
 

 

 و مقدمه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا

است  ازیمهاجرت به آن ن یاست که امروزه برا یاقتصاد قو یکانادا کشور امن، آرامش بخش و دارا

کشور مهاجر  نیا یکانادا و برنامه کار یاز برنامه ها یاریاستفاده نمود. بس یمهاجرت قانون یاز راه ها

شده است برنامه  یراحدندانپزشکان ط یها که برا از برنامه یکیکند.  یم لیتبد ییکانادا میرا به مق

 نیا یها التیمدارک و کار در ا یمعادل ساز قیمربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا از طر

 ایو  یبرنامه نامزد استان قیاز طر دیبا ،مدارک معتبر یافراد دارا یکار تمام یباشد. برا یکشور م

( است، اقدام کنند. در واقع ینتری) اکسپرس ا یمهاجرت نیآنال ستمیکه مربوط به س ییبرنامه ها

مهاجرت  یشوند. البته راه برا یبه کانادا م یدندانپزشک و خانواده و دنیبرنامه ها باعث رس نیا

 ایو  یلیمهاجرت خود روش تحص یتوانند مبنا را برا یست، آن ها ما اریدندانپزشکان به کانادا بس

موارد پرداخته و در کنار  نیبه کانادا به ا شکانقرار دهند. ادامه مقاله مهاجرت دندانپز یگذار هیسرما

توان به عنوان دندانپزشک  یم یساز بدون گذراندن آزمون معادل ایچون: آ یموارد پاسخ سواالت نیا

 یتواند برا یم یقیکانادا کار کرد؟ دندانپزشک مهاجر، از چه طر یخصوص یها مارستانیدر ب یرانیا

 یمدارک ارائه مدرک زبان الزام یمعادل ساز یبرا ایاقدام کند؟ آ کمدار یکار در کانادا و معادل ساز

اخذ  یابر یخانواده خود درخواستنامه ا یدندانپزشک متاهل اجازه دارد به همراه اعضا ایاست؟ آ

مقاله قرار  نیکه در ا نیسواالت عالوه بر ا نیکند؟ قرار گرفته اند. پاسخ ا میاقامت دائم کانادا تنظ

 نیاطالعات بعد از مطالعه ا شیافزا یبرا دیتوان یآمده اند. شما م گریمقاالت مرتبط د رگرفته اند، د

مربوط به مهاجرت  یما در کنار مطالعات مقاله ها شنهادی. پدیمقاله به مطالعه آن ها بپرداز

 ،دهند یمشاوره م گانیکه را شیاتر یا یموسسه ام آ نیاست که با مشاور نیبه کانادا ا دندانپزشک

 ی. شما به راحتدیپاسخ قرار گرفته شده در ذهن خود را بپرس یو از آن ها سواالت ب دیریارتباط بگ

 .دیقرار ده زیمقاله ن نیا یهاسواالت خود را در انت دیتوان یم

 دندانپزشکان یمهاجرت به کانادا برا طیشرا 

 دندانپزشکان به کانادا یکار مهاجرت 

 یاکسپرس انتر قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت 

 یاستان یدندانپزشکان به کانادا از برنامه نامزد مهاجرت (PNP) 



 

 

 کیاتالنت لوتیپا ستمیس قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت 

 دندانپزشکان یموجود در کانادا برا مشاغل 

 درآمد دندانپزشکان در کانادا زانیم 

 یگذار هیسرما قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت 

 در کانادا یمدرک دندانپزشک یمعادل ساز مراحل 

 در کانادا یمدرک دندانپزشک یمعادلساز یبرا ازیمورد ن مدارک 

 در کانادا رانیا یمدرک دندانپزشک اعتبار 

 راه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا نیبهتر 

 مهاجرت دندانپزشکان متخصص به کانادا طیشرا 

 در کانادا به عنوان دندانپزشک یزندگ 

 مهاجرت دندانپزشک به کانادا یها نهیهز 

 اخذ اقامت دندانپزشکان در کانادا نحوه 

 مرتبط با مهاجرت دندانپزشکان به کانادا سواالت 

 مهاجرت دندانپزشکان به کانادای در زمینه انیپا سخن 

 

 دندانپزشکان یمهاجرت به کانادا برا طیشرا

مهاجرت  طیبا شرا ایبه کانادا و  انیمهاجرت فرهنگ طیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا با شرا طیشرا

مهاجرت دارند که  یبرا یطیشرا یراپزشکیو پ یپزشک یکند. در واقع رشته ها یافراد فرق م گرید

 یمدرک ها ارندگانمهاجرت د طیبا شرا ایمهندس و  کی یامعلم و  کیمهاجرت  طیبا شرا اریبس

مدارک  یاجازه دارد بدون گذراندن مرحله معادل ساز وتریمهندس کامپ کیمتفاوت فرق دارد. مثالً 

اقدام نموده و سپس وارد  یاستان یها برنامه قیاز طر ای ینتریاکسپرس ا ستمیس قیکار از طر یبرا

که دندانپزشک  یکس یکند، شود. ول زخود را آغا تیدارد در آن فعال میکه تصم یالتیوارد ا ایکانادا و 

مهاجرت  طیابتدا از شرا دیبه کانادا برود با یمدت یبرا ایو  شهیهم یدارد برا میاست و تصم



 

 

 یبه کانادا در حالت کل یدندانپزشکان به کانادا مطلع شده و سپس اقدام کند. مهاجرت دندانپزشک

 باشد: یسه مرحله م نیتابع ا

ابتدا  یالملل نیدندانپزشک ب ایو  یرانیدندانپزشک ا ،یدندانپزشک قیمهاجرت به کانادا از طر یبرا 

 خود بپردازد. یادیدانش بن زیآنال یابیرده و به ارزروزه حضور به عمل آو کیآزمون  کیدر  دیبا

است. دندان  ینیبال یمهارت ها یابیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا مرحله ارز یبرا یمرحله بعد 

مثبت آزمون را ارائه  جهیشود، شرکت کرده و نت یآزمون که در دو روز برگزار م کیدر  دیپزشک با

 دهد.

