
 

 

 و مقدمه مهاجرت پزشکان به کانادا

وقتی صحبت از یک کشور جذاب می شود بی شک کانادا اولین کشوری است که به ذهن مهاجر 

خارجی خطور می کند. البته کانادا به لحاظ کیفیتی باالتر از انگلستان و آمریکا نیست، ولی به دلیل 

دهد و یا بهتر است بگوییم  به مهاجرین خارجی عزت نفس و اعتماد به نفس می این که این کشور

گذارد و با برنامه های متنوع از آن ها پذیرایی    به دلیل این که به مهاجرین خارجی بسیار احترام می

می کند، در برنامه مهاجرتی متقاضیان مختلف قرار گرفته است. برخی از متقاضیانی که امروز از 

کنند، پزشک عمومی، پزشک   های مربوط به روش مهاجرت پزشکان به کانادا استفاده می   هبرنام

که دوست دارد با شرایط مهاجرت و کار   هست متخصص و پزشک ایرانی هستند و یا دانشجویی  

پزشکان به کانادا آشنا شود. آیا پزشک ایرانی می تواند بدون دریافت جاب آفر به کانادا مهاجرت 

کار در کانادا به عنوان پزشک عمومی و یا پزشک متخصص بایستی چه مجوزی را دریافت   کند؟ برای

برای شرکت در آزمون های  آیا الزم است  باال است؟  به کانادا  آیا هزینه مهاجرت پزشکان  نمود؟ 

پزشکی قابلیت های زبان فرانسوی و یا قابلیت زبان انگلیسی را به اداره مهاجرت و سفارت کانادا 

کرد؟ این سواالت که بخش عمده سواالت شما عزیزان درباره مهاجرت پزشکان به کشور کانادا   ثابت

است، در این جا و پاراگراف های بعدی پاسخ داده شده اند. توصیه ما برای آگاهی از نامه تجربه 

کاری پزشکان برای مهاجرت و یا شرایط الزم برای دریافت مجوز انجمن پزشکی این است که با 

اتریش ارتباط بگیرید.   MIEاورین آگاه به قوانین مهاجرتی کانادا و به عبارتی مشاورین موسسه  مش

ارتباط شما به صورت رایگان است. در واقع رایگان می توانید به ارتقا سطح علمی خود درباره صفر 

 تا صد روش مهاجرت پزشکان به کانادا بپردازید.
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 شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا

کار در کشوری که دارای بازار کاری شناخته شده و همچنین دارای نرخ بیکاری پایین است، باعث 

می شود تا متقاضی خارجی سریع تر به درآمد باال دسترسی پیدا کند. کانادا کشوری است که همه 

کشور   کشورها از آن به عنوان کشور بسیار پیشرفته و دارای اقتصاد قوی یاد می کنند و همواره این

شود تا مهاجر  گزینند. یکی از دالیلی که سبب می را برای کارکردن و ارتقا درجه شغلی خود برمی

خارجی از میان صدها کشور، کانادا را برای مهاجرت کاری و رشد سطح مالی خود انتخاب کند این 

واند از طریق سیستم است که، وی با کار در کانادا، به اقامت دائم می رسد. بعالوه مهاجر خارجی می ت

متفاوتی برای کار در کانادا آماده شود. سیستم کاری کانادا با سیستم کاری دیگر کشورها فرق دارد.  

برای مهاجرت و سفر کردن به کشورهای اروپایی غربی، کشورهای اروپای شرقی، آمریکا و غیره الزم 

انادا الزم نیست که از همان ابتدا است که دعوتنامه مورد تایید داشته باشید، ولی برای کار در ک

دعوتنامه ارائه دهید. البته این شرایط برای پزشکان کمی متفاوت است. آن ها بایستی برای استفاده  

بپردازند تا اجازه استفاده از موقعیت   از برنامه مهاجرت پزشکان به کانادا، به معادل سازی مدارک خود 



 

 

کشورها شغل پزشکی را نسبت به دیگر   ا کانادا بلکه همههای شغلی را داشته باشند. البته نه تنه

مشاغل بدون جاب آفر مورد توجه قرار می دهند. در حالت ایده آل، مهاجرت پزشکان به کانادا امروزه 

با معادل سازی مدارک و با شرکت در امتحان های خاص و در عین حال پیچیده امکان پذیر است. 

ریافت مدرک معتبر پزشکی خود برای مهاجرت پزشکان به کانادا در واقع مهاجرین باید بعد از د

ریزی کنند. عالوه بر این پزشکان باید دوره مربوط به تحصیالت تکمیلی که معموالً این دوره   برنامه

ها به مدت یک سال در ماه های مشخصی در سال، در کانادا و در ایالت های این کشور برگزار می 

الً برنامه های یک ساله را کالج پزشکی کبک و کالج سلطنتی پزشکان و شوند، شرکت کنند. معمو 

جراحان کانادا در دسترس پزشک عالقه مند به کار در کانادا قرار می دهند. مهاجرت پزشکان به 

افتد. پزشک ابتدا باید با نحوه مهاجرت پزشکان به کانادا توجه نماید،   کانادا به یکباره اتفاق نمی

با شرایط مهاجرت و برنامه های مهاجرتی آشنا شود، سپس برای سفر خود و جمع آوری بعالده باید  

های متنوع مهاجرتی بسیاری برای مهاجرت پزشکان در   وسایل سفر خود برنامه بچیند. کانادا برنامه

نظر گرفته است. برای آگاهی و دریافت اطالعاتی که برای مهاجرت مفید هستند بهتر است در کنار 

موسسه  این   سایت  دیگر  های  مقاله  روش   MIEمقاله  به  مربوط  مهم  نکات  و  خوانده  را  اتریش 

 مهاجرت پزشکان به کانادا را ذخیره ذهن خود کنید.

