
 

در کانادا یرشته پرستار یمعرف  : 
آن، مراقبت از  یاست که حوزه تمرکز اصل یبهداشت یمراقبت ها یدر حوزه  یحرفه ا ،یپرستار

 یابیو حفظ و باز ،یزندگ تیفیبه سالمت و ک دنیافراد، خانواده ها و جوامع کمک به آنها در رس

 یآموزش و حوزه  ماران،یمتفاوت مراقبت از ب کردیرو یباشد. پرستاران به واسطه  یآن م

از پرستاران  یاریشوند. بس یداده م زیتما یارائه دهندگان خدمات بهداشت ریاز سا تشان،یفعال

است که از نقش  یریهمان تصو نیکنند و ا یمراقبت م مارانیپزشکان، از ب یدستور یدر حوزه 

 نیشده است. با ا جادیدر جامعه ا یبهداشت یمراقبت ها یارائه دهنده  کیپرستار به عنوان 

 از مناطق جهان، خود پرستاران با توجه به سطح آموزش خود، ممکن است به یاریحال در بس

ندینما تیصورت مستقل فعال .  

https://t.me/joinchat/JcD3qBNmDtDTwenK9der8g


در کانادا یدر رشته پرستار لیادامه تحص یایمزا : 

یمدرک معتبر جهان کسب  

انسان یولوژیزیو ف یدر مورد آناتوم قیعم دانش  

یو عمل یتئور یها آموزش  

یشغل یباال یریپذ انعطاف  

ییدر موسسات کانادا ریاز کسب دانش فراگ یجهان ناش یکار در هر جا امکان  

یکانادا در سطح جهان یپرستار سانسیل یبودن دوره ها مشهور  

یصنعت یکارورز یدوره ها گذراندن  

در کانادا ییدانشجو یزایو و رشیبودن اخذ پذ راحت  

 یدر رشته  لیتحص یبرا رشیپذ طیشرا

یپرستار  

از  یلیهر دانشگاه متفاوت است. عموما، داشتن مدرک فارغ التحص رشیپذ طیشرا

 ات،یاضیفرانسه، ر ای یسیهمراه با گذراندن سطح ارشد دروس انگل رستانیدب

است یالزام یولوژیو ب کیزیف ،یمیش . 

 :حقوق پرستاران در کانادا

رشته در  نیا یبرا یدستمزد ساعت نیانگیم نیآمار، باالتر نیدتریبا توجه به جد

دستمزد در شهر  نیانگیم نینترییدالر و پا 41.90شهر ادمونتون، آلبرتا معادل با 

در  یپرستار ی انهیباشد. درآمد سال یدالر در ساعت م 29.00مونترآل کبک با 

است ریدالر متغ 75,000تا  65,000 نیکانادا ب  



  ارزیابی رایگان ویزا پرستاری کانادا  مهاجرت به کانادا پرستار

  مهاجرت به کانادا پرستار : تخصص های متفاوت پرستاری و تقاضای کلی ان ها در کانادا

 . مهاجرت به کانادا به عنوان یک پرستار مراقب مشتاق و عالقه مند

اگر به دنبال مهاجرت به کانادا به عنوان یک پرستار مشتاق و عالقه مند هستید , به صفحه ی درستی 

مراجعه کرده اید . پرستاران با تخصص های مراقبت , به حقوق باالیی نیاز دارند که باالتر از متوسط 

حقوق موجود در کانادا است . به عنوان پرستار مراقب , ما از شما انتظار داریم که تجربه کار در بخش 

را داشته باشید و با شرایط پزشکی از آن ها مراقبت کنید . این دسته از  (ICU) مراقبت های ویژه

پرستاران در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها , مراکز سالمتی مشغول به کار هستند و از بیمارانی 

مراقبت می کنند که تجربه عمل های جراحی سخت , تصادف , ضربه روحی یا نقص عضو را دارند , 

 . مراقبت می کنند

ان دسته از افرادی که به عنوان پرستار های ویژه و مراقب به کانادا مراجعه می کنند , درامدی حقوق 

 75.000 تا 106.000 دالر , ماهیانه دریافت می کنند

. 

