراقبوت از نوزاد   مان،یزا ،یماننود باردار  یبا مسوووائل بهوداشوووت یفرد نیمرا ع از  آن ها

 .می کنند  تیحما

  نیمرا ع یسالم برا  یدر مورد سبک زندا  یو مطالب آموزش اطتعا تهیه کردن  

 کانادا یها التیدر ا یرشته بهداشت عموم یشغل یها فرصت

رشوته    یشوغل  یکه از فرصوت ها  نیا  یدهند. برا یکانادا ارائه م  یها التیرا ا یرشوته بهداشوت عموم

  شونهاد یپ  د،یها بهره مند شوو التیا گرید  ایسواسوکاچوان و   توبا،یمان التیدر کانادا و ا یبهداشوت عموم

 نیا  ابتدااسووت که   نیا قیبرنامه دق کیمها ر و دارنده    زانیما به شووما عز زیو شووگ ت انگ یعال

هود به مشواهده    قا یتحق لیتکم  یدر کانادا را هوانده و برا  یقسومت از مقاله رشوته بهداشوت عموم

رشوووته بهداشوووت   لیدر کانادا و کار در کانادا به عنوان فارغ التحصووو یمربوط به زندا  یها  ویدیو

 التی. ادیکندر کانادا نگاه   یقسوومت از مقاله رشووته بهداشووت عموم  نی. حال به ادیبررداز یعموم



 

 

  ی که دوره ها  یرا به کسوان  یرینظ  یب  یشوغل  یفرصوت ها د،یکن یکه نام آن ها را مشواهده م ییها

 دهند.  یارائه منموده اند،    لیهود را تکم 

 توبایمان

باهوش   دیبه دنبال کارمندان  د  شوهیاسوت و شورکت ها هم   ٪9۵از   شیب توباینرخ اشوتغال در من

چند بصش   ایو کیودر   یالملل نیب یت ربه کار  دیوممکن اسوووت بتوان ل،یوتحصووو نیهسوووتنود. در ح

کاراران ماهر، ت ار و  توبا،ی. در اقتصوواد پرقدر  ماندیرا کسووب کن  توبایمان ایمتنوع و پو یاقتصوواد

باشود که   یاسوتان کانادا م  نیاول توبایاسوت که مان لیدل  نیمورد تقاضوا هسوتند. به هم   نمتصصوصوا

به صور     MPNPکرد.     ادیا (MPNP)  توبایمان  یهود را به نام برنامه نامزد استان یبرنامه مها رت

  ده یکاراران آموزش د  MPNPاسوت.   توبایمن انیکارفرما  یازهایشوود و براسوا  ن یم تیهدا  یمحل

کنود و آن  یرا دارنود انتصواب م  یدر بوازار کوار محل ازیومورد ن یرا کوه مهوار  هوا یالملل نیب ت ربوهو بوا  

کنود. هر سوووال   یم یمعرف  توبایاقامت و کار در مان یاقامت دائم کانادا برا  یزایو افتیودر یها را برا

 قیکوه از طر یالملل  نیکواراران بوا ت ربوه ب یبرا  جیرسووونود. نتوا یم  توبوایمهوا ر بوه من  ۱۵۰۰۰حودود  

MPNP  ی درصوود از نامزدها  8۵ ر،یاه  ینظرسوون   کیکنند مثبت اسووت. بر اسووا   یمها ر  م  

  9۵پنج سووال بودند و   یدرصوود صوواحب هانه در ط  ۷۶کنند،  یسووه ماه پس از ورود کار م توبایمن

و  ی، اقتصوواد قوMPNP تیموفق دیدرصوود از هانواده ها به طور دائم در  امعه مسووتقر شوودند. کل

نرخ   توباینارو به رشود م یاقتصواد  یو بصش ها  عیکانادا اسوت. تنوع صونا توبایدر اسوتان مان  داریپا

سوصاوتمندانه و حقوق    یایمزا من،یکار ا  طیدارد. دسوتمزد هوب، شورا ینگه م  نییکانادا را پا یکاریب

توبا، و یدر مان یکم زندا  نهیاسوووت. بعتوه، با هز توبایاز نکوا  بر سوووتوه کار در مان  یکاراران بره

 یاسووتان سووبک زندا  نیو آموزش، ا  یبهداشووت  یمانند مراقبت ها یهدما  دولت یاسووتاندارد بات

