
 

 

 مهاجرت معلمان به کانادا

 مقدمه

در این مقاله به بررسیییا کامل یلما مهاجرت معلمان به کانادا اردا شه  ییید  اسیییی  ر    ا   

ر   دارا    برنامه سیییی یییشر اک ییی ر  انشر   از جمله  به کانادا  انیمهاجرت فر نگموجود برا   

مخشلف برا  این منظور از ا میی برا  مهاجرت معلمان به کانادا ما با ییدر ر    ا  نونانون    

معلر را ب یار   ینوان  به  کانادا  به  جمله ر    ا  فدرالا   اسشانا توان شه اسی  که م یر مهاجرت

ت یهی  کندر التشه تصییی  در د ر   ا  تربیی معلر برا  این ه  یخت مشقادیا در هیند  بشواند به 

از   معلمان ایرانا در این میان  راسیییاین حرفه مشییلوب بشییود   ر ب یییار تاریرنپار   ار ا میی 

  که  یخت با توجه به  یرایش  یخییا  بر وردارندبه کشیور کانادا   یان  ااب  اتوب برا  مهاجرت  

برا  ک یا  ود این ام ان را دا یشه با ید  که از ر   مشناسیا با  ود برا  این منظور اادان کندر  

سیان مشخییت موسی یه مشیا ر  ا  مل  اطلیات بیشیشر دربار  مهاجرت معلمان به کانادا با کار ینا

 اور از طریق مشا ر  تلفنا رایگان در ارتتاط با یدر

 در این مقاله ینا ین زیر مر د بررسا ارار ما نیرندر

 مهاجرت معلمان به کانادا  شی را

 به کانادا  ارانیمعلمان ا  مهاجرت

 معلر زبان به کانادا  مهاجرت

 به کانادا  یامعلر ابشدا  مهاجرت

 در کانادا  رسشانیحقوق ساالنه معلمان دب نیانگیم

 دارند  ازین ا ا   مناطق کانادا که به  ل  معلم   اسشان

 معلمان  کانادا برا   اک  ر  انشر   شریس 

 ا شلاب در کانادا به ینوان معلر   برا NOC کد



 

 

 معلمان در کانادا   برا  ابرنامه اسشان 

 معلمان   کانادا برا  یهتلنش امهاجرت برنامه

 در کانادا امعلم   انیمشقاد   برا  ا   مال یامهاجرت ر سشا برنامه

 معلر در کشور کانادا ییترب ارسم     ا  د ر 

 مهاجرت معلمان به کانادا   برا ازیمورد ن مدارک

 ااامی معلمان در کانادا  شی را

 مرتتش با مهاجرت معلمان به کانادا سواالت

 اانیاا سخن

 

 مهاجرت معلمان به کانادا شی را

مهاجرت معلمان به کانادا  مچون مهاجرت افراد   ا خاص  اغ  در دیگر مشاغ   از  رایش  اص  

از ر    ا  اصیلا مهاجرت مل  کار  تصییی      به کانادا انیمهاجرت فر نگ ود ایر   ما کندر  

 شه را مد نظر دا یی  که سیرمایه نپار    دیگر ر    ا  موجود ام ان اپیر اسییر اما باید این ن

ما با ید  این امر ب یشگا به  یرایش  یخت    مهاجرت به کانادا به ینوان معلرکدان ر   مناسیا 

مشقادیا دارد  به دلی  این ه مشقادییان در اکلر موااا از  یرایش ی  یان بر وردار نی یشند  به  مین  

ی به دا طلتان  میشیه  یلی ی  ر   کلا برا   مگا یزیزان مشقادیا  جود نداردر به  مین یل

توصییه ما  یود  که از ر   مناسیا  ود برا  مهاجرت اادان کنندر  مرا ان نراما در ادامه مقاله  

 به بررسا  رایش   ر    ا  مهاجرت معلمان به این کشور ما اردازیرر  

 به کانادا ارانیمعلمان ا مهاجرت

کنند  تفا ت  اصیا در ر   اادان هن مهاجرت معلمان به کانادا  از  ر کشیور  که بخوا ند اادان 