 نحوه مهاجرت پزشکان به کانادا

الزمه ورود یک پزشک به کانادا ارائه سابقه کاری است. همچنین یک پزشک برای سفر به کانادا می 

های پزشکی و یا بهتر است بگوییم برنامه های مهاجرت پزشکان به کانادا استفاده   بایستی از برنامه

سازی، با ارائه   کند. در مورد مهاجرت پزشکان به کانادا این را بدانید که مهاجرت پزشکان با معادل

 مدرک زبان، با شرکت در آزمون، با گذراندن دوره یک ساله کالج و همچنین دریافت مجوز از شورای

فرد از شورای پزشکی مجوز دریافت کند، باید   پزشکی کانادا محقق می شود. در واقع برای این که

کشور کانادا، پزشکان باید در   2022ها را پشت سر بگذراند. در حال حاضر و طبق قوانین    آزمون

ه بعد آزمونی شرکت کنند که از دو مرحله تشکیل شده است. الزم به ذکر است، که متقاضی بالفاصل 

از این که دوره یک ساله خود را در کالج های مشخص شده به پایان رساند، اجازه شرکت در آزمون 

و دریافت مجوز کار در کانادا را دارد. فاصله میان آزمون و دوره تحصیالت تکمیلی بایستی حداقل 



 

 

یابی مهارت یک سال باشد. در واقع متقاضی بعد از یکسال می تواند جهت شرکت در آزمون به ارز

 های خود بپردازد.

 شرایط مهاجرت پزشک عمومی به کانادا

شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا با شرایط مهاجرت پزشکی عمومی یکسان است. بعالوه با شرایط  

مهاجرت شخصی که دندان پزشکی، داروسازی و یا دیگر زیر شاخه های مربوط به پیراپزشکی را 

تواند شرایط    است. پزشک عمومی از طریق سیستم آنالین مهاجرتی میمطالعه کرده است، یکسان  

خود را سنجیده و با توجه به کد شغلی خود برای مهاجرت آماده شود. کد رشته پزشکی که این 

می باشد. پزشک عمومی بسیار مورد استقبال کانادا و   ۳۱۱۲رشته در کانادا بسیار مورد نیاز است،  

گرفته است. خبر خوشی برای پزشکان عمومی داریم. آن خبر این است   ایالت های این کشور قرار

نیز به عنوان رشته پر   ۲۰۲۲توانند با توجه به کد رشته خود که در سال    که پزشکان عمومی می

تقاضا در لیست مهاجرت قرار گرفته است، برای کار در کانادا اقدام کنند. پزشکان با استفاده از برنامه 

توانند برای دریافت اقامت دائم   استفاده از مدارک تحصیلی و سابقه کاری خود می  های کاری و با

اقدام کنند. در واقع پزشک عمومی بعد از این که شرایط ذکر شده در این قسمت را برآورده نمود و 

کان به ارائه مدارک خود پرداخت، اجازه مهاجرت به کانادا را دارد. برای مهاجرت پزشکان به کانادا پزش

 عمومی باید این شرایط را برآورده کنند:

گیرد، پزشکان باید مدرک پزشکی   برای این که مدارک تحصیلی با دقت بسیار مورد آزمایش قرار می  

 بسیار با ارزش ارائه دهند.

 . داشتن سه و یا دو سال آموزش دستیاری الزمه حضور در کانادا به عنوان پزشک عمومی می باشد  

  .تاییدیه شورای پزشکی الزم است که در آزمون دو مرحله ای شرکت کنیدبرای دریافت    

برای کار به عنوان پزشک باید مجوز استانی داشته باشید. البته داشتن مجوز منطقه ای نیز باعث 

 .شود  حضور پزشک عمومی در کانادا می



 

 

بو   زبان  باید  پس  کرد،  خواهد  برقرار  بیمار  با  نزدیکی  بسیار  ارتباط  همانند پزشک  را  کانادا  می 

 شهروندان یاد بگیرد.

 شرایط مهاجرت پزشکان متخصص به کانادا 

پزشکی که به عنوان یک متخصص تمایل دارد، وارد کانادا شود و در حیطه شغلی خود مشغول به 

ای دارد. منظور از   بهبود حال بیماران شود، باید در اولین قدم ثابت کند که مدارک شناخته شده

اخته شده مدرکی است که کانادا آن را به رسمیت می شناسد. یکی از موارد مهم و قابل مدارک شن

توجه برای مهاجرت پزشکان به کانادا و مهاجرت پزشکان متخصص این است که آن ها باید تاییدیه 

از شورای پزشکی کانادایی دریافت نمایند. بعد از این که شورای پزشکی آن ها را به عنوان پزشک 

ص تایید کرد و مهر تاییدیه بر مدارک آن ها قرارداد، آن ها از طریق برنامه آنالین مهاجرتی متخص 

می توانند برای برنامه استان و یا منطقه خاصی اقدام کنند. در حالت کلی، بعد از این که ریز جزئیات 

شکان به شرایطتان توسط دولت کانادایی و تیم پزشکی تایید شد، می توانید در باب مهاجرت پز

 کانادا به تکمیل پرونده خود پرداخته و برای مهاجرت آماده شوید. 

 شرایط مهاجرت پزشکان ایرانی به کانادا

شرایط مهاجرت پزشکی که دارای پاسپورت ایرانی می باشد همانند شرایط مهاجرت پزشکی است 

می باشد. در واقع یک   که دارای پاسپورت دیگر کشورهای غیر اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و غیره 

ریزی کند، باید حتما در آزمون شرکت   ایرانی برای این که برای مهاجرت پزشکان به کانادا برنامه

نماید و بایستی حتما مدارکش را آماده سازی کند. بعالوه بایستی مدرک پزشکی اش مورد پذیرش 

تواند در باب مهاجرت   د، نمیکانادا باشد. اگر مدرکش را یک دانشگاه غیر معتبر صادر کرده باش

پزشکان به کانادا اقدام نموده و وارد برنامه اکسپرس اینتری شود. این را در باب مهاجرت پزشکان 

به کانادا به اطالعات قبلی خود بیفزایید که پزشکان عمومی و پزشکان ایرانی با برآورده کردن نیازهای 

ن ها بعد از این که نشان دادند کامال به زبان بومی کانادا زبانی می توانند وارد کانادا شوند. در واقع آ

 )فرانسوی یا انگلیسی( مسلط می باشند، اجازه حضور در محیط دوستانه کانادا را دارند.