را صور   یکه مدت  یشوصصوشوما به عنوان    نیدهد. بنابرا یرا ارائه م یتی یمقرون به صورفه و با ک

  دا در کانا میمق  کیدر کانادا کرده و اکنون قصووود دارد به عنوان   یمطالعه رشوووته بهداشوووت عموم

 .دیاقدام کن التیا  نیبرنامه ا  یبرا  دیتوان یمستقر شود، م

 ساسکاچوان



 

 

 ازیکه مربوط به مشواغل مورد ن یسوتیابتدا ل دیسواسوکاچوان، با  یشوغل  یها اسوت اده از فرصوت  یبرا

باشند  یکه اکنون در کانادا مشغول به کار م  یباشد را مطالعه نموده و سرس درباره کسان یکانادا م

مطالعه   هک دیتا متو ه شووو دیکن قیدر رابطه با رشووته آن ها تحق  یسووتی. در واقع بادیکن قیتحق

بواشووونود.  یم  الوتیوا نیدر ا  یدر کوانوادا اکنون مشوووغول ان وام چوه کوار  یکننوداوان بهوداشوووت عموم

 التیکه ا  نیا لیبه دل یباشود ول یمعرو  نم  ایو نوا اسوکوشو  ویآلبرتا، انتار  التیسواسوکاچوان همانند ا

ارائه   تی یبا ک  ادر کانادا ر یمربوط به بهداشوت عموم یاسوت و دوره، برنامه و چار  ها یتی یبا ک

 التیواذارد، ا یاحترام م یبه دارنداان مدرک بهوداشوووت عموم  اریوکه بسووو  نیا لیودلدهد و به  یم

 یریدر کانادا اسوت. بعد از قرارا یرشوته بهداشوت عموم یشوغل یها  اسوت اده از فرصوت  یبرا یمناسوب

 .دیاست اده کن  دادر کانا یرشته بهداشت عموم  یشغل  یفرصت ها  نیاز ا  دیتوان یدر ساسکاچوان م

 بهداشت عمومی محقق  

 افسر اسلحه ارم

 پرستار بهداشت عمومی 

 مدیر پرونده معلولیت 

 

 آلبرتا

عتقمند به رشوته    انیاز دانشو و  یرهبکه در مناطق مصتلف آلبرتا قرار ارفته اند و    ییدانشوگاه ها

شوناهته شوده مدارک    یکنند، اکنون به عنوان دانشوگاه ها یدر کانادا را مبت نام م یبهداشوت عموم

 درشووده در آلبرتا  سیتاسوو  یکه مدرک شووما توسووط دانشووگاه ها  نیدهند. بعد از ا یارائه م یعال

اسوت اده   التیا  نیدر ا رینظ  یرشوته ب  نیا یشوغل یاز فرصوت ها  دیتوان یدسوتانتان قرار ارفت، م

و درباره   دیندازیب  ینگاه   میمربوط به آلبرتا ن  یشوغل  یهافرصوت   سوتیکه به ل  نیقبل از ا ی. ولدیکن

  ی عموم  شتبا مطالعه رشته بهدا  دیدار  میموضوع که تصم   نیبهتر است در مورد ا  د،یآن ها ت کر کن

  ی هوا  الوتیواز ا  یبره  رای. زدیوکن  قیتحق  د،یوده   شیدرآمود هود را افزا  نیانگیودر کوانوادا توا چوه حود م

 یکننود ول یاعطوا نم  در کانادا  یرا به مطوالعوه کننوداان رشوووتوه بهوداشوووت عموم یکانادا حقوق هوب

باعپ رشود حقوق ماهانه و سواتنه  یآلبرتا در باب رشوته بهداشوت عموم  یشوغل  یمعموتً فرصوت ها



 

 

قسومت از مقاله رشوته بهداشوت    نی. به ادامه اشوود یم یو دارنداان مدرک بهداشوت عموم انیمتقاضو

 ا قرار ارفته اند    نیدر ا یکه در باب رشوته بهداشوت عموم یو مشواغل  دیدر کانادا نگاه کن یعموم

نکا  مهم   نیاز ا  دیبتوان یو به راحت دیتا به هنگام مرا عه اسوتر  نداشوته باشو  دیرا به ذهن بسورار

