ویرایش دهم

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق

صرفه جویی در وقت

آمــــــار پرونـــــدههــــای موفــــــق ما

ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

باالســــت!

قائــــل هستیـــم!

مشـاوریـن قانــوین

توجــه به جـزئی ــات

تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت کانادا و

توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

به ضـــرر خودمـــان!

تج ـ ــربه وکــال

در دس ــرتس

وکالـــت پرونـدههـا با توجـه به تجربه

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات

هم ــراه شم ـ ــا

وکالی م ــا ه ــر تغیی ــری در قوانی ــن اداره مهاج ــرت

مشاورین تراست در تمام مراحل مهاجرت

کان ــادا را رص ــد م ــی کنن ــد.

به کانادا همراه شما هستند!

تحصیــل
در کانـادا

انتخـــاب نامناســـب دانشـــگاه ،مقطـــع و یـــا رشـــته تحصیلـــی مـــی توانـــد احتمـــال
ریجکـــت شـــدن ویـــزای تحصیلـــی کانـــادا را افزایـــش بدهـــد .وجـــود گـــپ تحصیلـــی
یک ــی دیگ ــر از عوامل ــی اس ــت ک ــه ممک ــن اس ــت باع ــث تردی ــد آفیس ــر در وی ــزا دادن ب ــه ش ــما
شـــود .مشـــاوران و وکالی خبـــره تراســـت ،بـــه شـــما کمـــک خواهنـــد کـــرد تـــا بهتریـــن تصمیـــم
را بـــرای ادامـــه تحصیـــل در کانـــادا اتخـــاذ نماییـــد.

مراحل استفـاده از خدمـات مهاجرت تحصیلی تراست

01
02
03
04

دریافت وقت مشاوره اولیه

مرحله اول

در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت ،یک وقت مشــاوره از
کارشناسان ما دریافت کنید.
تنظیم قرارداد

مرحله دوم

بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما ،راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد
شد و با عقد قرارداد ،فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت ،در حالی که با خیالی آسوده به سایر کارهای خود می رسید،
مطمئن هستید که کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند.
معرفی فهرست دانشگاه ها

مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شــرایط شما فهرســتی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما
قرار می گیرد.
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اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در این مرحله ،فرم های مورد نیاز دانشــگاه مورد نظر شــما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشــگاه ارسال
خواهند شد.
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پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

مرحله ششم

پس از اخذ پذیرش تحصیلی ،شهریه دانشگاه پرداخت می شود .نکته جالب توجه این است که کارشناسان
با تجربه تراســت می توانند با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما ،بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های
تحصیلی را برای شــما دریافت کنند .بنابراین ،ممکن است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته
باشید.
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دریافت نامه پذیرش

مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست .به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا
شوید.
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دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

در نهایت ،با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشــگاه ،برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای
شما انجام می شود.

بزرگتـرین افتخـاری که در طـول سـالها خدمـت رســـانی کسـب کردهایـم،
لبخند رضایت مشـــتریان اســـت .مجموعه تراســـت به خود میبالد که مشـــتریانش خدماتی منحصر
به فـــرد را دریافت میکنند و این بزرگترین افتخار و دلگرمی تیم موسســـه مهاجرتی تراســـت اســـت.

در جریان باشید!
تراست را برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مهاجرتی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

فهرسـت رشتههای تحصیلی در کانادا
مهنـدســی مکـانیـک

8

رشته اقتصـاد

29

مهنـدسی عمـران

9

رشته مدیریت منابع انسانی

30

رشتــه معماری

10

رشته مدیریت بازرگانی

31

رشتـه هوا فضـا

11

رشته مدیریــت مالی

32

مهنـدسـی شیمــی

12

رشته مدیریت جهانگردی

33

رشته مهنـدسی نفـت

13

روان شنــاسی

34

مهنـدسـی بــــــرق

14

رشتــه حقـوق

35

مهنـدسـی کامپیوتر

15

رشتـه هنـــر

36

رشتـه مهنـدسی مواد

16

رشتـه عکــاسی

37

رشته مهندسی معدن

17

رشتـه گرافیــک

38

رشته مهنـدسی پلیمر

18

رشتـه علوم و مهندسی محیـط زیسـت

39

رشته مهنـدسی پزشکی

19

رشتـه ژنتیـک

40

مهنـدسـی صنـــایع

20

رشته زیست شناسی

41

رشته مهندسی کشاورزی

21

رشتـه صنــایع غــذایی

42

رشتـه ریاضــی

22

پـــزشکــی

43

رشتـه فیزیک

23

دنـدانپـزشـکی

44

علــوم کـامپیـوتـر

24

رشتــه داروســازی

45

رشته علـم داده

25

فیـزیـوتـــراپـی

46

رشتـه MBA

26

رشته مامـایی

47

رشته علوم انسانی

27

رشته پرستاری

48

رشته حسابـداری

28

رشتــه دامپـزشکـی

49

تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی ایــن کتــاب متعلــق بــه موسســه مهاجرتــی تراســت بــوده
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و هــر گونــه کپــی بــرداری و اســتفاده از آن جهــت امــور تجــاری ،پیگــرد قانونــی دارد.