مهاجرت دندانپزشکان به کانادا  یبه عبارت ایبه کانادا و  یمهاجرت دندانپزشک یبرا یبعد مرحله

از دندانپزشک  دیاسات ینیقضاوت بال یابیارز یدندانپزشک است. برا ینیقضاوت بال زیو آنال یابیارز

 شود. یمروز برگزار  کی. هر سه آزمون در رندیگ یآزمون م یالملل نیدندانپزشک ب ایو  یرانیا

 قیمهاجرت به کانادا از طر یها همه مربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا است. اگر برا نیا 

تواند انتخاب  یکانادا م د،یمرحله را پشت سر بگذران نیتا ا دیو آماده ا دیآماده شده ا یدندانپزشک

به کانادا  پزشکندانروند مهاجرت د لیتکم یکه برا دیبدان زیرا ن نیا دیبا یکار باشد، ول یبرا یخوب

مجوز اقدام  افتیدر یمثبت از هر سه مرحله آزمون، برا جهیالزم است که بعد از به دست آوردن نت

که به عنوان دندانپزشک  یاستان د،یرساند انیبه پا یبا خرسند زیمرحله را ن نیکه ا نی. بعد از ادیکن

. دیشروع به کار کن دیتوان یم وزتاندهد. شما براساس مج یبه شما مجوز م دیدر آن قرار گرفته ا

 ایاز کانادا قرار دارد و  یکه مخصوص به خودتان است و در منطقه ا یکینیدر کل دیتوان یدر واقع م

از روز به درمان  یو در ساعات مشخص دیکه در کانادا قرار دارد، حضور به عمل آور یمارستانیدر ب

. در ادامه مقاله مهاجرت دندانپزشکان دیبپرداز ییکانادا مارانیمربوط به دهان و دندان ب یها یماریب

 یدیشک کل یکه ب میا ارائه داده یدندانپزشکان را به همراه نکات یکار در کانادا برا طیبه کانادا شرا

 باشد. یو منحصر به فرد م افتهیکشور سازمان  نیحضور در ا ینکات برا نیتر

 

 



 

 

 دندانپزشکان به کانادا یکار مهاجرت

براساس اصول  یستیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا با یبه عبارت ایمهاجرت دندانپزشک به کانادا و 

 که راه یگذار هیاز راه سرما ایو  یاز راه کار ،یلیاز راه تحص دی. در واقع دندان پزشک باردیصورت گ

را به دست آورد.  ادامهاجرت هستند، خود را به کشور کانادا برساند و اقامت کان یبرا یقانون یها

 لوتیبرنامه پا قیاز طر میکن یم شنهادیپ رد،یقرار گ زیشما ن اریکانادا در اخت یزایکه و نیا یبرا

 یها التیکه مخصوص به ا ییبرنامه ها قیاز طر ایو  ینتریبرنامه اکسپرس ا قیاز طر ک،یآتالنت

 یماریو بعد از اخذ مجوز مشغول درمان ب دیچون کانادا شو یریکانادا است، وارد کشور مهاجر پذ

پرداخته  ی. مقاله مهاجرت دندانپزشکان به کانادا، در ادامه به موارددیمرتبط با دهان و دندان شو یها

حتماً نکات مهم را در گوشه  میکن یم هیباشند. توص یبه کانادا م یاست که مربوط به مهاجرت کار

تا در صورت مهاجرت آن  دیکن ادداشتیدندانپزشکان  ینادا برااز برنامه مربوط به مهاجرت به کا یا

 طیشرا ادامهدر  د،ی. با ما همراه باشدیشو یصورت با مانع مواجه نم نیدر ا د،یریکارگ نکات را به

 .آمده اند یکار یبرنامه ها قیمربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا از طر

 

 یاکسپرس انتر قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت

با کد مشاغل مربوط به رشته خود  دیاندازیب 2022 ازیمشاغل مورد ن ستیبه ل یقینگاه عم یوقت

که مربوط به دندان  یازاتیامت دیتوان ی. شما با توجه به کد خود مدیشو یمواجه م یدندانپزشک یعنی

به  انمهاجرت دندانپزشک یبرا یمهاجرت نیآنال ستمی. در واقع سدیباشد را محاسبه کن یم یپزشک

 یرا به دست آورد تا برا ازاتیحد نصاب امت دیشده که دندانپزشک با یطراح یکانادا به گونه ا

به  ریمس نیا یکارت اقامت دائم کانادا و کار در کانادا به عنوان دندانپزشک آماده شود. ول افتیدر

 دین که اقامت دائم را گرفتیبعد از ا دیتوان یم یرساند ول ینم محض ورود شما را به بازار کار کانادا

رشته  یکه گام به گام مراحل مربوط به معادل ساز نیو بعد از ا دینمود افتیو دعوتنامه در

که دهان و  ییها یماریو ب دیکانادا شو یوارد عرصه دندانپزشک دیمودیدر کانادا را پ یدندانپزشک

 یم B ،Aصفر،  یکد رشته ها دگانبه ذکر است، دارن . الزمدیکرده است، درمان کن ریدندان را درگ



 

 

 ییکدها یکنند ول یزیبه کانادا برنامه ر یمهاجرت کار یکه در دست دارند، برا یتوانند با مدارک

آورند. در واقع دارندگان  یبه ارمغان نم یمهاجر خارج یبرا یازیقرار دارند، امت Dو  Cکه در سطح 

دارند. خوشبختانه، پزشکان  یکم یلیخ شانس ینتریمه اکسپرس ابرنا قیکد رشته ها از طر نیا

 Aاست در دسته  ازیکه شغلشان جز مشاغل مورد ن نیا لیکه دارند و به دل یمدرک لیمهاجر به دل

 نیا یباشد. حال برا یم Aرشته اختصاص داده شده است،  نیکه به ا ینوع مهارت یعنیقرار دارند. 