 مهاجرت دانشجوی پزشکی به کانادا 



 

 

شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا بسیار با شرایط مهاجرت دانشجوی پزشکی به کانادا فرق می کند. 

انشجویی که در حال تحصیل است، نمی تواند از طریق برنامه اکسپرس اینتری برای کار در کانادا د

های وی هنوز تکمیل نشده است و برای کار در کانادا الزم است که او مدرک   اقدام کند، زیرا دوره

بنابراین باید تا تکمیل   نکرده است  های خود را تکمیل   پزشکی ارائه دهد. در حالی که وی هنوز دوره

دوره های خود صبر نموده و سپس برای مهاجرت پزشکان به کانادا اقدام نماید. حال اگر دانشجوی  

به تازگی بر دوره های خود تمرکز نموده اید توصیه می کنیم، درصورت داشتن   پزشکی هستید و 

تر   ه بعد از پزشک شدن راحتعالقه بسیار به کانادا برای ویزای تحصیلی این کشور اقدام نمایید ک

توانید وارد بازار کار شوید. البته مراحل پزشک شدن در کانادا به قدری پیچیده و سخت است   می

که پیشنهاد برتر ما این است که، ابتدا دوره خود را تکمیل نموده و سپس اقدام به مهاجرت کنید. 

زشکان به کانادا و تحصیل در کانادا به ارتقا توانید در زمینه روش مهاجرت پ  ولی اگر عالقه دارید می

و به روز کردن اطالعات خود پرداخته و با توجه به نتیجه تحقیق و اطالعات به دست آمده برای 

 مهاجرت به کانادا برنامه ریزی نمایید. 

 هزینه مهاجرت پزشکان به کانادا

یستی هزینه بپردازید. ما در و یا همان شورای پزشکی کانادا تاییدتان کند با  MCCرای این که  ب

قالب یک جدول هزینه هایی که مربوط به مهاجرت پزشکان به کانادا است را قرار داده ایم. شما با 

مشاهده این جدول متوجه تمامی هزینه های مهاجرت پزشکان به کانادا خواهید شد و براساس آن 

ید. البته اگر شرایط مالی مناسب برای می توانید اقدامی در باب مهاجرت پزشکان به کانادا انجام ده 

 ریزی کنید.   مهاجرت به کانادا را ندارید می توانید در زمان های دیگر برای حضور در کانادا برنامه

 هزینه ها به دالر کانادا  هزینه مهاجرت پزشکان به کانادا

 215 تایید مدرک 

 181 ینه ترجمه برای هر صفحهزه 

 ECA 137گزارش  

 2.365 درخواست هزینه  

 1.598 هزینه آزمون پزشکی مرحله اول



 

 

 3.340 هزینه آزمون پزشکی مرحله دوم 

 

 اعتبار مدرک پزشکی ایران در کانادا

مورد آنالیز   های اعتبارسنجی  اعتبار مدرک مربوط به دوره پزشکی شما توسط یک سری سازمان

قرار می گیرد. سازمان ها از چند جهت به آنالیز مدرک پزشکی شما می پردازند، اگر مدرک تان از 

یک دانشگاه معتبر و تایید شده کانادایی صادر شده باشد، می توانید اقدامی برای مهاجرت به کانادا 

 انادا مدرک معتبر ارائه دهند. انجام دهید. گفتنی است که پزشکان ایرانی نیز موظفند برای کار در ک

 شرایط الزم برای دریافت مجوز انجمن پزشکی کانادا

برای این که از انجمن پزشکی مجوز دریافت کنید، باید نتیجه ای که با شرکت در آزمون مشخص 

شده به دست می آید مثبت باشد. ولی به دست آمدن نتیجه مثبت برای دریافت تاییدیه از انجمن 

انجمن پزشکی به شما مجوز   نیست و الزم است که تجربه کاری دو ساله نشان دهید تا پزشکی کافی  

مجوز   های دیگر باشد  اعطا کند. تجربه کاری شما باید در زمینه بالینی پزشکی باشد. اگر در زمینه

ا انجمن پزشکی به شما اعطا نمی شود. همراهان عزیز شما نیز به عنوان یک ایرانی برای کار در کاناد

نیاز به دریافت مجوز انجمن پزشکی دارید. این موضوع را در خصوص مهاجرت پزشکان به کانادا و 

دریافت مجوز پزشکی بدانید که، نه تنها پزشکان بلکه تمام متخصصان باید مجوز پزشکی دریافت 

ی کنند. دریافت مجوز پزشکی همانند گذراندن مراحل مهاجرت پزشکان به کانادا پیچیده است، ول

اگر پزشکی هستید که عالقه دارید، تجربه مهاجرت پزشکان به کانادا را به دست آورید، توصیه می 

افزایش اطالعات خود برای این مسیر پیچیده اقدام کنید و حتما از وکیل مهاجرت  از  کنیم بعد 

شما را کمک بگیرید. وکیل مهاجرت شما را با نحوه مهاجرت پزشکان به کانادا آشنا می کند و ذهن  

 کند.   با تمامی مسائل مربوط به مهاجرت و کار پزشکان در کانادا آشنا می

 برای پزشکان TEFآزمون آیلتس و 

نشان دادن مهارت   آزمون هایی هستند که شما باید یکی از آن ها را برای  TEFآزمون آیلتس و  

توانند حضور   این دو مدرک میخود به سفارت کانادا و اداره مهاجرت این کشور ارائه دهید. در واقع  



 

 

پر رنگ کنند. برای این که   را   شما را در کانادا به عنوان یک پزشک عمومی و یا پزشکی متخصص

و آیلتس آکادمیک نیاز   tefبه اندازه کافی بتوانید با بیماران کانادایی ارتباط بگیرید، به ارائه مدرک  

درک آیلتس مدرکی است که مربوط به همان مدرک زبان فرانسوی است و م  TEFدارید. مدرک  

دوره های زبان انگلیسی می باشد. شما باید در چهار بخش خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و 

به باال را به دست آورید، می   ۷بخش نمره    ۴نوشتن به ارتقا اطالعات ذهنی بپردازید. اگر در این  

