
 

 

 مقدمه 

از   انگلیسی زبان است خیلی  سراسر جهان به دنبال این   داروسازان در از آنجایی که کانادا کشور 

برای مهاجرت  انتخاب کنند.    ،هستند که  به کانادااین کشور را  هابا    مهاجرت داروسازان   ی روش 

ر نظر داشته باشید که اگر باید د  مهاجرت دکتر داروساز به کاناداولی برای  مختلف امکانپذیر است.  

به عنوان داروساز مشغول به کار شوید از ابتدا باید مدارک تحصیلی   بخواهیداز هر روشی وارد شوید و  

شاید شما معادلسازی شود و آزمون های مربوطه را با موفقیت بگذارنید تا بتوانید مجوز کار بگیرید.  

 آیا  راحت است؟   داروسازان  یمهاجرت به کانادا برای به عنوان داروساز در ذهنتان ایجاد شود.  سواالت

دکتر داروساز در کانادا چه درآمدی   اقدام کرد؟  داروخانه در کانادا  سیتاس  ای  د یخر  می توان برای

از روش کارآفرینی امکانپذیر است؟ در ادامه به تمام موارد مربوط   مهاجرت داروسازان به کانادادارد؟  

تصمیم دارید به عنوان داروساز برای کشور   خواهیم پرداخت. اگر  ادامهاجرت داروسازان به کانبه  

امنی اقدام کنید که از درآمد خوبی برخوردار شوید به شما پیشنهاد می شود با موسسه مشاوره ای 

MIE   تلفنی رایگان دریافت کنید. همچنین در از کارشناسان ما مشاوره  تا  اتریش تماس بگیرید 

سوال دارید در انتهای مقاله ذکر کنید تا پاسخ آن را دریافت   داروسازان  یمهاجرت به کانادا برازمینه  

  نمایید.

 

 مهاجرت داروساز به کانادا  شرایط •

 در کانادا  یمدرک داروساز  یمعادل ساز  نحوه •

 به کانادا   ی رانیداروسازان ا  مهاجرت  •

 داروخانه در کانادا  سی تاس  ای   د یخر  ق یاز طر  مهاجرت  •

 در کانادا  یداروساز  درامد •

 داروسازان به کانادا  یمهاجرت کار   طیشرا •

 Manitoba یبرنامه انتخاب استان  قیداروسازان به کانادا از طر  مهاجرت  •

 کار ماهر فدرال  یرو یدسته ن  ینتر یاکسپرس ا  ق یداروساز به کانادا از طر  مهاجرت  •



 

 

 شیتیبر PNP مهارت متخصصان بهداشت مربوط به   قیداروسازان به کانادا از طر  مهاجرت •

 ا یکلمب

 اخذ اقامت داروسازان در کانادا  نحوه •

 مرتبط با مهاجرت داروسازان به کانادا   سواالت •

 ی انیپا  سخن •

 

 مهاجرت داروساز به کانادا  شرایط

هستند ولی نمی دانند از چه روش هایی می توان برای به کانادا  خیلی از داروسازان درصدد مهاجرت  

درخواست مهاجرت اقدام کرد یا شاید به این فکر می کنند که فقط می توان از طریق ویزای کار  

داد. اگر داروساز هستید قادر خواهید بود عالوه بر اینکه از روش کاری  اقدام کنید از روش هایی 

قدم بردارید  یا روش استارت آپ برای مهاجرت به کانادا )کارآفرینی(  مانند تحصیل، سرمایه گذاری

شما فراهم کند تا وارد تا به نتایج بسیار خوبی برسید. در واقع این روش ها می تواند بستری برای  

مجوز کار بگیرید یا حتی می توانید در   وکانادا شوید و در محیط مدارکتان را معادلسازی کنید  

زمینه های مرتبط با رشته تحصیلیتان بیزینس راه اندازی کنید و به دالر درآمد داشته باشید. به 

انتخاب   ت داروسازان به کانادامهاجر   برای   طور کلی شما می توانید بدون دغدغه بهترین مسیر را 

 کنید.

 

 در کانادا  یمدرک داروساز  یمعادل ساز  نحوه

شما در کانادا هستید و تصمیم به دریافت مجوز کار دارید تا در این راستا فعالیت کنید، قبل از  اگر

برای معادلسازی   مهاجرت داروسازان به کاناداطبق    هر چیزی باید برای معادلسازی اقدام نمایید.