 مهاجرت به کانادا پرستار
اقامت  و اخذ مهاجرت به کانادا مرجع اصلی راهنمای کوچر : مهاجرت به کانادا پرستار

 است کانادا
رپرستا  مهاجرت به کانادا به  

 کنیم ؟ مهاجرت چگونه در سال 2019 به عنوان پرستار به کانادا
؟ایا می توان به عنوان پرستار به کانادا مهاجرت کنم   

در لیست 3012 است . پرستار های  nocبله , در کانادا به پرستاران بسیار نیاز است و  کد کانادایی 
با تجربه جهت اقامت دائم شایسته هستند , در برنامه مهاجرتی کارمندان با تجربه فدرالی در هر دو 

 . اصل نامزدی فدرال و استانی

 کد NOC 3012 مهاجرت به کانادا پرستار لیست
مهاجرت به کانادا پرستار : دسته بندی شغل جهانی کانادایی ها یک مجموعه از شغل هایی است 

که نمایان گر شغل هایی ست که در حال حاضر در کانادا از جانب مهاجران آینده نگر مورد تقاضا است 
. این مورد با ساختمان کار در حال مشاوره است و تنظیم شده است تا یک سیاست کلی برای 

مهاجران کانادایی را در سال های آینده طراحی کند . در حالی که دولت کانادا اظهار کرده است که در 
مهاجر به خاک این کشور هستند 1.000.000, خواهان وارد کردن بیش از  2021سال   . 

گسترده است , تعدادی کد وجود دارد که به نظر می رسد بیش از سایرین  NOC در حالی که لیست
ش تقاضا است ) ما یافته ایم ( , و تمامی کد های مربوط به پرستاری در این دسته قرار گرفته اندبرای  

. 
جهت مهاجرت به کانادا به عنوان یک پرستار , پرستار وابسته به روان پزشکی نیاز های  NOC کد

ی سالمت و تحویل برنامه های تحصیل مستقیم به مراقبت از بیماران را ایجاد کرده است , که شامل
 . تهیه سرویس های مشاوره ای مربوط به تمرین پرستاری می شود

به وسیله ی این کد ها , پرستاران در هر محیط حرفه ای استخدام می شوند , اما فقط به بیمارستان 

http://www.koucher.com/
http://www.koucher.com/category/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
http://www.koucher.com/category/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html


ها , مراقبت های درمانی , مرکز های تجدید قوا , کلینیک دکتران , مرکز های پزشکی خصوصی و 
محدود نمی شودخود اشتغالی ,   . 

 

  مهاجرت به کانادا پرستار در سال 2019
مهاجرت به کانادا پرستار : ما می خواهیم تمامی مطالبی که مراکز مهاجرتی کانادایی و دوستانمان 
از مهاجرت به کانادا را گفته اند که موجب مهاجرت کردن به کانادا می شود را برای تان باز گو کنیم . 

جرت سفارشی , استخدام و نفر گیری و راه های اسکان در این روز ها را بدون اجازه دهید که مها
 . هیچ اجباری برای تان طراحی کنیم

مهاجرت کانادا از یک تصور که مخصوص تمامی برنامه های کامپیوتر باشد استفاده نمی کند زمانی 
پرستار می رسد . هر  که کار به ارزیابی و بررسی صالحیت تان جهت مهاجرت به کانادا به عنوان

ارزیابی که صورت پذیرد توسط خبره های ان صنعت صورت می پذیرد که تجربه های مهم و تاثیر 
 . گذاری در مهاجرت پزشکی دارد