ی کار کردن باید تمام مراحل ذکر شده در مورد . البته برا های کانادا کار کنید  توانید در بیمارستان

 دارای رزومه درخشان پشت سر بگذارید.  مهاجرت پزشکان به کانادا را یک به یک و با کمک افراد

 کاری پزشکان برای مهاجرت به کانادا نامه تجربه

امه در انجمن پزشکی کانادا بعد از این که یک سری از مراحل را گذراندید به شما می گویند یک ن

باب سابقه کاری ارائه دهید. این نامه را باید کارفرمای قبلی شما تنظیم کند. در نامه کاری این موارد 

 ذکر شده اند:

 سربرگ محل کار شما   

 ساعات کارکرد شما   

 دستمزد فعلی  

 های کاری   مسئولیت  

 عنوان شغلی شما بر اساس کدناک 

 مهاجرت پزشکان به کانادا برنامه 

مربوط به   طیمدارک و شرا  ی ابیکه با نحوه مهاجرت آشنا شدند و به ارز  ن یبعد از ا  د یبا  نیمهاجر

برنامه   مهاجرت پزشکان به کانادا اقدام کنند.  یها   از برنامه  یکی  ی خود پرداختند، برا  یشغل  طه یح

 از برنامه   یکی  یبرا  طشانیبتوانند براساس شرا  یو خارج   یرانیسبب شده تا پزشکان ا  یمهاجرت   یها

پزشک   اتیهستند و نها  یمهاجرت به کانادا آماده شوند. همه برنامه ها قانون  یها اقدام کنند و برا

باشد   یم  نیا  یمتنوع و قانون  یرسانند. هدف از ارائه برنامه ها  یمدرک با اعتبار را به کانادا م  یدارا



 

 

از برنامه   ی اقدام کند. مثالً بعض   دارد که    یمدارک و رزومه ا  ط،یبتواند براساس شرا  ی که مهاجر خارج

 یبرا  ی التیند براساس برنامه اتوان  ی پرستاران م  ن یمهاجرت پرستاران مناسب است، بنابرا  ی ها برا

ا آن  به  و    التیمهاجرت  کنند  م  یبعض   ایاقدام  متخصصان  مختص  ها  برنامه  بنابرا  یاز   نیباشد، 

پرداخته   ییها  . حال ما در ادامه به شرح برنامهندآن برنامه ها اقدام کن  یتوانند برا  یمتخصصان م

 رساند.  یرا به کانادا م  یو خارج  یرانیکه پزشک ا  میا

 خدمات درمانی کانادا برنامه مهاجرتی متخصصان حوزه

امروزه کانادا به متخصصان حوزه خدمات درمانی نیز نیاز دارد. اشخاصی که در حوزه خدمات درمانی 

های کانادا وارد این کشور مهاجرپذیر شوند. تخصص آن ها   تخصص دارند، می توانند از طریق برنامه

سطح کیفیت باال کانادا نیز مناسب است. زیرا کانادا و ایالت هایش به برای کار در ایالت هایی با  

تخصص آن ها نیاز دارد. حال اگر متخصص حوزه خدمات درمانی هستید، توصیه می کنیم قبل از 

 اقدام اطالعات خود را در خصوص این امر مهم مهاجرتی افزایش دهید.

 (FSWی کارمندان ماهر فدرال )شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا برای برنامه

متقاضیان دارنده عناوین شغلی زیر می توانند از طریق این برنامه برای مهاجرت به کانادا به عنوان  

 یک پزشک ایرانی و خارجی آماده شوند: 

 فزیوتراپ •

 متخصص شنوایی سنجی و آسیب شناسی  •

 آزمایشگاه پزشکی کارشناسی و تکنسین   •

 کارشناس قلب  •

 دستیار آسیب شناسی  •

 سونوگرافی  •

 کاردرمانگر  •

 (QSWکارمندان ماهر ایالت کبک )  شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا برای برنامه



 

 

این برنامه برای پزشک عمومی طراحی نشده است، بلکه تنها برای پزشک متخصص طراحی شده و 

با توجه به آن دعوتنامه ای در اختیار   دولت کبک امتیازات یک متخصص را در نظر می گیرد و 

می توانند از برنامه و غیره    پزشک متخصص قرار می دهد. متخصصان قلب، اطفال، زنان، دندانپزشک

دانید امتیازاتتان به حد نصاب می رسد، می   ایالت کبک استفاده کنند. اگر متخصصی هستید که می

توانید از این برنامه ایالتی که مخصوص ایالت کبک می باشد، استفاده کنید و بعد از به دست آوردن 

بعد از مرحله معادلسازی در همین  سازی وارد این ایالت شوید و دعوتنامه و پیمودن مراحل معادل

ایالت کار کنید. متخصصان باید این را نیز بدانند که برای مهاجرت به این ایالت باید از دیگر مدارک 

خود نیز امتیازات الزم را به دست آورند، ولی امتیازات این برنامه کمی کمتر از سیستم اکسپرس 

دانند امتیازات   متخصصانی طراحی شده است که میاینتری است. در واقع برنامه این ایالت برای  

 .آورند  مورد تایید دولت فدرال را به دست نمی

 (PNPsکاندیدای ایالتی )  شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا برای برنامه

ایالت های کانادا به پزشک نیاز دارند. بنابراین آن ها به جذب پزشکان خارجی   در حال حاضر برخی از

ی می روند. بعد از پردازند. ایالت های کانادا براساس برنامه ای که دارند به استقبال نیروی خارج  می

 این که آن ها مهاجر خارجی را تایید نمودند، موظفند؛ رزومه وی را برای دولت فدرال ارسال نمایند.