مهنـدســی مکـانیـک
در کـانــادا
MECHANICAL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2132

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی مکانیـک
●مهندسی هوافضا

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی مکانیــک در کانــادا
برای مشـغول به کار شـدن در شـاخه ای مرتبط با مهندسـی مکانیک

●مهندسی تولید خودرو

در کشـور کانـادا و دریافـت ویـزای اقامـت دائـم در ایـن کشـور،

●ساخت و ساز (انرژی ،تولید ،دارویی)

می بایسـت حداقل مدرک لیسانسـی را مرتبط با این رشـته داشـته
باشـید .همچنیـن این نکته را در ذهن داشـته باشـید کـه دارا بودن
مدرکـی در مقطـع تحصیلات تکمیلـی (کارشناسـی ارشـد و دکتـرا)

●مهندسی راه آهن

ممکـن اسـت که امتیاز محسـوب شـود.

●حتی در ورزش

بـرای مشـغول بـه کار شـدن ،در ابتـدا مـی بایسـت از طریق شـعبه
محلـی یـا اسـتانی انجمن مهندسـان حرفـه ای مجوز فعالیــت اخذ
کنیـد .این انجمن بعد از بررسـی مدارکتان ،از شـما خواهد خواسـت

درآمـــد مهنـدســان مکانیــک
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 31.37

میانگین (ساالنه)

$ 61,171

کمترین (ساالنه)

$ 32,955

باالترین (ساالنه)

$ 103,990
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کـه سـه یا چهـار سـال را تحت نظـارت کار کنیـد و پـس از گذراندن
آزمون ،فعالیــت مسـتقل خود را آغـاز کنید.

برتـریـن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی مکانیــک
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه کینگستون

مهنـدسی عمـران
در کـانــادا
CIVIL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2131

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی عمـــران
●شرکت ها یا اشخاص پیمانکار ساختمانی
●شهرداریها ،سازمانها و شرکتهای دولتی
مرتبط با صنعت ساختمان

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی عمــــران در کانــادا
رشـــته ی مهندســـی عمران در نام قدیمی خود ،راه و ساختمان،
خالصه می شـــود .مهندســـین این رشته با مســـائلی همچون

●شــرکتهای مرتبط به انرژی ،نفت و گاز،

طراحی ،ســـاخت و نگهداری زیرســـاخت هایی از قبیل ساختمان
ها ،جـــاده ها ،پل ها ،سیســـتم های آب و فاضالبی و بســـیاری

راه آهن ،کشتیسازی و …
●شرکتهای سازنده تجهیزات و مصالح عمرانی

دیگر از ســـازه ها ســـر و کار دارند .مهندســـین عمـــران وظیفه
دارند بهتریـــن راه حل هـــا و روش ها را با توجه بـــه نیاز های
جامعـــه ،محدودیـــت های اقتصـــادی و محیط زیســـتی برای

درآمـــد مهنـدســان عمــــران
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 30.77

میانگین (ساالنه)

$ 60,000

کمترین (ساالنه)

$ 37,050

باالترین (ساالنه)

$ 102,000
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انجام پـــروژه های ســـاختمانی ارائه دهند.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی عمــــران
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه دلهازی

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه وسترن

●دانشگاه مورتریال کونکوردیا

●دانشگاه واترلو

رشتــه معماری
در کـانــــــادا
ARCHITECTURE IN CANADA
NOC: 2151

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتـــه معمــاری
●صنایع مرتبط با ساخت و ساز
●شرکت های مشاوره ای ساختمانی
●تدریس در رشته ی معماری در دانشگاه ها
●تحقیق و پژوهش در موسسات تحقیقاتی
●فعالیـــت در اســتارتاپ ها و شــرکت های
نرم افزاری.

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
معمــــــاری در کانــــــــــادا
بـــرای آن کـــه بتوانیـــد در شـــغلی مرتبـــط بـــا رشـــته ی معمـــاری
در کانـــادا مشـــغول بشـــوید ،مـــی بایســـت ایـــن مراحـــل را
بگذارنیـــد:
 -1ب ــه پای ــان رس ــاندن مقط ــع لیس ــانس (در برخ ــی از م ــوارد الزم
اس ــت ک ــه م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد نی ــز داش ــته باش ــید)
 -2شـــرکت در کارآمـــوزی ســـه ســـاله ای تحـــت نظـــارت یـــک
معمـــار کـــه مجوزهـــای الزم را داشـــته باشـــد.

درآمـــد معمــــاران کــــانــادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 42.75

میانگین (ساالنه)

$ 83,356

کمترین (ساالنه)

$ 39,000

باالترین (ساالنه)

$ 141,706
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 -3شـــرکت در آزمـــون مجـــوز معمـــاری و بدســـت آوردن نمـــره ی
مناســـبی در ایـــن آزمـــون
 -4در برخـــی از مـــوارد ،دریافـــت مجـــوز رهبـــری طراحـــی انـــرژی
و محیـــط زیســـتی کـــه بـــه اختصـــار  LEEDخوانـــده مـــی شـــود.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـــه معمــــاری
●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه مانیتوبا

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه رایرسون

● دانشگاه کلگری

رشتـه هوا فضـا
در کـانــادا
AEROSPACE IN CANADA
NOC: 2146

برترین عنـاوین شغــلی برای فارغ
التحصـیــالن رشته هـــوا فضــا
●شرکتهای هواپیمایی
●خطوط هواپیمـــایی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
هــــوا فضــــا در کــانــــــادا
برای آن که بتوانید در مشــاغل مرتبط با هوا فضا در کانادا مشــغول