  ارزیابی رایگان ویزا پرستاری کانادا  مهاجرت به کانادا پرستار
 مهاجرت به کانادا پرستار : تخصص های متفاوت پرستاری و تقاضای کلی ان ها در کانادا 

 . مهاجرت به کانادا به عنوان یک پرستار مراقب مشتاق و عالقه مند
اگر به دنبال مهاجرت به کانادا به عنوان یک پرستار مشتاق و عالقه مند هستید , به صفحه ی 

ران با تخصص های مراقبت , به حقوق باالیی نیاز دارند که باالتر از درستی مراجعه کرده اید . پرستا
متوسط حقوق موجود در کانادا است . به عنوان پرستار مراقب , ما از شما انتظار داریم که تجربه کار 

را داشته باشید و با شرایط پزشکی از آن ها مراقبت کنید . این  (ICU) در بخش مراقبت های ویژه
تاران در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها , مراکز سالمتی مشغول به کار هستند دسته از پرس

و از بیمارانی مراقبت می کنند که تجربه عمل های جراحی سخت , تصادف , ضربه روحی یا نقص 
 . عضو را دارند , مراقبت می کنند

راجعه می کنند , درامدی حقوق ان دسته از افرادی که به عنوان پرستار های ویژه و مراقب به کانادا م
دالر , ماهیانه دریافت می کنند 106.000تا  75.000  . 

 مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار مشاور مهاجرت به کانادا پرستار
مهاجرت به کانادا پرستار : پرستار مشاورانی که به کانادا مهاجرت می کنند , کوله باری از تجربه را با 

بیرون از شهر از های مهمی مانند مناطق متروپلیس تورنتو و ونکوور پیدا نمی  خود می اورند که در
پرستار مشاور در کانادا در مورد پرستاری و   شد و , همین طور تقاضای بسیاری برایشان وجود دارد .

بیمارستان ارزیابی می شود و مدارکی را ارسال می کنند مبنی بر فعالیت ها و وظایف پرستاری و 
ت سالمت . برخی از افراد خود اشتغال , در حالی که دیگران برای کمپانی های مشاوره ای , مراقب

و کمپانی های حقوقی در حال کار کردن  , HMOS , ساختمان های مدیریت ریسک بیمارستان ها
 . هستند

می   بعد از این که موفق شدید به عنوان پرستار مشاور به طور موفقیت آمیز به کانادا مهاجرت کنید
دالر را دریافت کنید 109.000دالر تا  78.000توانید حقوقی حدود   . 

 ( R.P.N ) مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار وابسته به روان پزشکی
اجرت به کانادا به هر دو حالت سطح فدرالی و استانی مهاجرت به کانادا پرستار : عالفه به مه

مخصوص کسانی است که به دنبال مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار مراقبت روانی یا وابسته به 
روان پزشکی است . پرستار های واحد روان پزشکی از بیمارانی مراقبت می کنند که بیماری یا 

ن شان به مدت کوتاه یا بلند شده است . ان ها مسئول مشکلی دارند که منجر به بیمارستانی شد
مراقبت مستقیم از بیماران , اسان کردن دوره ریکاوری شان از طریق ارتباط های اجتمایی و درمان 
های سنتی را دارند . پرستاران واحد وابسته به روان پزشکی باید الزامات جواز پرستاری را تکمیل 

تخصص , بسیاری از کارفرمایان ترجیح می دهند که این پرستار ها  کرده , و به دلیل پیچیدگی این
 . ( BSN ) دارایی علم زیستی باشند

دالر برای هر  37دالر به صورت سالیانه یا  72.717میانگین درامد این دسته از پرستاران در کانادا حدود 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_maintenance_organization


ستاران با تجربه تر این برابر بیش از مقدار بین الملل است و برای پر2.2ساعت است . این مقدار 
دالر نیز می رسد 112.000مقدار تا   . 

 مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار حرفه ای سالمت
: وظیفه پرستاران حرفه ای سالمت درکانادا جلوگیری , بررسی کردن و سر   مهاجرت به کانادا پرستار

د . ما این تقاضا را در تقاضا و کار داشتن با مکان هایی است که با بیماری و صدمات همراه هستن
برای ورو سریع برای افرادی که خواهان مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار حرفه ای سالمت هستند 

 . مشاهده می کنیم

دالر برای هر  35دالر سالیانه و  67.481میزان متوسط درامد پرستار حرفه ای سالمت در کانادا حدود 
برابر بیش از درامد متوسط کانادایی ها است . موقعیت های اولیه  2.1ساعت می باشد . این میزان 

دالر اغاز می شوند , در حالی که پرستاران حرفه ای سالمت با تجربه حقوقیی بیش از  46.000از 
دالر دریافت می کنند 102.000  . 

 مهاجرت به کانادا پرستار تحقیقات
 

پرستار : پرستار تحقیقات در کانادا یک زیست شناس است که تحقیق هایی را مهاجرت به کانادا 
رهبری می کند که باعث پیشرفت رشته پرستاری خواهد شد . اگر چه این تخصص می تواند بسیار 
پر جزییات و سخت باشد , بلکه یک شغل بسیار پر دارمد است , چرا که در صورتی که این پرستاران 

رسند که مستقیما بر روی بیماران و مسائل پزشکی تاثیر بگذارد , حقوقق باالیی به دستاورد هایی ب
دریافت خواهند کرد . کسانی که خواهان مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار تحقیقات هستند در 

موقعیت محکمی قرار گرفته اند . ما تاریخچه ورود این افراد و نیازی که در قسمت ورود سریع وجود را 
ینیممی ب  . 

عالوه بر آن , درامد تعیین شده برای پرستار تحقیقات بین بهترین دستمزد های دنیا قرار گرفته است , 
 . حتی در خارج از شهر های بزرگ و مهم

 مهاجرت به کانادا پرستار بالینی
هستند مهاجرت به کانادا پرستار : کاندید هایی که به عنوان پرستار بالینی خواهان مهاجرت به کانادا 

, در موقعیت بسیار محکمی قرار دارد چرا که تقاضا برای این افراد تا سال های آینده هم چنان باقی 
مانده است . تخصص پرستار بالینی در کانادا , مراقبت مستقیم از بیماران در یکی از تخصص های 

شود . درامد  طب اطفال , مبحث امراض پیری , مراقبت های اورژانسی و غده شناسی را شامل می
 . پرستاران بالینی در کانادا بسیار باالتر از درامد پرستاران می باشد

دالر برای افراد حرفه  138.000به طور سالیانه برای افراد مبتدی و  81.335میانگین حقوق این افراد 
 . ای می باشد

 A&E مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار
کانادا مهاجرت می کنید از شما انتظار می رود که سال ها به  A&E هنگامی که به عنوان پرستار

تجربه مستقیم در زمینه تصادف و مراقبت های اورژانسی در میهن خود در موقعیتیی مشابه و برابر 
داشته باشید . در کانادا پرستاران اورژانس ارزیابی های سریع انجام می دهند و بیمارانی که در فاز 

ی هستند را معالجه می کنند و نیز در موقعیت های حساس در اتاق های اول بیماری یا ضربه روح
 . اورژانس و مراکز روحی و روانی نیز حضور دارند

شهر های تورنتو و ونکوور دارای تعدادی از مراکز روحی و روانی جهان هستند و از ان جایی که در این 
ل کاندید های با تجربه از سایر کشور ها مشاغل رقابت زیادی وجود دارد , کارفرمایان همیشه به دنبا

 . هستند , کسانی که بتوانند به امتیاز کلی ان ها اضافه کرده و سطح علم را نیز افزلیش دهند
هستید و خواستار مهاجرت به کانادا هستید , با خیال راحت اقدام کنید  A&E اگر شما یک پرستار

و خوشحال می شویم که راجع به شما بشنویم چرا که کانادا به دنبال افرادی مانند شما است  
 



 

پرستارها در کانادا طیشرا : 

 

کنند یم تیکه پرستاران در کانادا فعال ییها بخش : 

 

کنندیکار م رانیهمانند ا فتیش بی: پرستاران به ترتمارستانیب -۱ . 