 ا ندارند  به این صییورت که حشا انر از ایران  ر با ییند  ما توانند برا  این منظور اادان دا ییشه  



 

 

با ندر معموال برنامه  ایا که ا خاص مشقادا اادان ما کنند  برنامه  ا  فدرالا کشور کانادا ما 

سییشانا  ر به اوت  ود اا برجا   ییشند    یزیزان  با یید  که التشه در کنار این ر   برنامه  ا  ا

مشقادا ما توانند انر به ی  اسشان  اص تعلق  اطر دارند  از برنامه  ا  اسشانا موجود برا  هن 

اسییشان اادان دا ییشه با ییند  اما برنامه  ا  فدراب در بین مشقادیییان از مصتوبیی باالیا بر وردار 

نا ا اح ییا  ما کنند  که در این امر به کانادا   معلمان  مهاجرت  ییشندر مشقادیییان ایرانا برا   

به این صیورت نی یی  که صیرل ملیی  یخت برا  ا     دارا  مصد دیی   یشند  اما در حاب حادیر

باید   به کانادا  انیمهاجرت فر نگبرا   مشقادیییان باید  مصد دیی  ایا به  مرا  دا ییشه با ییدر اما  

  اص با ندر رایش    دارا 

 معلر زبان به کانادا مهاجرت

برا  مهاجرت معلمان به کانادا نا ا برا  یزیزان مشقادیا این سیواب ایم ما هید  که در ر یشه  

ر برنیامیه  یا   مصید دییی د  بیه این یلیی یا  مورد تیدری  معلمیان تفیا ت  یایا  جود دارد  کیه  

 اصی    یودر اما در    یا این ه در اسیشخدان فرد با مشی لتا ر برمهاجرتا  یخت مشقادیا ایداد  یود

مهاجرت    نصو   نما کند    مصد دیی  اصییا ایدادبه کانادا  انیمهاجرت فر نگمودییوب برا    این

د  م ییر جدا از ی دیگر   یشندر معلمان که در زمینه     نصو  اسیشخدان ا   بامشقادیا به این کشیور 

هموز  زبان سیابقه کار دارندرنا ا از دیگر ر یشه  ا  تصیییلا  یرایش ن یتشا سیخی تر  را دارندر  

که  یخت  یان  کمشر  در اسیشخدان ن یتی به دیگر ر یشه    اما این تفا ت بایث این امر نی یی

  ا  مورد تدری  دا شه با در

 به کانادا یاشدامعلر اب مهاجرت

بیدین مخشلف  جود دارد       یا  هییایا   در مهیاجرت معلمیان بیه کیانیادا برا  اابییکیار   ام یان اایدان برا

مصید دییی برا   یییخت  یاص  جود نیدارد  التشیه    بیه کیانیادا  انییمهیاجرت فر نگترتییا کیه برا   

اسیشخدان   ا یشلاب به کار برا  معلمان در مقاطا باال از  یان  بیشیشر  بر وردار اسییر که یزیزان  

مشقادیا ما توانند در هن مشیلوب به کار  یوند  اما برا  مشقادییان تدری  در مقبا ابشدایا  ر  

مقبا     نیمعلمان ا   برا اافشیحقوق در  نیانگیمندر   یرایش ب ییار اید  هب   مناسیا را دارا ما با ی



 

 

ر مشوسییش  کمشر اسییی  رسییشان یدر مقاطا باالتر  ر چون دب  یبه ن ییتی معلمان مشییلوب به تدر

 زار دالر کانادا در ساب ما با در که با توجه به  45تا  40دریافشا معلمان مقبا ابشدایا در حد د 

 دا شا به معلمان مشفا ت  وا د بودر هر مص  تدری    مدرسه میزان دسشمزد  ار

 در کانادا رسشانیحقوق ساالنه معلمان دب نیانگیم

ی ا از یل  مهاجرت معلمان به کانادا ک ییا درهمد بیشییشر    لق زندنا بهشر برا  فرد اسییی  