 نیبه ا ردیگ یرشته را در بر م نیاز ا ییها شیاچه گر یکد مربوط به رشته دندانپزشک دیکه بدان

 :دینگاه کن یجدول مهم و کاربرد

 متخصص ارتودنسی جراح دندانپزشک

 جراح فک و صورت دندانپزشکی عمومی

 دندانپزشک اطفال پریودنتیست

 رادیولوژیست دهان جراح دهان و دندان

 آسیب شناس دهان متخصص طب دهان

 

مهاجرت  یالزم برا طیاست که در باب مهاجرت دندانپزشکان به کانادا و شرا دهیوقت آن رس حال

مهاجرت  طی. شرادینیو براساس آن ها برنامه بچ دیبدان زیموارد را ن نیدندانپزشک به کانادا ا

 باشد: یصورت م نیدندانپزشکان به کانادا بد

 ارائه دهد. یمجوز معتبر دیدر کشور خود شناخته شده باشد. در واقع با دیدندانپزشک با 

وقت  مهیتجربه کار نشان دهد. البته اگر کار ن یدندانپزشک طهیسال در ح کیبه مدت  دیبا یو 

ساعت در هفته انجام  ۳۰که  یدولت کانادا کار به مدت دو سال نشان دهد یتجربه کار دیاست، با

 یوقت در نظر م مهیشود را کار ن یساعت در هفته انجام م ۱۵که  یوقت و کار شود را کار تمام یم

باشد، دعوت  یکانادا م یزایکه آماده مهاجرت به کانادا و اخذ و یدندانپزشک یو براساس آن برا ردیگ

 کند.  ینامه صادر م



 

 

در کانادا  یکمدرک دندانپزش یمعادل ساز یمدارک و به عبارت قیکه مربوط به تطب یا مرحله دیبا

متخصص  یها سازمان مییبهتر است بگو ایافراد متخصص و  یسر کی. در واقع دیاست را بگذران

 کنند. یم یکانادا معادل ساز ۲۰۲۲ نیمدارک شما را براساس قوان

به سطح زبان  ایشما و  یسیکه به سطح زبان انگل دیبه دست آور یاز آزمون یمثبت جهینت دیبا شما

باشد.  CLB7که در حد  دیکسب کن ینمره ا دیآزمون با نیباشد. در ا یشما مرتبط م یفرانسو

 شود. یم ۷با نمره  لتسیآ باًیمعادل آن تقر

تواند همراهان  یدر کانادا را دارد و م یزندگ نهیمهاجرت و هز یها نهینشان دهد هز دیدندانپزشک با 

 پوشش دهد. یسال و همسر خود را از لحاظ مال ۱۸ ریخود از جمله؛ فرزندان ز

. در دیپشت سر بگذران زیباشد را ن یم یفریو سابقه ک یپزشک نهیکه مربوط به معا یمرحله ا دیبا 

 . دیبر یبه سر م یکه در سالمت دیثابت کن دیواقع با

 باشد: یم یالزامبرنامه  نیا قیرطمهاجرت دندانپزشکان به کانادا از  یبرا زیاسناد ن نیا ارائه

  یپزشک صیترخ یگواه

 ییشناسا مدارک

 شناسنامه 

 در آزمون یقبول 

 

 (PNP) یاستان یدندانپزشکان به کانادا از برنامه نامزد مهاجرت

 دیریقرار بگ یستیدر ل یالتیا یها برنامه قیکه از طر نیا یبه کانادا و برا یمهاجرت دندانپزشک یبرا 

شود تا دولت کانادا  یکه باعث م دیرا به دست آور یازاتیاست و امت طیشرا نیکه مخصوص واجد

دندانپزشک  مبودکه با ک دیاقدام کن ییها التیکار در ا یبرا دیشما دعوت نامه صادر کند، با یبرا

 عنوان دندانپزشک به رشته شما به اریکه بس نیا لیا به دلکاناد یها التیاز ا یباشند. بعض یمواجه م



 

 

 یانجام کار دندانپزشک یکنند تا برا یباشند، از شما دعوت م یدارند و به دنبال استخدامتان م ازین

 یها مارستانیبه دنبال کار در ب هیاولاصول  یسر کیبراساس رزومه و  دی. شما بادیشو التیوارد ا

که با کمبود رشته شما مواجه  دیافتیرا  یکه استان و شهر نی. بعد از ادیبگرد یو دولت یخصوص

 ی. ولدیمهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا اقدام کن یبرا التیبرنامه آن ا قیاز طر دیتوان یاست، م

مهاجرت دندانپزشکان به کانادا  ی. در واقع برادیریگ ینم مدعوتنامه، اقامت دائ افتیشما بعد از در

 یم دیکه دار یجاب آفر قیاز طر یول دیریگ یشما ابتدا اقامت موقت م یبرنامه نامزد قیاز طر

 ازاتیبه امت ازیامت ۶۰۰صورت  نی. در ادیاقدام کن یمهاجرت نیآنال ستمیاقامت دائم و س یبرا دیتوان

باشد. در واقع به  یوجود جاب آفر شما م دیریگ یم ازیامت ۶۰۰که  نیل ایشود. دل یشما افزوده م

خود  ازاتیامت دیتوان یاند، م دارند و به شما جاب آفر داده ازیکانادا به شما ن یها التیکه ا نیا لیدل

شده  نیبه اقامت دائم تضم ازیامت ۶۰۰ افتیشما بعد از در ،ی. در حالت کلدیرا به حد نصاب برسان

دارد که، همه  تیموضوع اهم نی. ذکر ادیاقدام کن یالتیبرنامه ا یراحت برا الیپس با خ د،یرس یم

حضور دندانپزشک  یدر حال حاضر برا التیا ۱۱ندارند و تنها  یکانادا برنامه نامزد استان یها التیا

مهاجرت  یراب ینموده اند. در حالت کل نییرا تع ینامزد استان یبرنامه ها یو مهاجر خارج یخارج

تا  ۱۵که حدود  میرزومه تان را به صورت مستق دیبا یبرنامه نامزد قیدندانپزشکان به کانادا از طر

برنامه اکسپرس  قیاز طر ایو  دیخود ارسال کن یمدنظر و کارفرما التیا یبرد، برا یماه زمان م ۱۹

 یتر عی. راه دوم راه سردیده امرا انج یباشد اقدامات یم یاستان یکه مرتبط به برنامه نامزد ینتریا