 .دیاست اده کن

 بازر  بهداشت عمومی 

 ارتقا ستمتتسهیل کننده  

 دستیار پژوهشی، اکوسیستم و بهداشت عمومی 

 مدیر کل ا رایی 

 

 ایکلمب شیتیبر

 یم  یدهد. دارنده مدرک بهداشوت عموم یرا ارائه م  یاسوتان ینامزد  یبرنامه ها  زین ایکلمب شیتیبر

کار و مستقر شدن در کانادا    یبرا قیطر  نیاقدام کند و از ا التیا  نیا  یها انیاز  ر  یکی  یتواند برا

 یبرا یگریهاص د یها التیکه ا  ویو انتار ایهمانند؛ نوا اسووکوشوو ایکلمب شیتیکند. بر یزیبرنامه ر

را  یرشوته بهداشوت عموم  یباشود. اار به صوور  تصصوصو یو هاص م تی یمسوتقر شودن هسوتند، با ک

  ن ی هم   یشوغل  یها  از فرصوت  دیو دوسوت دار  دیهوانده ا التیا  نیشوده در ا سیتاسو  یدانشوگاه هادر 

که مربوط به  یو بعد از سورردن آن ها به حافظه فرم دینگاه کن  سوتیل  نیبه ا دیاسوتان اسوت اده کن

 شود. یتا استصدام شما در کانادا قطع  دیکن  لیباشد را تکم  یمشاغل م  نیاز ا یکی

 کارشنا  بهداشت عمومی

 تکنسین بهداشت عمومی

 اپیدمیولوژیست منطقه ای

 آمار زیستی، تحقیقا   هانی بهداشت

 معاون رئیس پزشکی

 

 کیوبرانزوین



 

 

اسوت اده و  یباشود. برا یم  کیوبرانزوین التیاسوت، ا  یکه تابع برنامه نامزد اسوتان ییها التیاز ا یکی

 ازا یکه با ارزش اسوت و امت  دیباشو یدارنده مدرک دیبا  التیا نیا  یاز برنامه نامزد اسوتان یبهره مند

را با  یهوب ازیامت یمعمو  آورد. معموتً دارنداان مدرک بهداشووت یشووما به ارمغان م  یتزم را برا

  افت یودر  یشوووود تا آن ها برا یباعپ م  نیآورند و ا  یبه دسوووت م  کیووبرانزویشووورکت در برنامه ن

که   نیکار  اقامت کانادا در نظر ارفته شوند. بعد از ا  افتیدر  یو برا  کیوبرانزویدعوتنامه از دولت ن

اهوذ   یبرا  دیوتوان  یم  د،یومودارک هود را وارد کوانوادا نمود  یینهوا  هیودییوتوا  یو برا  دیودعوتنواموه را ارفت

  ی به دعوتنامه و به عبارت دنیرسوو  یبرا التیا  نی. ادیبرنامه قدم بردار  نیا قیاقامت دائم کانادا از طر

 مناسب است.  یاستان ستمیس  قیاز طر  یشغل  شنهادیپ

 و تبرادور وفاندلندین

  تن یو فارغ التحصو یالملل  نیب  انیکانادا مورد تو ه دانشو و یکار  یسوال اسوت که برنامه ها نیچند

کرده اند و   لیکه در کانادا تحصوو  یاز افراد  یقرار ارفته اند. در واقع بعضوو یرشووته بهداشووت عموم

 شوتهبا تو ه به ر  دیبا یبرنامه کار  یباشود برا یم یمربوط به رشوته بهداشوت عموم  تتشوانیتحصو

ها آماده  التیاز ا یکیبرنامه   یقرار دارد، قدم بردارند و برا ازیمشووواغل مورد ن  سوووتیهود که در ل

 نیاز برنامه  الب ا  دیتوان یکانادا اسووت که م یها التیاز ا گرید یکیو تبرادور   وفاندلندیشوووند. ن

دن به اقامت دائم تزم  یرسو  یبرا  رایز د،یبه دعوتنامه و اقامت موقت اسوت اده کن دنیرسو  یبرا التیا

. دارنداان مدرک  دیشووو یمها رت نیآنت  سووتمیوارد سوو  التیا نیا نیاسووت که به کمک مسووئول