 زیر پیش بروید. واردمقبل از ثبت نام باید به عنوان داروساز  طبق  



 

 

 . دیثبت نام کن  Pharmacists' Gateway Canadaدر   ✓

 .دیارسال کن  یابیارز  ی را برا  مدارک ✓

 .بگذرانید  ت ی( را با موفقPEBCکانادا )  یآزمون داروساز  ئتیه   یابیارز  آزمون ✓

 .بایستی تکمیل کنیدخود    Gateway« را در حساب  PRA یبخش »اعمال برا ✓

 . انگلیسی و فرانسه را اثبات کنیدمهارت زبان   ✓

( را با OSCE( و قسمت دوم )MCQ)  PEBC  مربوط به بخش اول    یامتحانات مقدمات ✓

 . بگذرانید  تیموفق

ساعت   1000به صورت عملی باید حداقل  و  د یثبت نام کن  ACPکارآموز در    کیبه عنوان   ✓

 آموزش را با موفقیت به اتمام برسانید.

 .دیبرسان  انیبه پا  تیرا با موفقمربوط به کشور کانادا  آزمون فقه و اخالق   ✓

 . دیثبت نام کن  ACPداروساز در   کیبه عنوان   ✓

 

 به کانادا   ی رانیداروسازان ا  مهاجرت 

از داروسازان ایرانی به دنبال کشوری هستند که بتوانند درآمد باالتری داشته باشند و یا در خیلی  

برخوردار باشند. از آنجایی که داروسازی جز رشته هایی است کشوری کار کنند که از امنیت خوبی  

که چون عموما با مردم در ارتباط هستند باید به زبان مربوط به همان کشور مسلط باشند تا بتوانند 

تمایل دارند برای مهاجرت     از پس معادلسازی و آزمون بربیایند. به همین دلیل خیلی از ایرانی ها 

داروسازان ایرانی می توانند از روش . البته همانطور که در مطالب فوق گفته شد  به کانادا اقدام کنند

بستری که می خواهند  تا  اقدام کنند  استارت آپ  و  کارآفرینی  مانند تحصیل، کار،  های مختلف 

 برایشان فراهم شود.  



 

 

اکثریت به با توجه به اینکه معادلسازی و آزمون مربوط به داروسازان در کانادا کار راحتی نیست  

دنبال روشی هستند که راحت تر بتوانند در محیط قرار بگیرند تا در محیط ادغام شوند و بعد برای 

 معادلسازی اقدام کنند. 

 

 داروخانه در کانادا  سی تاس  ای   د یخر  ق یاز طر  مهاجرت 

برای دریافت اقامت کانادا باید در نظر داشته باشید که مستقیم از طریق خرید یا تاسیس داروخانه 

تمام   ،  اگر شما به عنوان داروساز  مهاجرت داروسازان به کاناداطبق  در کانادا امکانپذیر نمی باشد.  

د می توانید به دنبال تاسیس داروخانه در یمراحل مربوط به معادلسازی را گذرانده و مجوز کار دار

بی به دنبال راه اندازی بیزینس در این زمینه هستید  داروساز نیستید و  کانادا باشید. در واقع اگر  

ز کار برای راه اندازی فایده می باشد. به طور کلی پس از گذراندن مراحل معادلسازی و دریافت مجو

داروخانه باید مجوزهای مربوط به تاسیس آن را بگیرید. شاید این سوال در ذهنتان پیش آید که 

جواب باید گفت که هزینه ها با توجه به خرید یا تاسیس داروخانه در کانادا چقدر هزینه دارد؟ در  

 هزار دالر شروع می شود.   400 موقعیت مکانی، استان ها و متراژ باهم متفاوت است که از حداقل

 

 در کانادا  یداروساز  درامد

یکی از مهم ترین مواردی که داروسازان برای انتخاب کشور در جهت مهاجرت به آن توجه می کنند 

تا دالر    54,112  نی( معموالً بNOC 3131داروسازان )بحث درآمدی است که دریافت می کنند.  