●تدریس در دروس رشتهی هوا فضا در دانشگاه

به کار شــوید ،در ابتدا الزم است که دســتکم مدرک لیسانسی را در

●شرکتهای مشاورهای مهندسی

رشته ای مرتبط با هوا فضا دریافت کنید؛ البته ممکن است که بعضی

●تحقیق و پژوهــش در زمینههای مرتبط در
موسساتتحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاه ها

از شغل ها از شما بخواهند که در مقطع تحصیالت تکمیلی (کارشناسی
ارشد و دکتری) نیز مدرکی داشته باشید.
بعد از به پایان رسیدن تحصیالت ،می بایست وارد دورهی کارآموزی
شــوید و بعد از گذراندن این دوره ،می توانید بــرای مجوز فعالیت

درآمـــد هــوا فضــــا در کانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 30.78

میانگین (ساالنه)

$ 60,200

کمترین (ساالنه)

$ 40,872

باالترین (ساالنه)

$ 80,925
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مستقل درخواست دهید.

برتـریــن دانشگـــاه هــا بـرای رشتــه هـوا فضـا
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه وسترن

مهنـدسـی شیمــی
در کـانــادا
CHEMICAL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2134

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی شیمــی
●نظارت بر فعالیـــت و پایدارسازی صنایع
شیمیایی ،پالســتیک ،داروسازی ،مواد اولیه،
کاغذسازی و تولید غذا
●کنترل کیفیت شیمیایی ،حفاظت از محیط
زیست و مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی
●صنایع تولیدی و نفت و گاز

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی شیمـــی در کانـــادا
بـــرای آن که بتوانید در زمینه ای مرتبط با مهندسی شیمی در کانـادا
مشغول به کار شویـد و ویـزای اقامت دائـم را در این کشور دریافت
کنید ،می بایست دستکم مدرک لیسانس را در رشته مهندسی شیمی
دریافت کرده باشــید .الزم به ذکر است که دارا بودن مدرک تحصالت
تکمیلی مهندسی شیمی (کارشناسی ارشـــد و دکتری) ممکن است
امتیاز محسوب شود و شما را از رقبایتـــان جلو بیندازد .بعد از ورود
به کانـــادا ،می بایست از طریق شعبه محلی یـــا استانـــی انجمن
مهندسـان حرفه ای مجـوز فعالیـت اخذ کنید .ایـن انجمن مـدارک
شما را بـــررسی می کند و سپـس از شمـا می خواهد تا سه یا چهار

درآمـــد مهنـدســان شیمــــی

ســال را تحت نظارت فعالیـــت کنید .پس از گـــذراندن آزمون هم
می توانید مجوز فعالیـــت مستقل خود را به عنوان مهندس شیمی
دریافت کنید.

استــان

بـازه درآمــد سالیــانه

تورنتــو

$117,600 - $67,100

ونکـوور

$117,400 - $67,700

مونترال

$111,400 - $63,100

کلگـری

$120,400 - $69,800
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برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی شیمــی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه اتاوا

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه وسترن

رشته مهنـدسی نفـت
در کــانــــادا
PETROLEUM ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2145

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیالن مهنـدسی نفـت
●طراحی تجهیزات برای اســتخراج نفت و
گاز به سودمند ترین شکل ممکن
●ارزیابی بهره برداری چاه ها از طریق تست

مسیــــــــر شغلــــــی رشته
مهنــدسی نفــت در کــانـــــادا
ب ــرای ای ــن ک ــه در رش ــته مهندس ــی نف ــت در کان ــادا مش ــغول ب ــه
کار شـــوید بایـــد یـــک مـــدرک کارشناســـی در ایـــن رشـــته و یـــا
یکـــی از رشـــته هـــای مرتبـــط بدســـت آوریـــد .البتـــه برخـــورداری
از حداقـــل  1ســـال ســـابقه کاری نیـــز مـــی توانـــد در یافتـــن

و نقشه برداری
●اطمینــان از نصب تجهیــزات حوزه های
نفتی ،عملکرد و نگهداری صحیح آنها

شـــغلی جدیـــد موثـــر باشـــد .بـــه عـــاوه ،برخـــورداری از مجـــوز
بـــرای مهندســـان حرفـــه ای ( ).P.Engکـــه از طـــرف نهادهـــای
دولتـــی در کانـــادا اعطـــا مـــی شـــود نیـــز ممکـــن اســـت مـــورد
نیـــاز باشـــد .عمومــ َ
ـا مهندســـان نفـــت بعـــد از فار غالتحصیلـــی
ب ــه م ــدت  3ال ــی  4س ــال در کان ــادا تح ــت نظ ــارت مش ــغول ب ــه

درآمد مهنـدسی نفـت در کـانـادا

کار م ــی ش ــوند ت ــا بتوانن ــد ب ــرای ثب ــت درخواس ــت مهندس ــی در
کانـــادا اقـــدام نماینـــد.