مانند بخش نوزادان.  مارستانیدر ب یبخش تخصص کی: کار در مارستانیب کی یبخش تخصص -۲
گردد یبار تکرار م۳ یکه سال دیبده دیبا یامتحان مخصوص . 

۳- Acute Care Nurse : است یمربوط به بخش مراقبت از افراد سالخورده با دوره درمان طوالن . 

۴- Camp Nurse :  یدر تابستان و به صورت گروه دهدیبه کودکان خدمات م شتریبخش که ب نیا
گردد یانجام م . 

۵- Home visit nurse : ماریدر منزل ب یپزشک مجرب ول ای مارستانینر ب ریز مارانیبخش مراقبت از ب 
کنند یمهاجرت م قیطر نیا زیاز افراد ن یادیکه هرساله تعداد ز . 

۶- Clinic Nurse : اگر شما مجوز RN بخش ها مانند بخش زنان کار  نیدر ا دیتوانیم د،یکرد افتیرا در
دیکن یم افتیالر در۳۰ یموال حقوق باالتر از ساعتمع د،یکن . 

۷- Nursing Home : دهندیبخش خدمات ارائه م نیخانه سالمندان، پرستاران به سالخوردگان در ا . 

۸- Long term care facility : سمیدارند مانند اوت یبه مراقبت دائم ازیکه ن مارانیخدمات به ب  

۹- Retirement Home : را  ییابتدا یانجام کارها ییسالخوردگان توانا یسالمندان است ول هیشب
 .دارند

۱۰- Palliative care : سالخوردگان یبرا ژهیو یمراقبت ها  

۱۱- Hospice : دزیخاص مانند ا مارانیاز ب ینگهدار  

۱۲- School nurse : دانش آموزان ژهیپرستار و . 

۱۳- Medical industry nurse : عیو مراقبت ها در کارگاه ها و صنا یارپرست یبرا  

۱۴- Trail nurse: یدر مورد پزشک قیتحق   

 مهاجرت به کانادا پرستار عمومی یا پرستار سالمت عمومی 



مهاجرت به کانادا پرستار عمومی ) هم چنین به عنوان پرستار عمومی سالمت نیز شناخته می 
 ته باشند . شرایطشوند ( , به توانایی های ویژه ای نیاز دارد و افراد باید مدرک استادی یا دکتری داش

در خارج از مناطق شهری اصلی بسیار متنوع و چالش بر انگیز است اگر چه حقوق های بسیاری نیز 
دالر به صورت  39دالر به صورت سالیانه و  75.093دارند . حقوق متوسط این دسته از افراد در کانادا 

 110د حرفه دسمتزدی بالغ بر دالر و افرا 53ساعتی می باشد . افراد تازه وارد دسمتزدی حدودی 
 . دالر خواهند داشت

 مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار ثبت شده
اگر خواهان مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار ثبت شده هستید , به صفحه ی درستی مراجعه کرده 

یرند که مهاجرت اید . افرادی که در این دسته از پرستاران ثبت نام کرده اند در میان افرادی قرار می گ
سریع تر را از طریق دسته ورود سریع از طریق دریافت دعوت نامه دارند . از طریق دریافت دعوت نامه 
جهت درخواست برای اقامت دائم از طریق برنامه کارگر با تجربه فدرالی یا با داشتن امتیازات کلی , 

کانادا مهاجرت کنند داشتن پیشنهاد شغلی یا نامزدی ایالتی به راحتی می توانند به  . 
هنگامی که می خواهید به عنوان پرستار ثبت شده وارد خاک کانادا شوید از شما این انتظار را داریم 

 . که نقش مشابه , وظایف یکسان مانند این پرستار در کانادا را داشته باشید
لیانه می باشد یا ساعتی دالر به طور سا 68.542میانگین درامد این دسته از پرستاران در کانادا حدود 

برابر میانگین درامد کانادایی ها است . در صورت که تازه وارد باشید  2.0دالر می باشد . این  35
دالر نیز می رسد 99.000دالر اغاز شده و برای افراد حرفه به  49.500درامدتان از   . 