 حضور در کانادا است. یبرا

 

 کیاتالنت لوتیپا ستمیس قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت

به  ایباشند و  یدر نظر گرفته شده است که مشغول به انجام کار ماهر م یکسان یبرنامه برا نیا

توانند  یصورت آن ها م نیدر ا د،یآ یبه حساب م یا رشته آن ها جز مشاغل ماهر و حرفه یعبارت

و البرادور، نوا  ووفاندلندیچهار استان ن کیکنند منظور از حوزه آتالنت ستفادهبرنامه خاص ا نیاز ا

 یرا ارائه م کیاستان ها برنامه حوزه آتالنت نیپرنس ادوارد است. ا رهیو جز کیوبرانزوین ا،یاسکوش

د. یبرنامه پرتقاضا اقدام کن نیا یبرا دیتوان یباشد، م یم B،Aکه کد شما صفر،  نیدهند. براساس ا



 

 

به  یمهاجرت نیآنال ستمیدر س ازاتشانیدانند امت یکنند که م یبرنامه اقدام م نیا یبرا یاشخاص

برنامه  نیا یبرا نیآن ها در نظر نگرفته است. بنابرا یبرا یمه ارسد و دولت دعوتنا یحد نصاب نم

 کنند. یبه عنوان دندانپزشک به کانادا مهاجرت م قیطر نیکنند و از ا یاقدام م

 

 دندانپزشکان یموجود در کانادا برا مشاغل

شده اند. شما بعد از  انیجا نما نیمشاغل موجود مربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا در ا

 :دیمشاغل را انجام ده نیا دیخود اجازه دار یدرس یمطالعه، با توجه به واحدها

 یدندان شناس شهیر 

 یدندانپزشک 

 فک و دهان یجراح 

 دهان و دندان یبهداشت عموم 

 یارتودنس  

 دهان و دندان یولوژیراد 

 دهان و دندان یشناس بیآس 

 یدندانساز  

 یدندانپزشک رایپ 

 

 درآمد دندانپزشکان در کانادا زانیم

سابقه  نهیزم نیگذرد و چند سال در ا یم تانیکه چند سال از اخذ مدرک دندانپزشک نیبا توجه به ا

 یدرآمد شما در کانادا به حرفه ا ی. حقوق شما و به عبارتدیدرآمد به دست آور دیتوان یم د،یدار

 یراه ها قیکه از طر نیبعد از ا یرانیپزشک ادندان کیدارد. معموالً  یو تجربه شما بستگبودن 

که  یساله ا نیتواند براساس تجربه چند یکشور شد، م نیمربوط به مهاجرت دندانپزشک وارد ا



 

 

 یکه به تازگ یدندانپزشک یدهد ول شیهزار دالر در سال افزا ۲۰۰خود را تا  یمال لیدارد پتانس

وارد بازار کار کانادا  اردقصد د ایوارد بازار کار کانادا شده و  ینموده و به تازگ افتیمدرک خود را در

معموالً متوسط  یدهد. ول شیهزار دالر در سال افزا ۳۴خود را تا  یمال لیتواند پتانس یشود م

مربوط به مهاجرت دندانپزشکان  یبرنامه ها قیکه دندانپزشک بعد از مهاجرت به کانادا از طر یحقوق

در  دیمورد که قصد دار نیبه ا دیبا شماهزار دالر در سال است.  ۱۴۰آورد،  یم به کانادا به دست

 دیمخصوص به فک و دهان بپرداز یها یماریبه درمان ب یخصوص مارستانیب ایو  یدولت مارستانیب

درآمد  زیبه آنال ر،یخ ای دیکن یراه انداز یخصوص کینیخودتان کل دیکه قصد دار نیو با توجه به ا

 دیتوان یم یگذارند. بعد از بررس یم ریزان حقوق شما تاثیموارد بر م نیا رای. زدیخود در کانادا بپرداز

 یتمام مودنیکشور شده و مشغول پ نیمربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا وارد ا یاز راه ها

به عنوان دندانپزشک  یصورت بعد از گذشت مدت نی. در ادیمراحل مهاجرت دندانپزشکان به کانادا شو

 .دیخود بپرداز یمال طحس شیکه به افزا دیاجازه دار

 

 یگذار هیسرما قیدندانپزشکان به کانادا از طر مهاجرت

 هیسرما قیاز طر ماًیدارند و دوست دارند مستق یخوب یلیخ یمال طیاز دندانپزشکان شرا یبعض

حضور در برنامه  یبرا یمناسب یسن طیکه شرا نیا لیها به دل وارد کانادا شوند. در واقع آن یگذار

 یگذار هیسرما قیباشد از طر یسال م ۲۹ یسنشان باال یو فدرال ندارند و به عبارت یالتیا یها

دانند که  یباال ندارند و م یکه سابقه کار نیا لیاز دندانپزشکان به دل یبعض ایکنند و  یاقدام م

 یکنند. برنامه ها یاقدام م یگذار هیسرما قیرا به دست خواهند آورد از طر دییمورد تا ازاتیامت

باشد. در واقع برنامه  یم نادادر کا یکار یها برنامه یو متنوع یدر کانادا به گستردگ یگذار هیسرما

هستند. البته  یبند ازیبراساس امت زیدر کانادا است ن یگذار هیو سرما ینیکه مربوط به کارآفر ییها

 یبند ازیاست، براساس امت نو دهیآن خلق ا یاز برنامه ها همانند استارت آپ کانادا که مبنا یبعض

مهاجرت به کانادا  یبرا دیتوان یاست، م دیجد وکه نو  یا دهیباشند و شما در صورت داشتن ا ینم

گفت شما  دیخواهد کرد با لیتبد ییکانادا نیکارآفرکه شما را به  یی. درباره برنامه هادیآماده شو



 

 

نصف  ایو  نسیزیسوم ب کیحداقل  یبا توجه به برنامه استان دیشدن به کارفرما با لیتبد یبرا

و  نسیزیبرنامه الزم است که حتماً سابقه ب نیا یو برا دیکن ودکانادا را به نام خ دییمورد تا نسیزیب