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 39.31

میانگین (ساالنه)

$ 90,864

کمترین (ساالنه)

$ 60,000

باالترین (ساالنه)

$ 150,000
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برتـریـــن دانشگـاه هـا برای رشته مهندسـی نفـت
●دانشگاه آلبرتا

●موسسه آلبرتای شمالی

●دانشگاه رجینا

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه کیپ برتون

●دانشگاه دالهاوزی

●مموریال نیوفاندلند

●دانشگاه کلگری

مهنـدسـی بــــــرق
در کـانــادا
ELECTRICAL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2133

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی بـــــرق
●مهندس متخصص مخابرات

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی بـــــرق در کانـــادا

●مهندس تولید خودرو

بدیهی اســـت کـــه مهاجرت به کانـــادا از طریق مهندســـی برق

●مهندس برق قدرت

دســـتکم به مدرک لیســـانس در مهندســـی برق نیاز دارد .گاهی

●مهندس پخش تلویزیونی و رادیویی

ممکن اســـت که دارا بودن مدرک کارشناســـی ارشـــد یا دکترا در
این رشـــته نیز الزم باشـــد و یا امتیاز به حســـاب بیاید .پس از

●مهندس طراحی سیستم های انتقال انرژی

آن ،برای مشـــغول به کار شـــدن در زمینه ای مرتبط با مهندسی

●مهنـدس شبکـههای بـــرق

برق ،الزم اســـت که از طریق شـــعبه ی محلی یا اســـتانی انجمن
مهندســـان حرفه ای ،مجوز فعالیــــت دریافت کنید .این موسسه
مدارک شـــما را بررســـی می کنـــد و در صورتی کـــه این مدارک

درآمـــد مهنـدســان بـــــرق
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 38.46

میانگین (ساالنه)

$ 75,000

کمترین (ساالنه)

$ 38,805

باالترین (ساالنه)

$ 125,000
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از صحـــت و اعتبار الزم برخوردار باشـــد ،صالحیت فعالیــــت در
رشتـــــهی مهندسی برق را به شـــما اعطا خواهد کرد.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی بـــــرق
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه واترلو

مهنـدسـی کامپیوتر
در کـانــادا
COMPUTER ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2147

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی کامپیوتر
●صنایعی که تجهیــزات کامپیوتری تولید
می کنند.

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی کامپیوتــر در کانــادا
بدیه ــی اس ــت ک ــه ب ــرای اش ــتغال در ش ــغلی مرتب ــط ب ــا مهندس ــی

●تحقیق و پژوهش در موسسات تحقیقاتی

کامپیوت ــر حداق ــل بای ــد م ــدرک لیس ــانس داش ــته باش ــید .البت ــه
ممک ــن اس ــت ک ــه متقاضی ــان برخ ــی از مش ــاغل مجب ــور باش ــند

مرتبط با مهندسی کامپیوتر.
●فعالیـــت در اســتارتاپها و شرکتهای

ک ــه م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد و ی ــا دکت ــری نی ــز داش ــته باش ــند.
بعـــد از فـــارغ التحصیلـــی مـــی بایســـت ســـه یـــا چهـــار ســـال را

نرم افزاری.

ب ــه کارآم ــوزی زی ــر نظ ــر ی ــک مهن ــدس کارکش ــته بپردازی ــد و بع ــد
از آن ،از اداره ی منطق ــه ای مهندس ــان حرف ــه ای مج ــوز فعالیـ ــت

درآمـــد مهنـدســان کامپیوتــر
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 29.35

میانگین (ساالنه)

$ 57,233

کمترین (ساالنه)

$ 38,170

باالترین (ساالنه)

$ 97,295
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مس ــتقل خ ــود را دریاف ــت کنی ــد و وارد ب ــازار کاری کان ــادا بش ــوید.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی کامپیوتر
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه سایمون فریزر

●دانشگاه تـورنتــو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونتــرال

●دانشگاه آلبـــرتا

●دانشگاه واترلــــو

رشتـه مهنـدسی مواد
در کـانــادا
MATERIALS ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2142

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن مهنــدسی مـواد
●کار در شرکت های مهندسی مشاور
●شرکت های تولید و فرآوری فلزات و مواد

مسیــــــــر شغلــــــی رشته
مهندســی مــواد در کــانـــــادا
در صـورت تحصیـل رشـته مهندسـی مـواد در کانـادا ،فرصـت هـای
مختلفـی بـرای کسـب درآمـد در حوزه های پژوهشـی و یـا صنعتی
در انتظـار شـما خواهـد بـود .به شـکلی کـه بـا دریافت یـک مدرک

معدنی
●موسسات آموزشی و پژوهشی

کارشناسـی در رشـته مهندسـی مـواد ،مـی توانیـد از دانـش کسـب
شـده در بسـیاری از حـوزه هـای دیگر نیز اسـتفاده کنیـد .کار بر روی
محصـوالت و فـرآورده هایـی مانند سـلول های سـوختی ،پلیمرهای

●نهادهای دولتی

مرتبـط بـا ژن درمانـی ،الکترونیـک فیبـر نـوری و انرژی خورشـیدی
تنهـا برخـی از حـوزه های تخصصی هسـتند که یک فـارغ التحصیل
مهندسـی مـواد مـی توانـد در ایـن حـوزه ها مشـغول به کار شـود.

درآمد مهنـدسی مـواد در کـانـادا

مهندسـان مواد و متالوژی در شـرکت های مهندسـی مشـاور ،شرکت
هـای تولیـد و فـرآوری فلزات و مـواد معدنی ،موسسـات آموزشـی،
پژوهشـی و نهادهـای دولتی می توانند مشـغول به کار شـوند .البته

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 29.48

میانگین (ساالنه)

$ 66,940

کمترین (ساالنه)

$ 50,000

باالترین (ساالنه)

$ 100,000

صفحـه 16

فـارغ التحصیلان در ابتـدا نیاز اسـت تا مـدرک مهندسـان حرفه ای
در کشـور کانادا را بدسـت آورده و به مدت  3الی  4سـال تحت نظر
مشـغول به کار شـوند.