 مهاجرت به کانادا پرستار مراقبت های ویژه
دالر سالیانه و  77.756مهاجرت به کانادا پرستار : میانگین درامد پرستاران مراقبت ویژه در کانادا حدود 

برابر بیش از میانگین دستمزد کشور است . درامد افراد  2.4دالر ساعتی می باشد . این مقدار  41
دالر می باشد 109.000دالر و افراد حرفه ای و با مهارت  54.000تازه وارد   . 

اگر به دنبال مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار مراقبت های ویژه هستید , ما به شما کمک خواهیم 
کرد . توانایی و مهارت شما بسیار در کانادا مورد تقاضا است . این یک نقش با تخصص و تکنیک باال 

اش از نظر علم  است اگر چه کشور کانادا همیشه به دنبال افزودن بر علم و مقاوم کردن جایگاه
کشور از نظر مراقبت های پزشکی است 10پزشکی بوده است و خواهان قرار گیری میان   . 

 ( NOC 3124 کد ) مهاجرت به کانادا پرستار دندان پزشک
دالر برای هر ساعت  48دالر به صورت سالیانه و  92.679میانگین درامد پرستار دندان پزشک در کانادا 

برابر بیش از درامد متوسط است . افراد مبتدی و تازه وارد درامدی حدود  2.8ات . این مقدار حدود 
دالر درامد دارند 140.000دالر و افراد حرفه ای حدود  68.000  . 

 حداقل صالحیت های الزم جهت مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار
ید . عالوه بر ان , در جهت مهاجرت به کانادا باید مدرک معتبر پرستاری از کشور خود داشته باش

صورتی که می خواهید مهاجرت کنید باید صالحیت و توانایی تان برابر با صالحیت و توانایی پرستاران 
 . در کشور کانادا باشد

برای این که بتوانید سریع تر وارد خاک کانادا شوید بهتر است بررسی کنید و به میزان صالحیت سایر 
ممکن است تنها به منظور اشاره به حرفه های ” پرستار ” عنوان افراد ثبت نام شده پی ببرید .

پزشکی که دارای مدرک یا ثبت نام شده اند , باشد به عنوان بدنه پرستاری در یکی از ایالت های 
کانادا . هر ایالت دارای بدنه تنظیم کننده و قوانین خاص خود و روند اجرای مخصوص به خود دارد و هم 

م نویسی پرستاری در کانادا وجود نداردچنین هیچ بدنه نا  . 
 سه دسته پرستار در کانادا وجود دارد



اپرستار های ثبت نام شده کاناد : RN پرستار های .1  
این دسته از افراد معموال یک برنامه چهار ساله دانشگاهی را می گذرانند تا به یک پرستار عمومی 

 . تبدیل شوند
اپرستار های وابسته به روان پزشکی در کاناد : RPN پرستار های .2  

از این دسته از پرستاران انتظار می رود تا مدارک ابتدایی پرستاری یا مدارک جامع پرستاری را 
کسب کرده باشند و مدرکی مبنی بر دوره تخصص در روان پزشکی داشته باشند . این افراد تعلیم 

ان های کلمبیا انگیسی , آلبرتا و مانیتوبا تمرین کنندداده شده اند تا در است  . 
وپرستار دارای مدرک کاربردی کانادا یا پرستار اونتاری :LPN پرستار های .3  

سال به طول می انجامد 2این دسته از افراد تحصیالت دانشگاهی را تکمیل می کنند که معموال   . 