 ازاتیکه امت  نیبعد از ا  . دیرا به دست آور  الزم  ازاتیامت  دیکند: با  یصورت کار م  ن یبرنامه به ا  نیا

 یعنی.  دیاقدام کن  ینتریاکسپرس ا  قیاقامت دائم از طر  افتیدر  یبرا  دیبا   دیرا به دست آورد  الزم

تنها  نیا به  نم   ی متقاض  ییبرنامه  کانادا  دائم  اقامت  به  پزشک  ی را  ا  یرساند. پس  از  برنامه   نیکه 

اقامت   ل یتکم   ینامه را اخذ نمود برا  وتکه دع  نیبعد از ا  دیکند، با  یاقدام م  یالتیو ا  یپرمتقاض

از اقدام و بعد از    بعد  اقدام کند.  ینتریبرنامه اکسپرس ا  قینادا از طرکا  میشدن به مق   لیخود و تبد

 شود.  یشما و خانواده کارت اقامت دائم صادر م   ی برا  یمدت

 British Columbiaکاندیدای ایالتی    شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا برای برنامه

(BC PNP) 



 

 

عنوان پزشک حضور به عمل آورند، می کسانی که دوست دارند تنها در ایالت بریتیش کلمبیا به  

منحصر به فرد تر است   توانند برای برنامه ایالتی بریتیش کلمبیا که نسبت به برنامه های ایالتی دیگر

پزشکان و متخصصان شانس بیشتری برای   ،اقدام کنند. معموال پرستاران، داروسازان، فیزیوتراپان

ساده    انیبه ب  کلمبیا به چنین شغل هایی نیاز دارد.حضور در بریتیش کلمبیا دارند، زیرا بیریتیش  

عالقه دارند و دوست دارند از   الت یا  نیکنند که به ا  یاقدام م   ا یکلمب  ش یتی برنامه بر  یبرا  ی تر، کسان

باال است،   الت یا نیدر ا یزندگ  تیفیکه سطح ک نی ا لیاستفاده کنند. به دل الت یا نیا یامکانات عال 

است که پزشک مهاجر  ی. گفتن هدد  شیتواند درآمدش را افزا یم ی پزشک بعد از مهاجرت به راحت

اقامت دائم کانادا اقدام کند. الزم به ذکر است کارت    افتیدر  یجاب آفر اجازه دارد، برا  افتیبعد از در

 .رندیگ  ی کارت دائم کانادا را م  زیکه، در کنار شما همراهان شما ن

برنامه برای  کانادا  به  پزشکان  مهاجرت  مهاجرت  شرایط   Saskatchewanکاندیدای 

(SINP) 

دارندگان سابقه کار شش ماهه در زمینه پرستاری و پزشکی می توانند برای برنامه ساسکاچوان اقدام 

برنامه کاندیدای مهاجرت را طرا نیز  برنامه هر ساله کنند. ساسکاچوان  این  از طریق  حی نموده و 

تعدادی از مهاجرین خارجی را می پذیرد، باالخص کسانی که پرستاری خوانده اند می توانند برای 

پزشک   نیو همچن  یپرستار خارج  ایو    یرانیبرنامه پرستار ا  نیدر ا  برنامه ساسکاچوان اقدام کنند.

 نیا  ی ساسکاچوان را به دست آورد. دعوتنامه ها  التیا  دییو مورد تا  ازیمورد ن  ازاتیامت  دیبا  یرانیا

 ی بعض   یشوند، ول   یپرستاران در نظر گرفته شده اند و هر ساله به پرستاران اعطا م  یمعموالً برا  التیا

 ی برنامه مهاجرت  ک یبرنامه که    ن یا  یساسکاچوان دارند، برا  الت یکه به ا  یا  عالقه  ل یاز پزشکان به دل

 کنند.   یاشد، اقدام مب ی حضور در کانادا م  یبرا

 شرایط مهاجرت پزشکان با جاب آفر 

و متناسب با شرایط  توانند برای مهاجرت به تنظیم برنامه دقیق    پزشکان از طریق جاب آفر نیز می

کنونی خود و همچنین شرایط مالی خود بپردازند. البته هزینه مهاجرت پزشکان به کانادا باال نیست 

گذاری اقدام کند، میزان هزینه هایش افزایش پیدا می کند و   ولی اگر یک پزشک از طریق سرمایه



 

 

الی مناسبی ندارید، برنامه اکسپرس راحت تر می تواند اقامت کانادا را به دست آورد. ولی اگر شرایط م

می برنامه  اینتری  البته  باشد.  کانادا  در  برای حضور شما  راه  بهترین  برای   تواند  نیز  استانی  های 

مهاجرت مناسبند. اگر تحقیق کنید مطمئناً با ایالت هایی مواجه می شوید که به دنبال جذب پزشک 

یافت جاب آفر وارد کانادا شوید. البته جاب آفر یا خارجی می باشند. در این صورت می توانید با در 

 پیشنهاد شغلی مستقیماً شما را به کانادا نمی رساند ولی سبب افزایش امتیازات شما می شود.

 شرایط مهاجرت دائم پزشکان به کانادا

بعضی از پزشکان دوست دارند به صورت دائمی وارد کانادا شوند. بهترین انتخاب برای آن ها می 

از تو توانند بعد  اینتری باشد. در هر دو حالت آن ها می  اند برنامه استانی و یا سیستم اکسپرس 

دریافت اقامت دائم برای همیشه به عنوان پزشک در بیمارستان های کانادا و یا کلینیک شخصی 

اقامت دائم  اینتری در واقع برای دریافت  بیماران شوند. برنامه اکسپرس  خود مشغول بهبود حال 

طراحی شده است. پزشکی که امتیازات باال کسب کند اجازه حضور دائمی در کانادا به همراه همسر 

و فرزندانش را دارد. ولی وی باید این را در نظر بگیرد که این برنامه تمام مدارک تحصیلی و تجربه 

ت نامه صادر کاری او را ارزیابی می کند و براساس کد شغلی و امتیازات به دست آمده برای وی دعو

کند. ممکن است یک پزشک شرایط دریافت و اخذ دعوتنامه از دولت کانادایی را نداشته باشد،    می

تواند در زمان دیگری اقدام نماید. ولی معموالً پزشکانی که جاب آفر دارند به دلیل   از این رو وی می

 دا را دارند.این که امتیازاتشان روند صعودی را طی می کند، اجازه حضور در کانا

 مهاجرت پزشکان به کانادا ضمن حفظ موقعیت کاری در ایران

امروزه بعضی از پزشکان به دلیل شرایطی که در ایران دارند و یا بهتر است بگوییم به دلیل این که 