 یبرارا    شووما  ازیامت  ۶۰۰  نی. ارندیا یم  ازیامت  ۶۰۰  یشووغل شوونهادیدر کانادا و پ  یعموم  بهداشووت

 .ندک  یورکر آماده م لیبرنامه فدرال اسک  قیاقامت دائم کانادا از طر افتیدر

 یشمال غرب مناطق

  قرار داده   یبهداشوت عموم  تنیفارغ التحصو  اریرا در اهت یشوغل  یفرصوت ها زین  یمناطق شومال غرب

ها    اسوتان  نیکه بهتر ایکلمب  شیتیچون؛ تورنتو، آلبرتا و بر ییها  معموتً اسوتان  تنیاند. فارغ التحصو

انتصاب   یداکار و زن یرا برا  یمناطق شوومال غرب یبره یکنند ول یکار انتصاب م  یهسووتند را برا

در کانادا را با آغوش باز  یرشوته بهداشوت عموم تنیفارغ التحصو  زین یکنند. مناطق شومال غرب یم



 

 

تا شوانس  دی  داشوته باشویشوغل شونهادیها بهتر اسوت  اب آفر )پ  التیا  نیکار در ا  ی. برارندیپذ یم

محصوتن بهداشوت    ر در باب مها  شوتریکه ب  نیا  ی. برادیاقامت دائم کانادا را به دسوت آور افتیدر

که مربوط به کار در کانادا و کار  ییمقاله ها  .میکن یم  هیتوصو  دیبدان  یبه مناطق شومال غرب یعموم

 نیو بعد از مطالعه همه سووات  هود را در باب کار در ا  دیرا بصوان باشودیم  یدر مناطق شومال غرب

  ، یرزومه عال  دیبا یکار در مناطق شوومال غرب  یکه برا  دیرا بدان  نیا  یدر حالت کل  .دیمنطقه بررسوو

مناطق    نیکه در ا یانیتا کارفرما دیسووابقه کار ارائه ده   ومعتبر، مدرک زبان بات  یلیمدرک تحصوو

 کنند.  یاسکان نموده اند، رزومه شما را بررس

 ایاسکوش نوا

در  یکه سوال ها بر رشوته بهداشوت عموم ردیا  یقرار م یمورد تو ه محصوتن ایمعموتً نوا اسوکوشو

که   یشوغل  یاند. فرصوت ها هوانده التیا  نیا یها رشوته را در دانشوگاه  نیکانادا تمرکز نموده اند و ا

  ی ها  ت. فرصووسووتیسووط  متوسووط کانادا ن یها التیبا ا سووهیدهد، قابل مقا یارائه م  کیوبرانزوین

باشود،  یمدرک قابل قبول م  یکه دارا  ییدر کانادا به عنوان دانشو و  یرشوته بهداشوت عموم  یشوغل

  ی لیمدارک ه  سوتیاسوت اده از برنامه آن تزم ن  یاسوت که برا  یالتیا ایاسوت. نوا اسوکوشو رینظ  یب

کار و  انیقاضومعموتً به اکثر مت التیا  نیا  رایبه حد نصواب برسود. ز  ازاتتانیتا امت  دیسوصت ارائه ده 

 دهد. یدعوتنامه م یدارنده مدرک بهداشت عموم انیمتقاض

 ویانتار

  ان یدر دستر  دانش و  التیا  نیکه ا  ییها  انیاز  ر  یکیبراسا     دیبا  ویاست اده از برنامه انتار  یبرا

 نیمعتبر ا  یدر دانشوگاه ها دی. بادیدهد، اقدام کن  یدر کانادا قرار م  یمدرک بهداشوت عموم  یدارا

  ی   تصصوصو. هر اندازه به صووردیو کامتً بر درو  هود متمرکز شوده باشو  دیکرده باشو لیتحصو التیا

 یمعتبر کانادا به شوما تعلق م یزایبه همان اندازه و د،یریبگ ادیدر کانادا را    یرشوته بهداشوت عموم

مدرک   ،یلیمدرک زبان، مدرک تحصو  دیبا  ویانتار  یبرنامه اسوتان  یها  انیاسوت اده از  ر  ی. براردیا

رشووته   یشووغل یها ت. حال اار به دنبال اسووت اده از فرصوودیداشووته باشوو یگریو مدارک د یتیهو



 

 