 قسمت اول : نحوه مهاجرت به کانادا پرستار
ن یک پرستار بین المللی با صالحیت که دنبال مهاجرت به کانادا است , اولین قدم پرداخت به عنوا

هزینه ای حدود  NNAS است . ارزیابی NNAS , مبلغی به سرویس نام نویسی بین المللی پرستاری
دالر کانادایی خواهد داشت و این اولین قدم اجباری برای محکم کاری هم ویزای کانادایی و هم  650

 . ثبت نام پرستاری در کانادا است

 قسمت دوم : مهاجرت به کانادا پرستار
نوبت به ساخت پروفایل ورود سریع می رسد . برای این که به طور موفقیت  NNAS پس از ارزیابی
آمیز به کانادا مهاجرت کنید , باید پروفایلی قوی برای ورود سریع ایجاد کنید البته تنها ایجاد پروفایل 

ریع به خودی خود هیچ ارزشی ندارد . ورود سریع جایی است که کار شما با ودیعه اغاز می ورود س
شوود , این ابتدا مسیر مهاجرت است و نه انتهای کار . شما باید در آزمون زبان انگلیسی یا فرانسوی 

ن به شما شرکت کرده ) یا حتی در هر دو البته اگر خوش شانس باشید و فردی دوزبانه ( . در این زما
پیشنهاد می کنیم تا ا اشتیاق شروع به تحقیق راجع به شغل تان کنید اگر چه برای ایمن کردن ثبت 
 نام راه های بسیاری وجود دارد که بدون داشتن پیشنهاد شغلی و با موفقیت به کانادا مهاجرت کنید

. 

 قسمت سوم : نحوه مهاجرت به کانادا پرستار
شما مثبت شد نوبت به تایید مرحله دوم از ثبت نام با درخواست دادن  NNAS بعد از این که ارزیابی
به عنوان مبنا NNAS به طور مستقیم در ایالت یا استان مورد نظر تان می باشد . هر ایالت از نتیجه

 . استفاده می کند تا مهارت های پرستار جهانی , تجربه و صالحیت او را ارزیابی کرده
نتیجه پیش خواهد آمد . یا , متقاضی در مرحله شرکت در ازمون جامع و  معموال , یکی از این دو

نهایی شرکت کرده که منجر به دریافت مدرک و ثبت نام در پرستاری می شود , و یا از کاندید دعوت 
 . می شود تا مباحثی برای درس خواندن را انتخاب کند

المللی با خواسته دولت کانادا یکی  زمانی که صالحیت ها , تجربه و مهارت های کاندید های بین
 . شود و افراد مورد نظر را پیدا کنند و با الزامات مورد نظر هر ایالت و استان تطابق یابد

 قسمت چهارم : مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار
هنگامی که با ثبت نام در پرستاری و دریافت مدرک ایمن شد , باید به قسمت ویزا افراد با تجربه 

درالی نگاهی بی اندازیم و خواهان محکم کاری بیشتر از طریق نامزدی ایالتی یا پیشنهاد شغلی ف
 . هستیم

 قسمت پنجم : نحوه مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار : درخواست دعوت نامه
قدم یکی مانده به آخر مهاجر تان به کانادا , دریافت دعوت نامه جهت درخواست برای برنامه ورود 

سریع است . این نامه را بر اساس دسته ورود سریع دریافت خواهید کرد که می تواند بر اصول 
 . فدرالی انتخاب شود , از طریق نامزدی ایالتی یا بر اساس پیشنهاد شغلی تان تنظیم می شود



 قسمت پنجم : نحوه مهاجرت به کانادا به عنوان پرستار : تبریک
 . به زندگی جدید تان در کانادا خوش آمدید . یک سال زمان دارید تا ویزای خود را فعال کنید

 