در کلینیک شخصی خود در ایران و در بیمارستان های ایران مشغول به بهبود حال بیماران می 

ند برای همیشه به کانادا و یا دیگر کشورها مهاجرت کنند. ولی تمایل دارند در باشند، دوست ندار

کنار موقعیت شغلی در ایران اقامت کانادا را نیز به دست آورند. در واقع آن ها می خواهند تنها در 

گر بعضی از ماه های سال وارد کانادا شوند. پیشنهاد ما به این دسته از افراد این است که از طریق دی

. الزم به ذکر است توانند به ایران رفت و آمد کنند  برنامه ها اقدام کنند. در این صورت به راحتی می



 

 

که برنامه خودحمایتی اروپا و فرانسه که بدون شرط حضور است نیز برای دریافت اقامت و حفظ 

 موقعیت شغلی در ایران برای مهاجرت پزشکان مناسب می باشد.

 ر مهاجرت پزشکان عمومی و متخصص به کاناداد MCATتاثیر آزمون 

یا مهارت یک پزشک  آنالیز قرار دهد و  ایرانی را مورد  این هدف که مهارت یک پزشک  با  کانادا 

معروف می   MCATخارجی را ارزیابی کند، آزمونی را طراحی نموده است. آزمونی که به آزمون  

اند. پزشکانی که   تستی طراحی شده  باشد. در این آزمون حساس و سخت تمام سواالت به صورت

می خواهند به کانادا مهاجرت کنند، باید به نتیجه ای که از شرکت در آزمون به دست آورده اند، 

توجه کنند. اگر دولت کانادا نتیجه به دست آمده را تایید کند، اجازه دارید، برنامه ای درباره مهاجرت 

آوردن چه امتیازی   به دست  ه طور قطع بیان نمود کهپزشکان به کانادا تنظیم کنید. نمی توان ب

 ۵۲۸شود تا متقاضی خارجی در کانادا حضور به عمل آورد، ولی در حالت کلی شخصی که    سبب می

 ۱۲۵ریزی کند. ولی پزشکی که    امتیاز را به دست آورده باشد، می تواند برای کار در کانادا برنامه

امتیاز به دست   ۴۹۹حضور در کانادا نمی باشد و یا شخصی که    امتیاز را به دست آورد واجد شرایط

آورد شانسی برای حضور در کانادا نخواهد داشت. این آزمون را عالوه بر پزشکان، باید دانشجویان  

  پزشکی پاس کنند. در واقع دانشجویانی که دوست دارند به عنوان پزشک کانادایی در یکی از ایالت

آلبرتا و ساسکاچوان شناخته شوند، بایستی نتیجه مثبتی   اسکوشیا، تورنتو،های کانادا همچون: نوا  

 از شرکت در آزمون به دست آورند. 

 میزان حقوق پزشکان عمومی و متخصص در کانادا 

مقاله مهاجرت پزشکان به کانادا به دلیل مهم بودن موضوع درآمد پزشکان عمومی و متخصص در 

یزان حقوقی که در حال حاضر یک پزشک و یا یک متخصص این بخش به ارائه مطالبی درباره م

دریافت می کند، پرداخته است. در حالت ایده آل، پزشک متقاضی پس از تکمیل اطالعات خود در 

مورد مهاجرت پزشکان به کانادا و بعد از این که تمام مراحل ذکر شده برای تبدیل شدن به مقیم 

هزار دالر  ۲۵۰یک پزشک شهروند مشغول به کار شده و تا    کانادایی را طی کرد، اجازه دارد همانند

 ۱۵۱۵۰۰. البته پزشکی که به تازگی وارد کانادا شده، ممکن است  در سال درآمدش را افزایش دهد



 

 

ولی بعد از گذشت چند سال با توجه به تجربه ای که به دست   دالر در سال درآمد به دست آورد

پتان میزان  بر  تواند  می  است  کند، آورده  می  دریافت  ساالنه  که  میزان حقوقی  و  مالی خود  سیل 

بیافزاید. حقوق یک متخصص پزشک معموالً از حقوق یک پزشک عمومی باال است. زیرا او سال های 

بیشتری را به درس خواندن اختصاص داده است و بسیار بر واحدهای درسی مربوط به پزشکی تمرکز 

 ایرانی و خارجی دریافت می   بیشتری از پزشک عمومی، نموده است. بعالوه پزشک متخصص حقوق  

، اطفال، پوست، داخلی، زنان و زایمان، متخصص عصب شناسی  کند. در جدول زیر ما حقوق دریافتی

جراحی ارتوپدی، جراحی پالستیک، گوش و حلق و بینی، اورولوژیک، متخصصان جراحی، جراحی 

مغز و اعصاب و همچنین میزان حقوق یک متخصص چشم پزشکی را قرار داده ایم. همراهان عزیز 

رباره حقوق پزشکان برنامه ای برای بعد از مشاهده جدول، می توانید با توجه به تخصصی که دارید د

 آینده خود ترتیب دهید. 

 درآمد ساالنه به دالر کانادا نوع تخصص

 356.913 متخصص عصب شناسی 

 361.623 اطفال

 4517.191 پوست

 464.759 داخلی

 472.548 زنان و زایمان 

 507.807 جراحی ارتوپدی 

 514.086 جراحی پالستیک 

 523.053 گوش و حلق و بینی 

 572.164 اورولوژی

 573.586 متخصصان جراحی 

 602.130 جراحی مغز و اعصاب 

 

 معادل سازی مدرک پزشکی در کانادا 



 

 

مهاجرت پزشکان به کانادا با معادلسازی همراه می باشد. پزشکان ایرانی تا زمانی که معادل سازی 

نکنند، اجازه ندارند که به عنوان یک پزشک متخصص در بازار کار جهانی و یا در بازار کار کانادا کار 

می توانند کلینیکی کنند. در واقع آن ها به دلیل این که از انجمن پزشکی مجوز دریافت نمی کنند، ن