برتـریــن دانشگـاه ها بــرای رشتـه مهندسی مواد
●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه ساسکاچوان

رشته مهندسی معدن
در کـانــادا
MINING ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2143

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن مهنـدسی معـدن
●مهندس مشاور معدن

مسیــــــــر شغلــــــی رشته
مهنـدسـی معــدن در کــانـــادا
معم ــوال َ ب ــا کس ــب ی ــک م ــدرک کارشناس ــی در رش ــته مهندس ــی

●مهندس طراحی معدن

معـــدن و یـــا یکـــی از رشـــته هـــای مرتبـــط ،فـــارغ التحصیـــان
م ــی توانن ــد وارد ب ــازار کار ای ــن حرف ــه در کان ــادا ش ــوند .ممک ــن

●مهندس توسعه معدن

اســـت ارائـــه مـــدرک کارشناســـی ارشـــد از کارجویـــان در کانـــادا

●مهندس ایمنی معدن

نی ــز درخواس ــت ش ــود .عموم ـ َ
ـا ب ــرای رش ــته ه ــای مهندس ــی نی ــاز
اس ــت ت ــا از مقام ــات دولت ــی و اس ــتانی در کان ــادا مج ــوز اش ــتغال
ب ــه کار ب ــه عن ــوان مهن ــدس حرف ــه ای در کان ــادا ( ).P.Engگرفت ــه
شـــود .همچنیـــن ،دوره ای  3الـــی  4ســـاله کـــه بـــا نظـــارت بـــر
کار فـــارغ التحصیـــان همـــراه اســـت ،جهـــت کســـب تجربـــه در

درآمد مهندسی معـدن در کـانـادا

رشـــته مهندســـی معـــدن در کانـــادا پیشـــنهاد مـــی شـــود.

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 33.13

میانگین (ساالنه)

$ 85,581

کمترین (ساالنه)

$ 65,000

باالترین (ساالنه)

$ 121,000

صفحـه 17

برتـریــن دانشگاه هــا بــرای رشته مهندسی معدن
●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه کویینز

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه الرنتین

رشته مهنـدسی پلیمر
در کــانــــادا
POLYMER ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2134

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن مهنـدسی پلیمــر
●صنایع پلیمر

مسیـــــر شغلـــــی رشتـــــه
مهنــدسی پلیـــــر در کــانـــادا
مهندســـان پلیمـــر بـــا داشـــتن مـــدرک تحصیلـــی دانشـــگاهی

●پلیمریزاسیون

میتواننـــد بـــه دنبـــال موقعیتهـــای شـــغلی در یکـــی از صنایـــع
صنایـــع نفـــت ،پلیمـــر و الســـتیک ســـازی باشـــند .برخـــورداری از

●نانو پلیمر

مـــدرک کارشناســـی و یـــا کارشناســـی ارشـــد در رشـــته مهندســـی
پلیم ــر و ی ــا یک ــی از رش ــتههای مرتب ــط ،ب ــرای اش ــتغال ب ــه کار در

●تکنولوژی و علوم رنگ

رش ــته مهندس ــی پلیم ــر در کان ــادا م ــورد نی ــاز اس ــت .همچنی ــن،

●علوم و فناوری چاپ

کس ــب م ــدرک مهندس ــی حرفــهای ( ).P.Engو گذران ــدن حداق ــل
 3ســـال دوره کاری تحـــت نظـــارت در ایـــن رشـــته تحصیلـــی،
یکـــی دیگـــر از شـــرایط کار در کانـــادا در رشـــته مهندســـی پلیمـــر

درآمـد مهنـدسی پلیمر در کـانـادا

اســـت.

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 40

میانگین (ساالنه)

$ 79,791

کمترین (ساالنه)

$ 49,000

باالترین (ساالنه)

$ 109,000

صفحـه 18

برتریـن دانشگـاه ها بــرای رشتـه مهنـدسی پلیمـر
●دانشگاه واترلو

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

رشته مهنـدسی پزشکی
در کـانــادا
MEDICAL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2148

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن مهندسی پزشکی
●مهندس بالینی

مسیــــــــر شغلــــــی رشته
مهندسـی پزشکی در کــانـــــادا
فـارغ التحصیلان رشـته مهندسـی پزشـکی بـه طراحـی ،توسـعه،
ارزیابی ،مدیریت و پشـتیبانی از محصوالت و سیسـتم های پزشـکی

●توسعه دهنده تجهیزات پزشکی

و بیولوژیکی مشـغول می شـوند .یک متخصص در رشـته مهندسـی

●مهندس بیو مکانیک

پزشـکی ممکـن اسـت بـا دانشـمندان ،پژوهشـگران ،پزشـکان،
دامپزشـکان و داروسـازان همـکاری داشـته باشـد .بعـد از تحصیـل

●محقق زیست فناوری

رشـته مهندسـی پزشـکی در کانادا می تـوان در حوزه هـای مختلفی

●دانشمند زیست پزشکی

مشـغول بـه کار شـد .بدیـن منظـور در اکثـر مـوارد نیـاز اسـت تـا
یـک مـدرک کارشناسـی از یکـی از دانشـگاه هـای معتبـر در رشـته
مهندسـی پزشـکی در کانـادا اخـذ شـود .ممکـن اسـت در مـواردی

درآمد مهندسی پزشکی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 52

میانگین (ساالنه)

$ 108,000

کمترین (ساالنه)

$ 76,000

باالترین (ساالنه)

$ 134,000

صفحـه 19

مـدرک کارشناسـی ارشـد نیـز درخواسـت گـردد .بـه علاوه ،کسـب
مجـوز از مقامـات اسـتانی برای اشـتغال به عنوان مهنـدس حرفه ای
در کانـادا ( ).P.Engنیـز مـورد نیـاز اسـت.