میزان درهمد   دریافشا برا  مشقادییان یزیز این منظور از ا میی ب ییار باالیا بر وردار اسییر که 

ر حقوق  اغلین در حوز  هموز  در کشور کانادا ن تشا در حقوق  ا  در دامنه میانه ارار ما نیرند

یزیزان این ام ان را دارند  که از سبح    رایش زندنا مناسا  اما با توجه به میزان دریافشا حقوق  

جه به  رایش    یزت مند بر وردار با یندر میانگین حقوق دریافشا معلمان  اغ  در این کشور با تو

فرد دارا   یژنا  ا   اص  ود ما با یید  به این صییورت که مشلیر  ایا  مچون  ییهر مص  

حشا میزان تصیییلت  سیابقه  تدری  معلر   مدرسیه ا  که ا  در هن مشیلوب به تدری  ما با ید 

برا  کار  میزان تخیییت   ت ییلش فرد  ما تواند از یوام  مشلیر   مشفا ت در این امر با ییدر التشه 

 زار دالر کانادا    50تا   45 یاغلین در حرفه تدری  در مقبا دبیرسیشان میانگین حقواا در حد د 

 را دارندر

 دارند ازین ا ا   مناطق کانادا که به  ل  معلم اسشان

مل  اسشان  ا  که به مهاجرت معلمان به کانادا تمای  زیاد  دارند  یتارت   شند از: اسشان  ایا 

ما توان نفی که یمد     راسی و ییا   جزیر  ارن  اد اردفاندلند  نیوبراز ی   نواان  نیوسیاسی اچو

در این اسیشان  ا صیورت ما اپیرد  به  مین یلی  ر   مهاجرت به کانادا به ینوان معلرتمرکز برا  

مشقادییان ا یشلاب به حوز  تدری  بیشیشر به این اسیشان  ا مهاجرت ما کنندر اسیشان   در موارد 

  ایوسیشه از اسیشان  ایا بود  اسیی  که به مشیاغ  مخشلف از جمله معلر احشیا     ا  حوز  هتلنشی 

مترن دا یشه اند  برا   مین منظور کاریابا   ا یشلاب مشقادییان نراما در این اسیشان  ا به سیهولی  

ما اپیرد    یزیزان با مهاجرت به این کشیور  ا از  یرایش ب ییار یالا ما توانند بهر  مند صیورت  

فرصیی  یللا  یرایش م یاید   اید  هب  از نظر  به کانادا  انیمهاجرت فر نگ یوندر در مدموب برا  



 

 

 در حاب حادر  جود داردر که یزیزان مشقادا ما توانند از این  رایش اید  هب به سهولی بهر  مند

  وندر

 معلمان  کانادا برا  اک  ر  انشر  شریس 

ی ا از ر    ا  مهاجرت معلمان به کانادا سیی یشر اک ی ر  انشر  اسییر این سیی یشر دارا  ی  

نظان بند  متشنا بر امشیاز بند  ما با در بر این اسا  که برا   ر ی  از  رایش مشلیر  ا  ی  

را مورد بررسا ارار ما د د    برا   ر ی  از این مشلیر   معلرمهاجرت به کانادا به ینوان  مشقادا 

 ا ی  امشیاز  اص را مد نظر ارار ما د د  به این صییورت که مشلیر  ایا مل  سیین  تصییییلت   

د  برا   مین منظور   ر ی  امشیاز  اص  ود را دار  که  سابقه کار  مدرک زبان    رایش تا   فرد

ما ه بند  امشیاز  اص  ود را دارد    امشیاز بند  به این صیورت  ر  ر کدان از ینوان  ا  دسیش

به  مین ترتیا ا خاص با توجه به امشیاز    که  ر ی  از مشلیر  ا امشیاز  اص  ود را داردر  با د 