. دیرا به اداره مهاجرت کانادا ارائه ده دیکه از قبل کسب نموده ا ییسطح باال تیریسابقه مد ای

 زانیداشتن م نیکانادا و همچن یها التیدر حد مورد قبول ا یلیداشتن مدرک تحص نیهمچن

 یاز برنامه ها کیکه کدام  دیدان ی. اگر نمستیکانادا ضرور رد ینیکارآفر یبرا هیسرما یمشخص

 نیکه از قوان ینیمهاجرت شما مناسب است، با مشاور یمربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا برا

 دیریهستند، ارتباط بگ تیدر حال فعال شیاتر یا یام آ یبه روز کانادا آگاهند و در موسسه مشاوره ا

دا خدمت شما درباره مهاجرت دندانپزشکان به کانا یشتریاطالعات ب گانیتا آن ها به صورت را

 عرض کنند. زانیعز

 

 در کانادا یمدرک دندانپزشک یمعادل ساز مراحل

پس از گذراندن مرحله آزمون و بعد از  ،یدل سازابعد از گذراندن مرحله مع دیتمام دندانپزشکان با

به که  یکار در کانادا به عنوان دندانپزشک آماده شوند. دندانپزشک یگذراندن مرحله اخذ مجوز برا

قصد  ایکشور شده است  نیا یها التیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا، وارد ا یاز راه ها یکیکمک 

 ردیموضوع را در نظر بگ نیا دیمدارک بپردازد، با یکشور شود و سپس به آماده ساز نیدارد وارد ا

را نداشته  هیدییتا نیکانادا را به دست آورد. اگر ا یآزمون مل ئتیه هیدییتا موظف استکه او ابتدا 

 دشرکت کن یدر آزمون دوانت یو نم دمهاجرت دندانپزشکان به کانادا اقدام کن یبرا دتوان ینم د،باش

 وزلند،یکه در ن یو کسان یرانیا انیاست. الزم به ذکر است که متقاض یکه مربوط به معادل ساز

 دیکشورها صادر نشده است، با نیاز ااند و مدارکشان  نکرده لیو کانادا تحص ایاسترال کا،یآمر رلند،یا

مقاله  یبرسند. همان طور که در عنوان قبل ندوره دو ساله را پشت بگذرانند تا به مرحله آزمو کی

مهاجرت دندانپزشکان به کانادا مطرح شد،  طیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا و در عنوان شرا

شود. مرحله اول گذراندن آزمون  یسه مرحله را بگذراند تا مدارکش معادلساز نیا دیدندانپزشک با

و مرحله سوم  ینیبال یمهارت ها یابیمربوط به ارز نمرحله دوم گذراندن آزمو ،یادیدانش بن یابیارز



 

 

از راه  یکیکه از  نیباشد. بعد از ا یم ینیو قضاوت بال یابیپشت سر گذاشتن آزمون مربوط به ارز

مدرک  تیبا موفق د،یمراحل را گذراند نیو ا دیبوط به مهاجرت دندانپزشکان، وارد کانادا شدمر یها

 شود. یم یسازشما معادل

 

 در کانادا یمدرک دندانپزشک یمعادلساز یبرا ازیمورد ن مدارک

 .دیمدارک است را بگذران یکه مربوط به جمع آور یمرحله ا دیمهاجرت دندانپزشکان به کانادا با یبرا

آن شد. در  تیتوان منکر اهم یدارد که نم تیاهم یمهاجرت دندانپزشکان به قدر یبرا مرحله نیا

 یانپزشکمدارک دند یو به معادل ساز ردیپذ یرا نم یبدون مدارک مهاجر خارج یکشور چیواقع ه

و مهم است که مدارک ارائه داده  دیپردازد. پس مهم است که مدارک ارائه ده ینم یمهاجر خارج

تا پروسه مربوط به مهاجرت  دیدار ازیمدارک ن نیبه ا یدرست باشند. در حالت کل یشده همگ

 :برسد یبه مرحله معادل ساز یرانیدندانپزشکان به کانادا و پروسه شما به عنوان دندانپزشک ا

 اسکن پاسپورت ارسال 

 لیدانشگاه محل تحص مشخصات 

 ینپزشکمدرک دندا یکپ  

 شما  یبرا هیاول هیدییکشد تا تا یسه هفته طول م ایدو  باًیمدارک )تقر هیاول هیدییتأ اخذ

 صادر شود(

 دولت کانادا  لیتشک یارسال مدرک به شورا 

 به سازمان  یساز درخواست معادل ارسالeca 

 از سازمان  هیدییتا افتیدرeca 

 

 

 



 

 

 در کانادا رانیا یمدرک دندانپزشک اعتبار

مهاجرت دندانپزشکان  طیکه شرا نیا یو برا دیورود موفق به کانادا را داشته باش طیکه شرا نیا یبرا

 جادیدندانپزشکان ا یبرا یاریبس یریکه درگ یمهم یلیبه مسئله خ دیبا د،یبه کانادا را داشته باش

کانادا، به  ان. منظور ما از مسئله و موضوع مهم در باب مهاجرت دندانپزشکدیکرده است، توجه کن

 یکه دوره ها یانیرانیدر کشور کانادا است. خوشبختانه، ا رانیا یمسئله اعتبار مدرک دندانپزشک

مهاجرت به کانادا با مدرک  یگذرانده و اکنون برا رانیخود را در ا یمربوط به دندانپزشک یلیتحص

 یدر کانادا اعتبار دارد. ول رانیمدرک ا رایتوانند وارد کانادا شوند. ز یاند، م آماده شده یدندانپزشک

مراحل مربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا و مرحله  یرانیبه عنوان دندانپزشک ا دیشما با

 یبه کشور یرانیدندانپزشک ا دنیمراحل سبب رس نی. گذراندن ادیمدارک را بگذران یمعادل ساز

 یدندانپزشک به کشور دنیرس سبب نیاست. همچن یاست و اقتصاد آن قو شرفتهیشود که پ یم

 یکاریباشد. در واقع نرخ ب ینم گرید یاز کشورها یاریبا بس سهیآن قابل مقا یکاریشود که نرخ ب یم