برتـریـن دانشگاه هـا بــرای رشته مهندسی پزشکی
●دانشگاه اتاوا

●دانشگاه گوئلف

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه رایرسون

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه کارلتون

●دانشگاه ساسکاچوان

مهنـدسـی صنـــایع
در کـانــادا
INDUSTRIAL ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2141

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن مهندسـی صنــایع
●مهندس مشـاور صنایـع

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مهنــدسـی صنــایــع در کانــادا
در قدم اول می بایست این نکته را در ذهن داشته باشید که برای آن

●مهندس تضمین کیفیت

که بتوانید به عنوان مهندس صنایع از کانادا ویزای مهاجرتی بگیرید،
دستکم می بایست مدرک لیسانسی را در رشته مهندسی صنایع

●مهنـــدس بهـــره وری
●مهندس جلوگیری از آتش سوزی
●مهنـــدس امنیـــت صنعتــی

داشته باشید .در بعضی از موارد ،داشتن مدرک معادل در این رشته
نیز کفایت می کند و در بعضی از موارد نیز ممکن است که داشتن
مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا احتیاج باشد و یا الاقل امتیاز به
حساب بیاید.
برای این که در شغلی مرتبط با مهندسی صنایع مشغول به کار شوید،
باید از طریق شعبه محلی یا استانی انجمن مهندسان حرفه ای مجوز

درآمـــد مهنـدســان صنـایـــع
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 36.04

میانگین (ساالنه)

$ 70,272

کمترین (ساالنه)

$ 37,050

باالترین (ساالنه)

$ 119,462

صفحـه 20

فعالیـت اخذ کنید .این موسسه مدارک شما را بررسی می کند ،از شما
می خواهد که سه یا چهار سال را زیر نظر یک متخصص که از سوی
این انجمن تایید شده است کار کنید و سپس با گذراندن آزمون،
پروانه فعالیـت مستقل خود را دریافت کنید.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای مهندسـی صنایــع
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کلگری

رشته مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی در کانادا
AGRICULTURAL AND NATURAL RESOURCES
ENGINEERING IN CANADA
NOC: 2148

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیــــان مهنـــدسی

مســیر شــغلی رشــته مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی در کانـادا

●اشتغال در گلخانهها و به عنوان تکنسین

بـرای آنکـه بـه عنـوان یـک مهنـدس کشـاورزی در کانادا بـه صورت

کشـــاورزی و منــــابع طبیــعی

مسـتقل مشـغول بـه کار شـوید ،یـک مـدرک مهندسـی در رشـته

در سطوح مختلف دولتی
●اشتغال در بخش امور تجاری کشاورزی در
زمینه بازاریابی ،فروش و خدمات

مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی از یکی از دانشـگاه هـای کانادا
و یـا مـدرک معـادل آن مـورد نیاز اسـت .به علاوه ،حداقل  4سـال
تجربه مهندسـی که  1سـال آن در کشـور کانادا بدسـت آمده باشـد،

●شاغل تحقیقاتی در هر دو سطح دولتی و
آموزشی  -تحقیقاتی

شـرط دیگـری بـرای کسـب مجـوز اشـتغال بـه کار بـه عنـوان یـک
مهنـدس حرفـه ای اسـت .همچنیـن ،ممکن اسـت نیـاز بـه ارزیابی
تجربـه ی حرفـه ای نیـز باشـد کـه بعـد از اتمـام موفقیـت آمیز این
مراحل ،نیاز اسـت تا برای اشـتغال در رشـته مهندسـی کشـاورزی و

درآمـــد این رشتـــه در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

دائـم کانادا باشـید.

برترین دانشگاه ها برای کشـاورزی و منـابع طبیعی

$ 48

میانگین (ساالنه)

$ 100,000

کمترین (ساالنه)

$ 71,000

باالترین (ساالنه)

$ 125,000

صفحـه 21

منابـع طبیعـی در کانـادا ،یـک شـهروند کانادایـی و یـا دارای اقامت

●دانشگاه گوئلف

●دانشگاه مانیتوبا

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه الوال

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه الرنتین

رشتـه ریاضــی
در کـانــادا
MATHEMATICS IN CANADA
NOC: 2161

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــه ریـاضـــی
●حسابداری و مالی
●بانکداری

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
ریـــــاضـــــی در کانـــــــادا
اولیـــن قـــدم آن اســـت کـــه از دوره ای در مقطـــع تحصیـــات
تکمیلـــی (کارشناســـی ارشـــد و یـــا دکتـــری) در رشـــته ی ریاضـــی

●آمار

ف ــارغ التحصی ــل بش ــوید .بع ــد از ف ــارغ التحصیل ــی ،م ــی توانی ــد

●تحقیقاتی و دانشگاهی

در مشــاغل مرتبــط بــا رشــته ی ریاضــی بخــت خــود را بیازماییــد.