 که بدسی ما ه رند  دسشه بند  ما  وندر

 ا شلاب در کانادا به ینوان معلر  برا NOC کد

برا  مهاجرت معلمان به کانادا از طریق سیی یشر اک ی ر  انشر  نیاز اسیی  که ابشدا  یل  مورد 

موجود با یدر در کنار این مودیوب که باید در این لی یی   NOCاادان از طریق این برنامه در لی یی 

 ر هن ینوان  یللا در  امرباید در کنار این     ینوان  یللا  یخت مشقادیا  جود دا یشه با ید   

ر این لی یی ایوسیشه توسیش د لی کانادا به ر ز رسیانا ما  یودر در با ید B  یا    A   00ه بند  دسیش

در که به این طریق مشیاغ  دارا  ا لویی ناین لی یی مشیاغ  از نقبه نظر ایشتار  ر بررسیا ما  یو

 لمانمع مهاجرتاز امشیاز   ایشتار بیششر  برا  امر مهاجرت به کشور کانادا بر وردار   شندر برا   

به دنتاب کد ر یشه  ود با یدر در حاب   NOCمشقادیا باید ابشدا در لی یی    به کانادا به ینوان معلر 

مربوط به معلمان مقبا دبیرسییشان  کد   4031حادییر در این لی ییی سییه کد  جود دارد  ابشدا کد 

 مربوط بیه مشیییا ران  4033مربوط بیه معلمیان مقبا ابشیدایا  مهید کودک   در ه ر  ر کید    4032

 تصییلا  جود داردر

 



 

 

 4031 معلر دبیرسشان

 4032 معلر ابشدایا

 4033 مشا ر تصییلا

 

 معلمان در کانادا  برا ابرنامه اسشان 

برا  مهاجرت معلمان به کانادا ر    ا  نونانونا  جود دارد  که ا یخاص مشقادیا ما توانند از 

اادان دا یشه با یند  اما در این کنار این  به کانادا به ینوان معلرمعلمان مهاجرت طریق هن  ا برا  

اد ما ر    ا  مخشلف ی  ر   اسییشفاد  از برنامه  ا  اسییشانا ما با ییدر که از این طریق افر

از طریق برنامه  ا     به کانادا انیمهاجرت فر نگتوانند  به کشییور کانادا مهاجرت دا ییشه با ییندر  

اسییشانا در بر ا از موارد ما تواند راحی تر   سییاد  تر از برنامه  ا  فدراب ایم بر در این برنامه 

نا ا از ا اات  ر بر ا از مصد دیی  ایا را برا  فرد    ا با توجه به سهولی در اادان برا  هن  ا

این حرفه را در اسیشان مورد اادان   برا  ملاب  یخت باید  یرط حریور   ا یشلاب بهایداد ما کند   

د کم   ا  به  ییوص را به فرد مشقادیا  نر اما در مدموب برنامه  ا  اسیشانا ما توانریایی کند

مهاجرت تصیییلا در برنامه  ا  اسیشانا  ر ایوسیشه فرصیی  ا   یللا ب ییار  را ایداد    رسیانندر

 ما کندر

 معلمان  کانادا برا  یهتلنش امهاجرت برنامه

از ر    ا  مهاجرت معلمان به کانادا اسییشفاد  از برنامه  ا  مهاجرتا هتلنشی  ما با ییدر ی ا 

هتلنشی  به مدموب چند اسشان نفشه ما  ود  که این اسشان  ا یتارت اند از: جزیر  ارن  اد ارد   

از طریق این برنامه  ا    به کانادا معلمانمهاجرت  نیوفاندلند  البراد ر  نیوبرانز ی    نوا اسیی و یییا  

ام ان اپیر ما با یدر به این ترتیا که یزیزان مشقادیا ما توانند برا  این منظور از طریق برنامه 

هتلنشی  اادان دا یشه با یند  این برنامه متشنا بر امشیاز بند  ما با یدر که از این طریق ما تواند 

اک ی ر  انشر  دارا  مشلیر  ایا  مچون  برا  هن اادان دا یشه با یدر این برنامه  ر مل  سیی یشر  