معادل سازی  تا  بگذرانید  را  مراحل  این  باید  کلی  در حالت  اختصاص دهند.  به خود  کانادا  در  را 

 مدارکتان با موفقیت طی شود: 

در ابتدا باید نهادهای پزشکی جهانی مدرک پزشکی معتبری در اختیارتان قرار دهند تا شورای    

پزشکی کانادا برای شما مجوز صادر کند. یک دوره یک ساله را در کانادا بگذرانید. و در نهایت باید 

دا گواهی از کالج پزشکی، کالج پزشکان خانواده کانادا و یا کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانا

سال دارای اعتبار است. الزم به ذکر است که تنها مرحله   ۵رسمی دریافت نمایید. تاییدیه پزشکی تا  

آماده سازی برای تبدیل شدن به یک پزشک کانادایی کافی نیست، بلکه باید در کنار این مراحل، 

 .ر بگذرانیدمراحل ذکر شده در عنوان های قبلی مقاله مهاجرت پزشکان به کانادا را پشت س

 مراحل مهاجرت پزشکان در کانادا

  نمی توان این موضوع مهم را در مورد مهاجرت پزشکان به کانادا انکار کرد که یک پزشک بایستی 

بسیار صبور بوده و مراحل بسیار پیچیده ای را پشت سر بگذراند، تا به پزشک کانادایی تبدیل شود. 

مراحل پیچیده پزشکی در این بخش ذکر شده اند، ولی اگر بعد از دانستن این مراحل هنوز تمایل 

موسسه دارید به عنوان پزشک وارد کانادا شوید، توصیه می کنیم جویای شرایط خود از مشاورین  

MIE   براساس مراحل مهاجرت به یک شرایط شما را  از آن ها بخواهید که یک  اتریش شوید و 

 پزشکان به کانادا آنالیز کنند.

اولین مرحله کلیدی برای مهاجرت پزشکان به کانادا انتخاب استان مد نظر است. همان طور که می 

هر یک از استان ها با یکدیگر متفاوت دانید کانادا دارای استان های متنوع می باشد. آب و هوای  

است، سبک زندگی در استان های کانادا با یکدیگر متفاوت می باشد، همچنین سطح رفاه در ایالت 

های کانادا با یکدیگر فرق دارند، شما باید با توجه به سبکی که دارید، با توجه به این که به مناطق 



 

 

کیفیت زندگی یکی از ایالت ها را برگزینید و با توجه   گرمسیر یا سردسیر عالقه دارید و با توجه به 

 به برنامه آن ایالت برای مهاجرت به کانادا به ارزیابی شرایط مهاجرتی خود بپردازید. 

دومین مرحله مهم برای مهاجرت پزشکان به کانادا و مهاجرت پزشکی که دارای پاسپورت ایران    

ا بپیماید. در واقع شما باید مدرک خود را از لحاظ است، این می باشد که وی باید مراحل اداری ر

اعتبار بسنجید. امروره برخی از سازمان های اعتبار سنجی مدارک شما را می سنجند. شما می توانید 

 برای دریافت تاییدیه، مدرک تحصیلیتان را به آن ها بسپارید.

افت پیشنهاد شغلی و برگزیدن  سومین مرحله که باید در مورد آن بسیار تحقیق کنید، مربوط به دری

المللی باید از طریق   نییک برنامه مهاجرتی خاص می باشد. در واقع پزشک ایرانی و یا پزشک ب 

برنامه هایی که استان های کانادا در باب مهاجرت پزشکان به کانادا ارائه می دهند و یا از طریق 

ه به بررسی امتیازات پزشک و دیگر سیستم اکسپرس اینتری اقدام کنند. سیستم اکسپرس اینتری ک 

پردازد، سیستم شناخته شده مهاجرتی است. اگر امتیازات مورد قبولی را از این   افراد متقاضی می

توانید براساس اطالعاتی که در ذهن درباره مهاجرت  سیستم به دست آورید و دعوتنامه بگیرید می

محیط کانادا شوید. ولی اگر برای ایالت خاصی   پزشکان به کانادا دارید و بر اساس شرایط تان وارد 

اقدام می کنید باید براساس برنامه آن ایالت به برآورده کردن مدارک الزم بپردازید. الزم به ذکر است 

از استان ها  افزایش امتیازات پزشک می شود. ناگفته نماند که بعضی  که داشتن جاب آفر سبب 

ر از طریق برنامه آن ها اقدام کنید و از کارفرمایان ایالتی دعوتنامه بسیار به پزشک ایرانی نیاز دارند، اگ

 پرونده مهاجرتی شما روند صعودی را طی خواهد کرد.  بگیرید

 مجوز کار در کانادا به عنوان پزشک 

ایرانی و یک پزشک   آخرین مرحله تبدیل شدن به پزشک کانادایی دریافت مجوز کار است. یک 

سال در زمینه بالینی پزشکی تجربه داشته باشد تا اجازه اختیار کردن   ۲عمومی خارجی باید حداقل  

 MCCQESمجوز کاری را داشته باشد. همچنین متقاضی باید نتیجه مثبتی از شرکت در آزمون  

آورد تا به مجوز کار برسد. مجوز کاری را شورای پزشکی به شما اعطا می کند. تمام پزشکان به دست  

اند و در باب مهاجرت پزشکان به  و تمام کسانی که به عنوان متخصص پزشک آماده مهاجرت شده



 

 

بعد از کانادا اطالعاتشان را به روز نموده اند، اجازه دارند بعد از نشان دادن تجربه پزشکی بالینی و  

بعد از دریافت مجوز کار در کنار خانواده خود   نشان دادن نامه مربوط به قبولی در آزمون و همچنین

در یکی از ایالت های کانادا مشغول به کار شوند. گفتنی است که در کنار تمامی این موارد شما باید 

 به عمل آورید. گردند، حضور    های مختلف کانادا برگزار می در دوره هایی که در ایالت

 رشته های مورد قبول جهت معادل سازی مدرک تحصیلی در کشور کانادا

کسانی که دوست دارند از طریق ویزای نیروهای ماهر و یا از طریق تحصیل وارد یکی از ایالت های 