قسومت از مقاله رشوته بهداشوت  نیبه ا  د،یهسوت اینوا اسوکوشو  التیدر کانادا و ا  یبهداشوت عموم

 :دیدر کانادا تو ه کن یعموم

 تحلیلگر ترویج و تحقیقا  ستمت 

 منشی امداد

 بازر  فارغ 

 بهداشت محیط

 اپیدمیولوژیست

 

 پرنس ادوارد رهی ز

 رهیو  ز  یاسوتان  یبرنامه ها  یبرا یو دارنداان مدرک بهداشوت عموم تنیکه فارغ التحصو  نیا لیدل

 یمندند و به دنبال موارد  کانادا عتقه یها  التیاست که آن ها به ا  نیکنند ا  یپرنس ادوارد اقدام م

رسد که   یمبه آرامش  یشود. معموتً دانش و زمان  یآن ها به آرامش م  دنیباشند که سبب رس یم

  ی . هوشوبصتانه کانادا عالمسوتقر شوود یکشوور عال  کیه هود به دسوت آورد و در  از رشوت  یحقوق هوب

حقوق و  شیافزا  یکانادا اسووت که برا تی یباک رهی ز  زیپرنس ادوارد ن  رهیکشووور اسووت.  ز نیتر

 زیکانادا آنال  ر رزومه تان را اداره مها   دیبا رهی ز  نیبرنامه ا  یبه آرامش مناسوب اسوت. برا  دنیرسو

 کند.

 کبک

در رشوته  لیتحصو یهرچه زودتر برا  دیو دوسوت دار  دیکانادا شوده ا یالتی الب ا  یاار محو برنامه ها

 د،یمدنظر مسوتقر شوو  التیدر ا میمق  کیو بعد از آن به عنوان    دیدر کانادا اقدام کن  یبهداشوت عموم

  ی فرصوت ها  زاسوت اده ا یتوان برا یکه م ی. برنامه ادیکبک اقدام کن التیهاص ا  یبرنامه ها  یبرا

اسوتان   نیدر کانادا به آن ها اشواره نمود، برنامه دولت کبک اسوت. در ا یرشوته بهداشوت عموم یشوغل

 .دیده   بیهود ترت  یبرا یبرنامه س ر یبه عنوان دارنده مدرک بهداشت عموم  دیا ازه دار  زین

 در کانادا یبهداشت عموم درآمد



 

 

مطالعه آن به کشوور شوناهته شوده   یبرا  یرانیا  رانیکه معموتً فراادر کانادا   یبهداشوت عموم  حقوق

را در کانادا    یکه بهداشوت عموم  یشوما به عنوان کسو  رایبات اسوت. ز  اریروند، بسو  یو هاص کانادا م

 شوتهر  نی. بنابرادیانسوان ها سور و کار دار یکار  طیهوانده اسوت با سوتمت انسوان ها و سوتمت مح

 یکشوور محسووب م  نیا  یها التیا  یکانادا و برا یبرا یعال  اریپردرآمد و بسو  اریغل بسوشوما  ز مشوا

مدرک    یرزومه دارا دیبا  د،یفرهنگ متنوع کار کن  یکه در کشوور دارا  دیشوود. حال اار دوسوت دار

حقوق بهداشووت عمومی در کانادا  . در حال حاضوور دیارائه ده  یعال یلیو مدرک تحصوو  یزبان عال

 دتر کانادا است.  ۷۶.8۱9

 دادر کانا یپر درآمد رشته بهداشت عموم مشاغل

به دنبال کار در   انیمتقاضوو گریدر کانادا و د یرشووته بهداشووت عموم  انیکه متقاضوو نیا  لیبه دل

 :میبصش پرداهته ا  نیا میمشاغل پردرامد کاناداهستند، به تنظ

 دتر در سال.  ۳۱98۰9حقوق:   نیانگیقلب: م  متصص  

 یعروق  یقلب  ستمیقلب و س  یپزشک است که به طور هاص بر رو  یشغل : متصص  قلب نوع  شرح

عروق کرونر قلب،   یماریمانند: فشووار هون بات، ب ییها  یماریکند. متصصووصووان قلب ب یتمرکز م

 یقلب  یها یماریکنند. متصصووو  قلب، ب یرا درمان م یزیدهل  ونیتسووویبریفشوووار هون بات و ف