سن  تصییلت  سابقه کار   مدرک زبان ما با د  که  ر ی  از این اارامشر  ا دارا  امشیاز  اصا  



 

 

به راابی ما اردازندر به غیر از این     ییشندر که مشقادیییان از طریق امشیاز  که ک ییا ما کنند

اص  ود ی  سیر  دیگر از موارد را  ر مدنظر  مشلیر  ا  ر ی  از اسیشان  ا با توجه به  یرایش  

 ما نیردر

 در کانادا امعلم انیمشقاد  برا ا   مال یامهاجرت ر سشا برنامه

مهاجرت معلمان به کانادا از طریق این برنامه دارا  ی  سیر  الزامات ا لیه ما با ید  که  یخت 

سیر  موارد را  ر ریایی کندر   مشقادیا باید ابشدا هن  ا را دا یشه با ید    در کنار این مودیوب ی 

به ی  برنامه   اجرایا  یدن  این برنامه در ابشدا به صیورت هزمایشیا اجرا  ید  که بعد از طا مدتا از

ین صیورت ما با ید  که فرد مشقادیا ابشدا باید ایید زندنا در بدم یشق  تتدی   یدر این برنامه  

  در کنار سییابقه کار   را دا ییشه با ییدی ا از ایالی  ا  مورد نظر د لی که در این برنامه   ییشند

مورد نیاز اسییر در این برنامه  مچون    به کانادا  انیمهاجرت فر نگی  ایشیهاد  یللا برا   مرتتش 

میدرک زبیان ی ا از موارد مورد نییاز این امر ما بیا یییدر کیه بیه  مرا     مهیاجرتا   دیگر برنیامیه  یا

لا در با مهاجرت تصییییی برنامه ارار ما نیرندرمدارک تصیییییلا  یییخت مورد ارزیابا برا  این 

 اسشان  ا   مالا  خت ن تی به دیگران  برا  اسشخدان از ا لویی بر وردار ما  ودر

 معلر در کشور کانادا ییترب ارسم   ا د ر 

دیگر ر   مهاجرت معلمان به کانادا تصییی  در د ر   ا  رسیما تربیی معلر در این کشیور ما 

 یخت از این   وسیش دانشیگا   ا  ارا ه ما نردد  کهاین ر یشه  ا تر یلا دمهاجرت تصییبا ید   

این ام ان را ایدا ما کند  که به سیهولی  طریق با  یرکی   طا د ر  تربیی معلر در کشیور کانادا  

توسیش بر ا از به این صیورت ما با ید  که   ا  رسیما تربیی معلر  ر د ر مشیلوب به کار نردد

ارا ه ما نردد  این د ر   مچون مقاطا تصییی  در این کشیور م یشلزن مدرک زبان ما  دانشیگا   ا

با ید  که از این طریق  یخییا بشواند برا  این مودیوب اادان دا یشه با یدر در بر ا از اسیشان  ا  

از دانشییگا   ا  ر این  ااین د ر  برا   ر د به این  ییل  الزاما ما با ییدر در بر  دریافی مدرک

 ارا ه ما نرددر تصییلا مقبا   االاد ر  در 

 مهاجرت معلمان به کانادا  برا ازیمورد ن مدارک



 

 

برا  دریافی  یزا   مهاجرت معلمان به کانادا نیاز اسیییی  که  یییخت مدارک مورد نیاز را تقدیر  

در این مدارک یتارت   یشند از: مدارک  ویشا  یخت مشقادیا مل  ااسی ورت   کنادار  مهاجرت 

در کنار مدارک  ویشا ی  سیر  از اسیناد صیادر  توسیش د لی  مچون نوا ا یدن سیونایشیینه  ر  

باید ارا ه نرددر مدرک زبان از م شلزمات اصلا برا  این منظور اسی  که  خت به غیر از هن برا  