شود.  یدر کانادا انجام م ،یمدارک دندانپزشک قیتطب ایو  یکم است. مرحله معادل ساز اریآن بس

 یشان معادل ساز فهیکه وظ دیکن سالار یگروه متخصص یمدارک خود را برا دیدر واقع شما با

کار در  طیرا در باب مهاجرت دندانپزشکان به کانادا و شرا نیمرحله به مرحله مدارک شما است. ا

باشند و به  یکد مشاغل م یکه دارا نیا لیکه دندانپزشکان به دل دیدندانپزشکان بدان یکانادا برا

کانادا با کمبود  یها التیقرار دارد که ا یمشاغل ستیکه رشته شان در ل نیا لیساده تر به دل انیب

را درباره کشور  نیتر وارد کانادا شوند. ا توانند به واسطه شغلشان راحت یباشند، م یآن مواجه م

که  یکشور هر ساله از دندانپزشکان نیکه ا دیبدان لیو تحص یکار، زندگ یبرا یعال طیشرا یدارا

 شان،یکند و به دندانپزشکان با توجه به بازه سن یاند، استقبال م همهاجرت به کانادا آماده شد یبرا

دارند، اجازه  یکه چه مدرک زبان نیدارند و با توجه به ا یطیچه شرا یکه از لحاظ مال نیبا توجه به ا

 دهد، وارد کانادا شوند. یم

 

 



 

 

 راه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا نیبهتر

 اریدر اخت یرا بعد از ورود مهاجرت خارج یاریبس یزهایکه چ یدر کشور یزندگ یروش برا نیبهتر

 یاست و دارا یدر آن عال زیکه همه چ ییدر کانادا یزندگ یبرا یبه عبارت ایدهد و  یاو قرار م

روش  ایورکر و  لیاسک ،یلی)تحص یقانون یروش ها قیاز طر دیتوان یباشد، م یم یامکانات عال

مهاجرت به  یبرا یاریمتنوع و بس یدندانپزشک انتخاب ها کیواقع . در دی( اقدام کنیگذار هیسرما

 اریخود بس طیدندانپزشکان و شرا یابتدا در باب مهاجرت به کانادا برا دیبا یو یکانادا دارد، ول

شروع  ادا،مربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کان یاز برنامه ها یکی قیکرده و سپس از طر قیتحق

پزشکان به کانادا دندانامر و در خصوص مهاجرت  نی. درخصوص ادینما قیبرنامه دق کی یابیبه ارز

اقدام کند.  یلیتحص قیتواند از طر یدارد، م یکه چه رزومه ا نیگفت که، پزشک با توجه به ا دیبا

 نیبعد از ا دانپزشکباشد. دن یلیتحص قیتواند از طر یبه کانادا م یورود و یراه برا نیدر واقع بهتر

 یتواند برا یپررنگ نمود، م ییدندانپزشکان کانادا انیحضور خود را در م یلیتحص قیکه از طر

تواند  یدندانپزشک با توجه به رزومه درخشان خود م نیو اخذ مجوز اقدام کند. همچن یمعادل ساز

کشور واسطه قرار  نیا یها التیاز ا یکیورود به  یکانادا را برا یبرنامه استان ایکانادا و  یبرنامه کار

تا حد نصاب  دیداشته باش یخاص طیشرا دیبا یکار یها برنامه قیآل از طر دهیورود ا یبرا یدهد. ول

مهاجرت به  یمهاجرت دندانپزشکان به کانادا و به عبارت یراه برا نی. بهتردیرا به دست آور ازاتیامت

باشد.  یگذار هیسال ممکن است روش سرما ۳۶ یمهاجر باال یبرا ،یدندانپزشک قیکانادا از طر

کند  یگذار هیسرما گرید یها التیدر ا ایتورنتو و  ا،یکلمب شیتیدر استان بر تواند یدندانپزشک م

خود  نسیزیو با کار در ب ردیاقامت کانادا را بگ قیطر نیتواند از ا یم یرا بخرد. بعالوه و ینسیزیو ب

 ،دندانپزشک مهاجر یراه ها برا نیا یهستند و تمام یها قانون راه نیا یکسب درآمد کند. تمام

 آورند، به شرط آن که دندانپزشک مرحله یکانادا، اقامت کانادا و پاسپورت کانادا را به ارمغان م یزایو

 د،ینموده و وارد کانادا شو یسپر یمراحل را به خوب یکه تمام نیا یرود. حال برا شیمرحله پ به

به کانادا  نپزشکانمهاجرت دندا ریکه قبل از شما بارها مس دیریکمک بگ یلیاز وک م،یکن یم هیتوص

 باشد. یو در کار خود موفق م مودهیرا پ

 



 

 

 مهاجرت دندانپزشکان متخصص به کانادا طیشرا

مهاجرت دندانپزشک متخصص همانند مهاجرت دندانپزشک به کانادا است. اگر متخصص  طیشرا

و خود را آماده آزمون  دیمدارک اقدام کن یمعادل ساز یبرا رانیاز ا میمستق دیتوان ینم دیهست

مرحله آزمون را پشت سر  نیو ارتقا سطح زبان خود و همچن لیدوره تحص دی. در واقع شما بادیکن

کار  طیقبل از کار، شرا دی. البته بادیمراحل به عنوان متخصص در کانادا کار کن نیو بعد از ا دهگذران

 دایپ یبه حقوق باال دسترس مناسبتا در مدت زمان  دیکن یابیدندانپزشکان را ارز یدر کانادا برا

 لیسکبرنامه ا قیتواند از طر یکه دارد، م یبا توجه به سن یمتخصص دندانپزشک کی. پس دیکن

سال  ۳۶ یکه باال یاقدام کند. معموالً دندانپزشکان یگذار هیسرما ایو  لیتحص قیاز طر ایورکر، 

 برنامه قیدر کانادا مناسب است، از طر ینیو کارآفر یگذار هیسرما یبرا شانیمال طیسن دارند و شرا

 یسال سن دارند، م ۳۰ ریکه ز یدندانپزشکان یکنند. ول یاقدام م ینیو کارآفر یگذار هیسرما یها

 نی. همچنرندیاقامت کانادا را بگ قیطر نیدر کانادا اقدام کنند و از ا لیتحص یدوره ها قیتوانند از طر

 ستمیس قیخود از طر طیتواند براساس شرا یاقدام کند، م یکار قیدارد از طر میکه تصم یمتخصص

 لیبرنامه اسک یورکر کانادا اقدام کند. برا لیبرنامه اسک ایو  یاستان یبرنامه ها ک،یآتالنت لوتیپا

برنامه کامالً تحت نظارت دولت  نی. ادیاقدام کن یمهاجرت نیآنال ستمیس قیاز طر دیورکر کانادا با

 کانادا است.