که   نیا  یکند. حال برا  یاز آن کمک م  یریشگیکند و به پ یدهد، درمان م یم   یرا تشص یعروق

را   یدنتیرز  یدوره ها  دیبا ،یلی. پس از فارغ التحصودیریبگ  یمدرک پزشوک  دیبا  دیمتصصو  قلب شوو

منطقه    ایشوکان و  راحان در اسوتان در کالج پز  دی. شوما بادیکن  لیبه مد  چهار تا پنج سوال تکم 

 .دیمبت نام کن دیآن کار کن  رد  دیکه قصد دار  یا

 دتر در سال.  ۳۱۶۶۲۳:  یحقوق مل نیانگی: میهوشیمتصص  ب 

اسووت.  ی راح میت  کیمهم  اریبسوو یاز اعضووا یکیپزشووک متصصوو  و   کی یهوشوویب  متصصوو  

  ی هوشویدارند. متصصو  ب  ینگه م منیو ا  هوشیب  ی راح نیرا در ح مارانیب  یهوشویمتصصوصوان ب

هسوتند   یپزشوکان  ،یهوشویمتصصوصوان ب  ،یانیدرد اسوت. به ب تیریو مد  یهوشویب  یمتصصو  داروها



 

 

 یهوشویرا با تصصو  در ب  یدنتیرسوانند و سورس پنج سوال برنامه رز یم  انیرا به پا یکه دوره پزشوک

 کنند. یم یو کبد را بررس  هیها، کل هیمغز، قلب، ر  ن،یاذرانند. در طول تمر یم

 دتر در سال.  ۲۶۳84۷:  یحقوق مل نیانگیروانرزشک: م 

سوتمت روان و اهتتت  سوتمت روان تصصو    نهیاسوت که در زم یشوغل: روانرزشوک، پزشوک  شورح

 یکمک م یو رفتار یعاط   ،یاز اهتتت  روان یریشوگیدرمان و پ  ،یدارد. روانرزشوکان به تشوص

هود  مارانیب  یتوانند برا  یاسوت که م  نیکند ا یروانرزشوکان را منحصور به فرد مکه   یزیکنند. چ

دانشوگاه معتبر   کیرا از  یمدرک پزشوک  دیروانرزشوک، با  کیشودن به  لیتبد  یکنند. برا  زیودارو ت 

تمرکز بر سوووتموت روان و   یبرا  یدنتیوروانرزشوووک از زموان هود در برنواموه رز  کیو.  دیوکن  افوتیودر

 کند.  یروان است اده ماهتتت  ستمت 

 دتر در سال،  ۲۵۶۲8۵:  یحقوق مل  نیانگی: مپزشک

از پزشوکان  یکند. انواع مصتل  یکمک م یمسوائل پزشوک   یشوغل: پزشوک به درمان و تشوص  شورح

 کینیکل  کی  ای  مارستانیب  کی  ،یمطب هانوادا  کیدر    دیتوان  یپزشک، م  کیو ود دارد. به عنوان  

دانشوگاه معتبر   کیرا از   یمدرک پزشوک  دیپزشوک با  کیشودن به   لیتبد ی. برادیکار کن یتصصوصو

  د یتا بتوان دیشوورکت کن یدنتیبرنامه رز  کیدر   دیبا ،یمدرک پزشووک  افتی. پس از دردیکن افتیدر

 .دیانتصاب کن دیده  یم   یرا که تر  یکار  طیمح

 دتر در سال.  ۲۳۰۶8۱:  یحقوق مل  نیانگی راح: م 

  دن یدهند.  راح با بر یان ام م مارانیب  یرا برا  یهسوتند که  راح یشوغل :  راحان پزشوکان  شورح

 کیکند. نقش  یعمل م یگرید یماریب ایاسوتصوان شوکسوته  ،یع ون هیدرمان ناح  یبرا  ماریبدن ب

اسوت.    یپس از  راح  یان ام دوره ها و کمک به مراقبت ها ،یادار  فیاز وظا یاری راح شوامل بسو

آن ها به چهار تا پنج    ،یمدرک پزشوک افتیاسوت. پس از در ازین ی راح شودن به مدرک پزشوک  یبرا

 دارند. ازین یدر تصص   راح لیدارند و به دنبال آن به دو سال تحص   ازین یدنتیسال برنامه رز