●هواشناسی

ام ــا اگ ــر عالقمن ــد هس ــتید ک ــه وظیف ــه ی مش ــاوره ی آم ــاری را
بـــه یـــک شـــرکت بـــر عهـــده بگیریـــد ،تنهـــا فـــارغ التحصیلـــی در

●تدریس ریاضی

رشـــته ی ریاضـــی کفایـــت نمـــی کنـــد و الزم اســـت در آزمـــون
هـــای موسســـه ی  Canadian Institute of Actuariesشـــرکت
کنیـــد و نمـــره ی قابـــل قبولـــی را اخـــذ کنیـــد .همچنیـــن الزم

درآمـــد رشتـــه ریــاضــــــی
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 26.46

میانگین (ساالنه)

$ 51,600

کمترین (ساالنه)

$ 40,073

باالترین (ساالنه)

$ 87,720
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اس ــت ک ــه پ ــس از ش ــرکت در ای ــن آزم ــون ه ــا ،ب ــه م ــدت س ــه
ســـال کارآمـــوزی کنیـــد .پـــس از آن اســـت کـــه بـــه شـــما مجـــوز
فعالیـ ــت مس ــتقل ب ــه عن ــوان مش ــاور آم ــاری ش ــرکت ه ــا اعط ــا
مـــی شـــود.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـــه ریــاضـی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه ترنت

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کونکوردیا

رشتـه فیزیک
در کـانــــادا
PHYSICS IN CANADA
NOC: 2111

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــه فیــزیــک
●تحقیـق و پژوهـش و کار در موسسـات
تحقیقاتی و پژوهشـی ،مـوزه ها و رصدخانه ها

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
فیــــزیــــک در کــانـــــــادا
بـــرای آن کـــه بتوانیـــد بعـــد از فـــارغ التحصیلـــی از رشـــته ی
فیزیـــک در کانـــادا در شـــغلی متناســـب بـــا مـــدرک تحصیلـــی

●صنعت پزشکی
●اداره هــای دولتی (مثــل آژانس فضایی
کانادا و یا وزارت دفاع ملی کانادا)

خـــود مشـــغول بـــه کار بشـــوید ،عمومـــا الزم اســـت کـــه مـــدرک
کارشناســـی ارشـــد و یـــا دکتـــری فیزیـــک ،فیزیـــک مهندســـی و
یـــا رشـــته هـــای مشـــابه را داشـــته باشـــید.
بـــرای کار در زمینـــه هـــای مرتبـــط بـــا اخترفیزیـــک و فیزیـــک
نجومـــی ،الزم اســـت کـــه در رشـــته ای مرتبـــط بـــا ایـــن مـــدرک
از مقطـــع کارشناســـی ارشـــد و یـــا دکتـــری فـــارغ التحصیـــل

درآمـــد رشتـه فیـزیـک در کانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 30.77

میانگین (ساالنه)

$ 60,000

کمترین (ساالنه)

$ 43,200

باالترین (ساالنه)

$ 90,168
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ش ــده باش ــید .بنابرای ــن ،م ــی توانی ــد پ ــس از ف ــارغ التحصیل ــی،
بـــه ســـرعت وارد بـــازار کار شـــوید و بخـــت خـــود را در زندگـــی
حرفـــه ای مرتبـــط بـــا فیزیـــک بیازماییـــد.

برتـریــن دانشگــاه هــا بـرای رشتـه فیـــزیــک
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه ویکتوریا

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه سیمون فریزر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه واترلو

علــوم کـامپیـوتـر
در کـانــادا
COMPUTER SCIENCE IN CANADA
NOC: 2174

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن علـوم کـامپیـوتــر
●توسعه دهندگی نرم افزارها

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
علـــوم کـامپیـوتـــر در کانـــادا

●مدیریت دیتابیسها

بـــرای آن کـــه بتوانیـــد در شـــغلی متناســـب بـــا رشـــته ی علـــوم

●مهندسی سخت افزارهای کامپیوتری

کامپیوتـــر مشـــغول بـــه کار شـــوید ،الزم اســـت کـــه دســـتکم

●تحلیلگر سیستم های کامپیوتری
●توسعه دهندگی وب
●پژوهش در زمینههای رشتهی علوم کامپیوتر

مــدرک لیســـانس خــود را در رشتــــه ی علـــوم کامپیــــوتر از یــک
دانشگــــاه معتبــــر دریافــت کنیــد.
همیـــن مـــدرک راه را بـــرای ورود شـــما بـــه بـــازار کار مهیـــا
مـــی کنـــد امـــا برخـــی از مشـــاغل نیازمنـــد ایـــن هســـتند کـــه
در برنامـــه نویســـی بـــا زبـــان معینـــی نیـــز صاحـــب تخصـــص
باشـــید و بـــا نـــرم افزارهـــای مهندســـی یـــا علمـــی نیـــز آشـــنایی

درآمـــد علوم کامپیوتر در کانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 27.44

میانگین (ساالنه)

$ 53,500

کمترین (ساالنه)

$ 40,950

باالترین (ساالنه)

$ 89,025
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داشـــته باشـــید.