 

 در کانادا به عنوان دندانپزشک یزندگ

داشتن برتر،  یدانشگاه ها ،یزندگ تیفیکاست که از لحاظ مرفه بودن،  ییاز کشورها یکیکانادا 

 نیرتبه برتر است. معموالً همه دندانپزشکان و همه مهاجردارای بودن  ریو از لحاظ مهاجر پذ تیامن

 یخوب را در خود جا اتیخصوص اکثرباشند. در واقع کانادا  یم اتیخصوص نیبا ا یبه دنبال کشور

مهاجرت به کانادا با  یدهد که برا یقرار م یشخص اریرا در اخت یکشور امکانات عال نیداده است. ا

 یکرده است. برا یزیر مهاجرت دندانپزشکان به کانادا برنامه یبرا یه عبارتب ای یمدرک دندانپزشک

کند که روش  ینم یکشور فرق نیا یبرا یول دیاقدام کن یقانون قیکشور کانادا مهم است که از طر



 

 

که کارت  یو شخص یشخص خارج کیکشور از شما به عنوان  نیشما کدام روش است. ا یمهاجرت

که  یدر کانادا به عنوان دندانپزشک یزندگ یبرا یکند. در حالت کل یم ییرایاقامت کانادا را دارد، پذ

. معموال تمام دیخود را مشخص کن التیا دیباشد، با یم شنابا نحوه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا آ

 ایهمچون تورنتو و نوا اسکوشها  التیاز ا یبرخ یمناسب هستند ول یزندگ یکانادا برا یها التیا

 یتجربه زندگ یها را برا التیا نیتواند ا یدندانپزشک م کیباشند.  یم یزندگ یها برا التیا نیبهتر

را انتخاب کند که  ییها التیدر ا یتواند زندگ یانتخاب کند. بعالوه م کانادادر کانادا و اخذ اقامت 

ها  التیدندانپزشک در آن ا رایکار مناسب هستند، ز یگران برا یها التیگران تر هستند. معموالً ا

 آورد. یرا به دست م ییدرآمد باال

 

 مهاجرت دندانپزشک به کانادا یها نهیهز

 یبستگ یکه دندانپزشک است، به روش یدر کانادا به عنوان شخص یمهاجرت و زندگ یها نهیهز

در کانادا اقدام کرده  یمدارک خود و زندگ یمعادل ساز یدارد که دندانپزشک به واسطه آن برا

ل یتحص قیباشند از طر یکه با نحوه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا آشنا م یانیاز متقاض یاست. برخ

 اریمقاله مهاجرت دندانپزشکان عنوان شد، به اخت یکنند. همان طور که در قسمت قبل یاقدام م

مدنظر شده و سپس به  التیکانادا وارد ا یالتیا یادر دانشگاه ه لیتحص قیاز طر دیتوان یخود م

مناسب  یکسان یروش برا نی. ادیدر کانادا بپرداز مدارک یمراحل معادل ساز کیبه  کیگذراندن 

را  یلیدوره تحص کیکشور  نیا یها دارند که در دانشگاه لیسال سن دارند و تما ۳۰ ریاست که ز

 یمهاجرت به کانادا با مدرک دندانپزشک یکه برا یمعموالً اکثر دندانپزشکان و کسان یکنند. ول یسپر

 نیکنند و از ا یخود به کانادا انتخاب م هیورود اول یورکر کانادا را برا لیآماده شده اند، برنامه اسک

برنامه  قیشد از طر انی. همان طور که برندیگ یاقامت کانادا و سپس پاسپورت کانادا را م قیطر

 دیتوان یسر و کار دارد، م ینتریاکسپرس ا ستمیورکر که کامالً با س لیبرنامه اسک ایو  یاستان یها

راه با توجه به  نیو معموالً بهتر ی. راه بعددیکن یزیر دندانپزشک به کانادا برنامه تمهاجر یبرا

تواند از  یسال سن دارد و نم ۳۶ یکه باال یاست. دندانپزشک یگذار هیدندانپزشک راه سرما طیشرا



 

 

 ،اقدام کند یبرنامه استان ایورکر  لیاسک قیداند که اگر از طر یم ایاقدام کند و  لیتحص قیطر

 هیسرما قیبرنامه استارت آپ و از طر قیتواند از طر یآورد، م یرا به دست نم یحدنصاب ازاتیامت

 دیدارند. شما با یمتفاوت یها نهیهز رهایمس نیا یوارد کانادا شود. تمام ینیو کارآفر یالتیا یگذار

خود را از  یتخابان ریمهاجرت دندانپزشکان به کانادا و مس نهیرا مشخص نموده و هز ریابتدا مس

 کی یزندگ نهیگفت که هز دیبا یزندگ یها نهی. در مورد هزدیبپرس شیاتر MIEموسسه  نیمشاور

 میاز اقالم و اجاره مسکن را آورده ا یبرخ نهیجا هز نیدارد. در ا یپزشک به تعداد خانواده او بستگ

خود با اطالعات  طیشرا سهیخود و مقا طیدندانپزشک بعد از برآورده کردن شرا کیتا شما به عنوان 

 .دیکن یزیمهاجرت دندانپزشک به کانادا برنامه ر یبرا دیجدول بتوان نیا

 قیمت به دالر کاال و خدمات

 17 ایی رستورانوعده غذ 1

 2.51 شیر لیتر 1

 13.37 کیلو گرم فیله مرغ 1

 14.91 کیلو گرم گوشت گاو 1

 1.15 لیتر بنزین 1

 1.323.04 خوابه در مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 1.09.68 خوابه در خارج شهر 1اجاره آپارتمان 