 دالر در سال در کانادا درآمد دارند.    144,300

 

 



 

 

 داروسازان به کانادا  یمهاجرت کار   طیشرا

 ست یدر ل  3131شغل داروساز با کد  .  شود  ی در نظر گرفته میک سری شغل  کانادا    NOC  ستیدر ل

که  داردقرار  کانادا  ی  تقاضا  است  باعث شده  این  ها  و  برا  ی ادیز  ی فرصت  و    یرا  مهاجرت اتباع 

اگر به عنوان مهاجر واجد شرایط و دارای مهارت برای کانادا   در واقع  .آوردفراهم    داروسازان به کانادا

عالوه بر این شروع کنید.  کار تمام وقت خود را  ،  که از همان روز اول  دیرا داراین  شانس  اقدام کنید  

اگر می خواهید ها، شرایط کار برای داروسازان در کانادا نسبت به دیگر کشورها بسیار بهتر می باشد.  

در فرآیند اکسپرس باید امتیاز کافی کسب کنید تا    از روش کاری برای مهاجرت به کانادا اقدام کنید

  .  بیابدافزایش    شانس شما   انتری

تی کانادا می توانند اقدام کنند سالمت تحت چندین برنامه مهاجربه طور کلی داروسازان در بخش  

 که به شرح زیر می باشد. 

 ینتریاکسپرس ا •

 ( FSWPکارگران ماهر فدرال )  برنامه •

 یاستان  ی نامزدها  برنامه •

 

 Manitoba یبرنامه انتخاب استان  قیداروسازان به کانادا از طر  مهاجرت 

نیتوبا فهرستی از مشاغل مورد نیاز وجود دارد که شامل داروسازان هم ادر برنامه نامزدی استانی م

می شود. این برنامه از آنجایی که تحت سیستم اکسپرس انتری عمل می کند، در صورت درخواست، 

دریافت خواهید کرد که دو بار در   EEبه احتمال زیاد دعوت نامه ای برای یکی از قرعه کشی های  

نیتوبا ابرای برنامه استانی م خواهید  می اگر  مهاجرت داروسازان به کانادا طبق  ماه صورت می گیرد.

و مدرک زبان   اقدام کنید در نظر داشته باشید که باید به زبان فرانسوی تسلط کافی داشته باشید

الویت دارد.  ارائه دهید انگلیسی   ی برا زبان  در آزمون  . در واقع مدرک زبان فرانسه نسبت به زبان 



 

 

نوشتن، شن بتوانید   دیکسب کن  7آیلتس حداقل    نمره    بایستی  و صحبت کردن  دنیخواندن،  تا 

 درخواست دهید. 

 

 کار ماهر فدرال  یرو یدسته ن  ینتر یاکسپرس ا  ق یداروساز به کانادا از طر  مهاجرت 

انتری    د می ده برنامه کار ماهر فدرال به داروسازان این امکان را   به کانادا که از طریق اکسپرس 

برای درخواست در این برنامه باید معیارهای الزمی که برای انتخاب تعیین شده از   مهاجرت کنند. 

جمله، مهارت های زبانی، تحصیالت، سابقه کاری، سن، جاب آفر و سازگاری را داشته باشید. این 

 65که برای واجد شرایط بودن باید حداقل    امتیاز می دهد   100فاکتورهای ذکر شده به متقاضیان  

امتیاز در مرحله اول کسب کنید تا وارد مرحله دوم شوید که به اصالح استخر یا پول گفته می شود. 

 478شما در این مرحله باید حداقل امتیازی که مدنظر دارند را بدست بیاورید. به عنوان مثال اگر  

 د تا شانس دریافت دعوت نامه را داشته باشید. باشد امتیازات شما باید به این عدد برس

 

 ا یکلمب  شیتیبر PNP مهارت متخصصان بهداشت مربوط به  قیداروسازان به کانادا از طر  مهاجرت 

شما به عنوان داروساز می خواهید به کانادا مهاجرت کنید می توانید از طریق برنامه نامزدی اگر  

برای متخصصان مراقبت های بهداشتی درخواست دهید. شما در این روش استانی بریتیش کلمبیا  

 BCPNP Online  قی از طر  فرم آنالین  دیشروع، با  یبرااز ابتدا اقامت دائم دریافت کنید.    می توانید

مهاجرت طبق    .دی درخواست ده   یبهداشت  یمتخصص مراقبت ها   کیو به عنوان    د یکن  ل یتکم را  

 شرایط زیر را داشته باشید: در این برنامه شما باید    داروسازان به کانادا

 . پیشنهاد شغلی داشته باشیداز یک کارفرمایی در بریتیش کلمبیا   ✓

 .دیباش  EE قیاز سه برنامه فدرال از طر  یکی  طیواجد شرا ✓



 