 دتر در سال.  ۱88۲۳۲:   یحقوق مل نیانگی: میارتودنس  متصص  



 

 

  ی درمان دندان ها  یهسوتند که به طور هاص برا  یدندانرزشوکان،  یارتودنسومتصصوصوان  شوغل :    شورح

 یناهن ار کمک م  یالگوها   یو تشوووص یریشوووگیبه پ  نی. آن ها همچننندیب  ینامرتب آموزش م

 نیا  یکنند. برا یکار م  یدندان  لیوسوا ریسوا  اینگهدارنده   س،یبا بر یارتودنسو  نیکنند. اکثر متصصوصو

  ن ی . همچندیریو پس از آن م وز تصصوو  بگ  یمدرک دندانرزشووک دیبا  د،یشووو  سووتیودنتکه ارت

 د،یدر آن کار کن  دیکه قصود دار یمنطقه ا ایاسوتان   یدندانرزشوک یاسوت که در نهاد نظارت  یضورور

 .دیمبت نام کن

 درباره رشته عمومی در کانادا پاس  به سوات  متدوال

 باشد   یم  زانیچه م یدانشگاه   یدر در ه ها یرشته بهداشت عموم نهیهز

دانشوگاه های کانادا هزینه یکسوانی از طالبان رشوته بهداشوت عمومی دریافت نمی کنند از این رو 

 بایستی بعد از انتصاب دانشگاه به آنالیز هزینه های تحصیل برردازند.    مطالعه کننداان

  رد یا  یدر دستر  دانش و قرار م  یسیدر کانادا به زبان انگل  یرشته بهداشت عموم  ایآ

 .زبان هستند  یدوره ها فرانسو یبره یول بله،

 دیتوان  یاسوت بله، شوما م ریامکان پذ  یدر کانادا به زبان فرانسوو یمطالعه رشوته بهداشوت عموم  ایآ

 .دیزبان شرکت کن  یسیانگل  ایزبان    یفرانسو  یدر کت  ها

 ست یاذراندن مرحله مربوط به آزمون الزام یمطالعه رشته بهداشت عموم  یبرا  ایآ 

 .دیداشته باش یرزومه قو دیبا  یول  ر،یه

 

 درباره رشته عمومی در کانادا سصن پایانی

و دانشوگاه   دهید آموزش  اریبسو  انیمرب یاسوت، امروزه دارا یکانادا که کشوور شوناهته شوده و  هان

  ی که به تمرکز بر دوره ها  یو دانش آموهتگان یالملل نیباشوود و دانش آموهتگان ب یمتنوع م  یها

و آن ها را وارد بازار کار کانادا    رندیپذ یدر کانادا پرداهته اند را م  یمربوط به رشوته بهداشوت عموم



 

 

مربوط به رشته  یکشور شناهته شده با آغوش باز دوره ها و واحدها  نی. اندینما یاست، م یکه عال

را  یمربوط به رشوته بهداشوت عموم  یها  هیبا آغوش باز بورسو  نیدر کانادا و همچن یبهداشوت عموم

بوا ارائوه مودرک    تواننود  یم  یکنود. ارائوه دهنوداوان رزوموه عوال  یاعطوا م  یان رزوموه عوالبوه ارائوه دهنوداو

 یباشوود، برا یم یآن ها در مقطع قبل  ت یکه مربوط به تحصوو یو مدرک ۶.۵ لتسیزبان حداقل آ

 یو با ت ربه م  دهیآموزش د اریبسو  دیو اسوات انیمرب  یآماده شووند که دارا ییدر دانشوگاه ها لیتحصو

در کانادا را   یعموم  داشوتدر رشوته به لیکه صو ر تا صود تحصو نیباشوند. در مقاله حاضور، عتوه بر ا

 توبا،یپر طرفدار آن چون: مان یها التیکشووور و ا  نیکار در ا  طیصوو ر تا صوود شوورا م،یذکر نمود

  ل یتحصو  یته شوده را براکشوور شوناه نی. اار امیرا ذکر نمود  رهیو غ  کیوبرانزویسواسوکاچوان، آلبرتا ن

 شیاتر MIEموسوسوه    نیمشواور اب  میکن یم هیتوصو  دیمورد تو ه قرار داده ا  یعموم  رشوته بهداشوت

 .دیریارتباط بگ  گانیرا

 