 

 اخذ اقامت دندانپزشکان در کانادا نحوه

دندانپزشکان از مهاجرت به کانادا اخذ اقامت کانادا  یموضوع را انکار کرد که هدف اصل نیتوان ا ینم

هدف که اقامت دائم کانادا و سپس  نیدندانپزشکان با ا یباشد. در واقع تمام یو پاسپورت کانادا م

و با به  آورندسال خود به دست  ۱۸ ریهمسر و فرزندان ز یخود و برا یکشور را برا نیپاسپورت ا

دهند، به  بیخود و خانواده خود ترت یبرا یشده ا نیتضم یکشور زندگ نیدست آوردن اقامت ا

اقدام  ینتریبرنامه اکسپرس ا قیاز طر دیتوان یاقامت دائم م افتیدر یکنند. برا یکانادا مهاجرت م

 د،یریدعوتنامه بگ که نیبه محض ا یعنیرساند  یتر شما را به اقامت دائم م عیبرنامه سر نی. ادیکن



 

 

 ستین یازین دیکه وارد کانادا شد نیبعد از ا رو، نیشود. از ا یشما صادر م یکارت اقامت دائم برا

کانادا است وارد  میکه مق یعنوان پزشک . در واقع شما بهدیکه به دنبال اخذ اقامت موقت خود برو

 یوارد م یگذار هیو سرما لیتحص قیخود از طر طیکه با توجه به شرا ی. افراددیشو یکشور م نیا

ساله  ۲ یاقامت کار افتیدر یابتدا برا دیکنند. آن ها با یرا سپر یمرحله معادل ساز دیشوند، با

 د،یرس انیدو سال به پا نیکه ا نیحضور خود را در اداره مهاجرت کانادا پررنگ کنند. بعد از ا

که درخواست  نیبعد از ا د،ینما لیدا را تکمدندانپزشک اجازه دارد فرم درخواست اقامت دائم کانا

نموده و سپس کارت اقامت دائم را  یابیدولت درخواست نامه را ارز دینامه شما به دست دولت رس

پاسپورت  یبرا دیبا دیکه کارت اقامت کانادا را گرفت نیدهد. بعد از ا یخانواده شما م یبه شما و اعضا

 .دیباال است، اقدام کن ازیامت یدارا وپاسپورت با ارزش  کیکانادا که 

 

 مرتبط با مهاجرت دندانپزشکان به کانادا سواالت

 یها مارستانیدر ب یرانیتوان به عنوان دندانپزشک ا یم یساز بدون گذراندن آزمون معادل ایآ

 کانادا کار کرد؟ یخصوص

به بازار کار کانادا و کسب درآمد  دنیرس یبرا یشرکت در آزمون و گذراندن مرحله معادلساز ر،یخ

 . ستیضرور

 مدارک اقدام کند؟  یکار در کانادا و معادل ساز یتواند برا یم یقیمهاجر، از چه طر دندانپزشک

 کیاتالنت لوتیپا ستمیس قیو از طر یبرنامه نامزد استان قیورکر، از طر لیبرنامه فدرال اسک قیطر از

 است؟ یمدارک ارائه مدرک زبان الزام یمعادل ساز یبرا ایآ  

 .دیمسلط باش یفرانسو ای یسیکامال به زبان انگل دیشما با بله،

اخذ اقامت  یبرا یخانواده خود درخواستنامه ا یدندانپزشک متاهل اجازه دارد به همراه اعضا ایآ

 کند؟ میدائم کانادا تنظ



 

 

 یدعوتنامه م افتیبعد از در د،یورکر اقدام کن لیبرنامه فدرال اسک ایو  یالتیبرنامه ا یاگر برا بله،

 .دیبه همراه خانواده به کانادا مهاجرت کن دیتوان

 مهاجرت دندانپزشکان به کانادا در زمینه یانیپا سخن

مطابق  دیبا د،یریمربوط به مهاجرت دندانپزشکان به کانادا قرار گ یبرنامه ها ریکه تحت تاث نیا یبرا

و مطابق  دیرو شیپ م،یکه ما در مقاله مهاجرت دندانپزشکان به کانادا ذکر نمود یطیبا مراحل و شرا

شما به  رخواستنامهد افتیکه دولت کانادا بعد از در دیبپرداز یمدارک یمراحل به جمع آور نیبا ا

پشت سر گذاشتن  یمهم است که برا یلیها خواهد پرداخت. پس خ از آن کیهر  اتیجزئ زیآنال

. دیداشته باش یاسناد قابل قبول ،یمهاجرت به کانادا با مدرک دندانپزشک یو برا یمراحل معادل ساز

 قیمناسب است، تحق داورود شما به کانا یکه برا یدرخصوص راه دیدر کنار اسناد قابل قبول با

 یکه م دیدا برود و بگوبه سفارت کانا ماًیتواند مستق ینم یشد متقاض انی. همان طور که بدیکن

که ذکر شد  یمراحل قیاز طر دیبا یمدارک و کار در کانادا اقدام کند. و یمعادل ساز یخواهد برا

کانادا مشغول به  یدولت ای و یخصوص یها مارستانیاز ب یکیکانادا برساند و در  طیخود را به مح

قرار  یموضوع و نحوه مهاجرت دندانپزشکان به کانادا نکات نیدرباره احاضر کار شود. ما در مقاله 

 یرو به رو نم یبا موانع مهاجرت گرید د،یکه اگر هم اکنون و به هنگام اقدام به آن ها توجه کن میداد

 لیوک دیدان یاست. اگر نم رگذاریتاث اریبس یمهاجرت لیبه کانادا حضور وک رتمهاج ی. البته برادیشو

چه  یستیمهاجرت به کانادا با یقدم برا نیبه عنوان اول دیدان یدارد و نم ییها یژگیمعتبر چه و

 .دیبرقرار کن گانیارتباط را شیاتر MIEموسسه  نیبا مشاور میکن یم هیتوص د،یکن