ارک تصیییلا  ود  ر باید اسیشعلن از مراجا    صیلا دا یشه با یدر ت می   مدرک تایید ایشتار مد

دایق فرن  ا  مرتتش به این امر  ر از الزامات اصلا ما با د  که توسش فرد باید ریایی نرددر در 

 ر  مچون دیگر ر    یا  مهیاجرت م یییشلزن تهییه    مهیاجرت بیه کیانیادا بیه ینوان معلرمدموب  

 با در مقدمات مخیوص به  ود ما

 ااامی معلمان در کانادا شی را

که  ییخت   اسییی   مودییوب   نی ا از دغدغه  ا  اصییلا مهاجرت معلمان به کانادا برا  یزیزان ای

ر برا  ااسخ به این که ااامی کشور کانادا را دریافی کند   مشقادا چگونه این ام ان را ایدا ما کند

ت از طریق کدان ر   مهاجرتا به این سییواب ابشدا باید به بررسییا این مودییوب اردا ی که  ییخ

کشیور مهاجرت دا یشه اسییر ا  از هن ما توانیر  یرایش ااامی فرد را مورد بررسیا ارار د یر  اما 

در مدموب  یخت برا  دریافی ااامی  ود باید به این  یل  ا یشلاب دا یشه با ید  تا بشواند به این 

مهاجرت به کانادا به ینوان  با ییدر  ییرایش    برا  اسییشمرار   تمدید ااامی  ود اادان دا ییشه ترتیا

که در نهایی مندر به دریافی ااامی  یودر ی ا از الزامات هن ا یشلاب م یشمر به این حرفه ما   معلر

 با در  

 مرتتش با مهاجرت معلمان به کانادا سواالت

فا ت  هیا امشیاز بند  در سییی ییشر اک یی ر  انشر  در برنامه  ا  فدراب با برنامه  ا  اسییشانا مش

 اسی؟

 نصو  امشیاز بند  مشفا ت نی ی  اما امشیاز مورد نیاز با ی دیگر مشفا ت اسیر

 م شلزن ارا ه نامه تم ن مالا ما با د؟  به کانادا مهاجرت معلمان



 

 

 ب شگا به ر     برنامه مهاجرتا  خت داردر

  جود دارد؟ NOCام ان تلییر ینا ین مرتتش با  ل  معلر در لی ی 

 بله  این مودوب ام ان اپیر اسیر

 نیازمند مدرک زبان اسی؟  مهاجرت معلمان به کاناداهیا  

 بله با توجه به ر   مهاجرتا  خت نیازمند مدرک زبان ما با در

 اانیاا سخن

مهاجرت معلمان به کانادا را در این مقاله در حد ام ان به صیییورت کامل یلما مورد بررسیییا ارار 

داد  ایرر برا  مهاجرت معلمان به کانادا از ر    ا  نونانونا ما  یودر اسیشفاد  کرد که  ر ی  

دارا    مهاجرت به کانادا به ینوان معلراز این ر    ا دارا  مزیی  ا   اص  ود   ییشند  التشه 

مزایا   ام انات ب ییار  ما با ید  که فرد مشقادیا با بهر  مند  یدن  از این ام انات ما تواند از 

برنامه   به کانادا انیمهاجرت فر نگ ییرایش مهاجرتا   ا ییشلاب به کار هسییان بر وردار  ییودر برا   

رد  اند که  یخت  ا  اسیشانا موجود این م ییر را ب ییار ت یهی  کرد  اند    این  یرایش را ایداد ک

  که مصشوا در اایان امید ار   یشیربرا  مهاجرت به این کشیور به سیهولی بشواند اادان دا یشه با یدر  

برا  ک یا   ارا ه  ید  در این مقاله بشواند به  یما در م ییر دسیی یابا به ا دافشان یار  رسیاندر

موسی یه مشیا ر  ا  مل    اطلیات بیشیشر دربار  مهاجرت معلمان به کانادا با کار یناسیان مشخییت 

 اور از طریق مشا ر  تلفنا رایگان در ارتتاط با یدر

 