 

 .دیخود باش  یکار در مشاغل فعل  طیواجد شرا ✓

 ید.داشته باش  ینیحداقل دو سال سابقه کار معتبر به عنوان داروساز بال ✓

 . مدرک زبان مورد نیاز را ارائه دهید ✓

داده   ز ایبه شما امت  تان ، بر اساس شغل و تجربه  BCPNP Onlineدرخواست خود در    ل یپس از تکم 

قادر خواهید و    دیکن  افتیدعوت نامه استان را در  دیتوان  یم  دیداشته باش  یکاف  ازیشود. اگر امت  یم

 نمایید. اقامت دائم اقدام    یبرا  بود

 

 اخذ اقامت داروسازان در کانادا  نحوه

همانطور که در قسمت های باال گفته شد، اقامت در کانادا برای داروسازان از روش های مختلف می 

بگیرد.   صورت  کانادابرای  تواند  به  داروسازان  ها  مهاجرت  روش  از  توانید  می  و   ی شما  تحصیل 

کارآفرینی از ابتدا اقامت موقت بگیرید که بعد برای اقامت دائم و پاسپوت کانادا هم درخواست دهید. 

در روش های کاری و استارت آپ شما از ابتدا اقامت دائم دریافت می کنید و الزم به ذکر است که 

  کنید. ماه برای پاسپورت کانادا قادر خواهید بود که اقدام    30 از  معموال بعد 

 

 مرتبط با مهاجرت داروسازان به کانادا   سواالت

 اقدام کرد؟   داروخانه در کانادا  سی تاس  ا ی  د یخر  می توان برای   آیا

اگر شما به عنوان داروساز،  تمام مراحل مربوط به معادلسازی را گذرانده و مجوز کار دارید می توانید 

 به دنبال تاسیس داروخانه در کانادا باشید. 

 دکتر داروساز در کانادا چه درآمدی دارد؟ 



 

 

دالر در سال در کانادا درآمد   144,300تا  دالر    54,112  نی( معموالً بNOC 3131داروسازان )

 دارند. 

 از چه روش هایی امکانپذیر است؟   مهاجرت داروسازان به کانادا

اقدام کنید از روش هایی مانند اگر داروساز هستید قادر خواهید بود عالوه بر اینکه از روش کاری   

تحصیل، سرمایه گذاری )کارآفرینی( یا روش استارت آپ برای مهاجرت به کانادا قدم بردارید تا به 

 نتایج بسیار خوبی برسید. 

 از طریق کار و استارت آپ منجر به دریافت پاسپورت می شود؟   مهاجرت داروسازان به کانادا

ماه   30از ابتدا اقامت دائم دریافت می کنید و معموال بعد از    در روش های کاری و استارت آپ شما 

 برای پاسپورت کانادا قادر خواهید بود که اقدام کنید. 

 

 ی انیپا  سخن

که   دریافتید  همانطور  فوق  کانادادر مطالب  به  داروسازان  تحصیل،   با  مهاجرت  مانند  هایی  روش 

باید در نظر داشته    مهاجرت داروسازان به کانادابرای    امکانپذیر است.یا روش استارت آپ    کارآفرینی

باشید که اگر از هر روشی وارد شوید و بخواهید به عنوان داروساز مشغول به کار شوید از ابتدا باید 

مدارک تحصیلی شما معادلسازی شود و آزمون های مربوطه را با موفقیت بگذارنید تا بتوانید مجوز 

در روش های کاری و استارت آپ شما می توانید از   مهاجرت داروسازان به کاناداطبق    .کار بگیرید

ماه برای پاسپورت کانادا قادر خواهید بود که اقدام   30ابتدا اقامت دائم دریافت کنید و معموال بعد از  

اگر تصمیم دارید به عنوان داروساز برای کشور امنی اقدام کنید که از درآمد خوبی برخوردار کنید.  

اتریش تماس بگیرید تا از کارشناسان   MIEشود با موسسه مشاوره ای  شوید به شما پیشنهاد می  

سوال    داروسازان  یمهاجرت به کانادا براما مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید. همچنین در زمینه  

  دارید در انتهای مقاله ذکر کنید تا پاسخ آن را دریافت نمایید.