ر کانادا شوند، باید قبل از این که وسایل مورد نیاز را آماده کنند و برای مدتی و یا برای همیشه کشو

خود را ترک نمایند، از رشته های مورد قبول جهت معادل سازی مدرک تحصیلی در کشور کانادا 

باخبر شوند. در واقع این مهم است که شما بدانید چه کد رشته هایی را کانادا برای معادل سازی 

دولت   هایی که در دسته نیروهای ماهر قرار دارند، رشته های مورد قبول   می پذیرد. معموالً رشته

بنابراین کسانی که   های تخصصی قرار دارند،  فدرال می باشند. رشته های پزشکی در دسته رشته

باشند، اجازه دارند برای معادل   می  هپزشک هستند و یا دندان پزشک، داروساز، فیزیوتراپ و غیر

سازی مدرک خود و برای مهاجرت پزشکان به کانادا آماده شوند. برای این که نشان دهید آماده 

مهاجرت پزشکان به کانادا هستید و نشان دهید که اطالعاتتان در مورد مهاجرت و کار پزشکان در 

اط بگیرید. آن ها بر اساس اطالعاتی که دارند توصیه می کنیم با مشاورین ما ارتب  کانادا باال است،

کنند. اگر اطالعات کافی داشته باشید به شما کمک می کنند تا با موفقیت   شما را راهنمایی می

وارد کانادا شوید ولی اگر اطالعاتتان کافی نباشد مقاله های بسیاری را برای مطالعه در اختیارتان 

گام تا اخذ اقامت را به شما پیشنهاد می کنند. محصولی قرار می دهند. همچنین محصول گام به  

که به پردازش تمام مسیرهای مهاجرتی پرداخته است. در این محصول ذکر شده است که یک پزشک 

 .تواند تجربه مهاجرت پزشکان به کانادا را به دست آورد  تحت چه شرایطی می

 ادامدارک مورد نیاز برای مهاجرت و کار پزشکان در کان

برای مهاجرت پزشکان به کانادا شما باید این مدارک را با دقت هرچه تمام گرد هم آورید و این 

 مدارک را به سفارت کانادا نشان دهید: 



 

 

با بیماران کانادایی و یا دیگر بیماران  :TEFمدرک آیلتس و یا   این مدرک برای گرفتن ارتباط 

 ضروری است. 

گوید که سفارت کانادا از شما تجربه  هاجرت به کانادا به شما میدر میانه راه وکیل م تجربه کاری:  

کاری می خواهد. شما برای این که ثابت کنید تجربه کاری دارید، باید سندی ارائه دهید که در آن 

 این موارد ذکر شده باشد. 

 حقوق فعلی   

 ساعت کارکرد 

 سربرگ   

 مسئولیت های کاری   

 ناک عنوان طبقه بندی شغلی و یا همان  

باید    باشید و  باید گذرنامه سالم داشته  برای مهاجرت به هر کشوری  همان طور که مستحضرید 

ارائه دهید. در کنار تمامی این موارد برای این که از طریق روش کاری به عنوان  مدارک هویتی 

ینه زندگی ای که نشان دهد شما هز  پزشک وارد کانادا شوید، باید نامه گواهی مالی ارائه دهید. نامه

 در کانادا را دارید.

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت پزشکان به کانادا

 آیا پزشک ایرانی می تواند بدون دریافت جاب آفر به کانادا مهاجرت کند؟      

پزشک در مراحل اولیه اقدام می تواند بدون جاب آفر برای برنامه اسکیل ورکر و یا ایالتی اقدام کند. 

 اب آفر داشته باشد، حضورش در کانادا تضمینی می شود.ولی اگر ج

برای کار در کانادا به عنوان پزشک عمومی و یا پزشک متخصص بایستی چه مجوزی را دریافت      

 نمود؟ 

 اخذ مجوز انجمن پزشکی برای کار در کانادا و تبدیل شدن به پزشک کانادایی الزامیست.



 

 

 است؟ آیا هزینه مهاجرت پزشکان به کانادا باال       

 خیر، هزینه اقدام از طریق برنامه اکسپرس اینتری کم و به عبارتی مقرون به صرفه است.

زبان       مدرک  یا  و  فرانسوی  زبان  مدرک  پزشکی  های  آزمون  در  شرکت  برای  است  الزم  آیا 

 انگلیسی را به اداره مهاجرت و سفارت کانادا ارائه داد؟

 زبان دارید.بله، برای پزشک شدن در کانادا نیاز به مدرک 

 

 سخن پایانی در زمینه مهاجرت پزشکان به کانادا

کانادا در کنار این که دارای دانشجویان تحصیل کرده بسیاری است، دارای پزشکان متخصص ایرانی  

که از انجمن پزشکی دریافت   بسیاری می باشد که اکنون در ایالت های مختلف با توجه به مجوزی 

نموده اند، مشغول فعالیت و ارائه خدمات به بیماران کانادایی می باشند. البته تمامی بیماران کانادایی 

های کانادا وارد این کشور   نیستند، بلکه بسیاری از آن ها مهاجری هستند که از طریق یکی از برنامه

موده اند. در مقاله مهاجرت پزشکان به کانادا بیان شد که ای از کانادا اسکان ن شده اند و در منطقه

برنامه مهاجرت پزشکان به کانادا کدامند، با توجه به این که به چه ایالتی عالقه دارید و شرایطتان 

مناسب برنامه کدام ایالت می باشد، می توانید به عنوان پزشک وارد کشور سازمان یافته و پیشرفته 

. همراهان عزیز بهتر است، مشاورین و هر ساله بر حقوق دریافتی خود بیفزایید  ای همچون کانادا شده

اتریش که همه روزه در حال ارتقا اطالعات خود درخصوص قوانین کانادا و قوانین    MIEموسسه  

مهاجرت پزشکان به کانادا می باشند را در جریان پرونده مهاجرتی خود بگذارید. آن ها مسیری را 

مجوز انجمن پزشکی و برای تبدیل شدن به پزشکی کانادایی به شما معرفی می کنند برای دریافت  

 که مناسب شرایطتان می باشد.

 

 

 



 

 

 

 