برتـریــن دانشگــاه هــا بـرای رشته علوم کامپیوتر
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه تورنتــو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونتـــرال

●دانشگاه آلبـرتــا

●دانشگاه واتــرلـــو

رشته علـم داده
در کـانــــــادا
DATA SCIENCE IN CANADA
NOC: 2172

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــه علـــم داده
●مهندسی نرم افزار

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
علــــــــم داده در کانـــــــادا
ً
اخیرا به یکی از فرصتهای شغلی رو
رشــته علم داده (دیتا ساینس)

●متخصص علم داده

به رشد در سرتاسر دنیا تبدیل شده است .با داشتن مدرک کارشناسی

●رویکردهای نوین محاسباتی

ارشد دیتا ساینس در کانادا میتوانید درآمدی ساالنه بین  87هزار تا

●برنـامــه ریز استـراتـژیــک

 120هزار دالر کانادا ( )CADداشته باشید.

●توزیع نمودن دادههــای بزرگ و پردازش

باید توجه داشــت که همانند اکثر رشــتهها از نظر تجربه و ســابقه

وظایف در ماشینهای مختلف

کاری ،افرادی که وارد بازار کار رشــته دیتا ساینس در کانادا میشوند
دستمزدهای متفاوتی دارند .چنانچه تجربه کاری کمتر از  1سال دارید
بهعنوان تازهکار مشغول میشوید و تجربه کاری کمتر از  4سال ،تجربه
کاری  5تا  9ســال و تجربه کاری بیش از  10ســال تقسیمبندیهایی

درآمد متخصص علم داده در کانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 44.85

میانگین (ساالنه)

$ 87,499

کمترین (ساالنه)

$ 47,639

باالترین (ساالنه)

$ 120,000
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ً
حدودا با توجه به این سابقههای شغلی ،حقوق دریافتی
هســتند که
نیز تعیین میشود.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـه علــــم داده
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه سایمون فریزر

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه رایرسون

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه کویین

●دانشگاه انتاریو غربی

●دانشگاه کارلتون

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه  HECمونترال

رشتـه MBA
در کـانـــادا
MBA IN CANADA
NOC: 1112

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیـــالن رشتــــــه MBA

مسیر شغلی رشته  MBAدر کانـادا

●مدیریت عمومی

بعد از فـــارغ التحصیلی ،می بایســـت دوره ی کارآمـــوزی را در

●مدیریت بینالملل

یکی از صنایـــع به پایان ببریـــد تا با کاربردهای رشـــته ی خود
در فضای عملی آشـــنایی بیشـــتری پیدا کنید .بعـــد از گذراندن

●مشاور و استراتژیست

ایـــن مراحل می توانید مشـــغول به کار شـــوید.

●کارآفرینی

البتـــه گاهی اوقات ممکن اســـت که کارفرما از شـــما بخواهد در

●بازاریابی

آزمون  CFAکه توســـط موسســـه ی پروانه ی آنالیز مالی برگزار

●مدیریت عملیات

می شــود شــرکت کنید و نمــره ی قابـل قبــولی را اخـذ کنیــد.

درآمـــــــد رشتـــــــه MBA
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 40.55

میانگین (ساالنه)

$ 79,076

کمترین (ساالنه)

$ 35,676

باالترین (ساالنه)

$ 120,793
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برتـریــــن دانشگـــاه هــا بـرای رشتــــه MBA
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویینز

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه وسترن

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه سنت ماریز

●دانشگاه یورک

●دانشگاه کونکوردیا

رشته علوم انسانی
در کـانــادا
HUMAN SCIENCES IN CANADA
NOC: 4169-4151

برتــرین عنـــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیان رشته علوم انسانی
●روزنامه نگار

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
علـــوم انســانی در کــانـــــادا
معمـــوال افـــرادی کـــه در حـــوزه علـــوم انســـانی بـــه تحصیـــل

●وکیل

میپردازنـــد ،بـــه شـــغلهایی ماننـــد سرپرســـت منابـــع

●معلم

انســـانی ،خبرنـــگار ،روانشـــناس ،مـــدرس ،کارشـــناس اقتصـــاد و
یـــا سیاســـت روی میآورنـــد .همچنیـــن اگـــر در رشـــتههای

●کارشناس مسائل اقتصادی

دیگـــری ماننـــد تاریـــخ و یـــا فلســـفه تحصیـــل کنیـــد ،در ایـــن

●روانشناس

حوزههـــا میتوانیـــد تدریـــس کـــرده و ایدههـــای خـــود را
مطـــرح نماییـــد .فرامـــوش نکنیـــد کـــه بـــا یادگیـــری صحیـــح

●نویسنده

مطالـــب میتوانیـــد مســـیر زندگـــی خـــود را بـــه خوبـــی انتخـــاب
کـــرده و شـــغلی ایـــده آل پیـــدا کنیـــد.

درآمـد علـوم انسـانی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 24.62

میانگین (ساالنه)

$ 47,999

کمترین (ساالنه)

$ 41,184

باالترین (ساالنه)

$ 81,599
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برتـریــن دانشگاه ها بــرای رشته علــوم انسـانی
●دانشگاه واترلو

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه تامسون ریورز

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه کویینز

●دانشگاه مک مستر

رشته حسابـداری
در کــــانــــادا
ACCOUNTING IN CANADA
NOC: 1111

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیـالن رشتــه حسـابـداری
●گزارش مالی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
حســــابـــداری در کــانــــادا
برای اینکه تبدیل به یک حســابدار حرفهای در کشــور کانادا شوید،

●مدیریت حسابداری

ابتدا الزم اســت که دوره تحصیلی رشته حســابداری در کانادا را در

●امور مالی

یکی از مؤسسات آموزشی معتبر بگذرانید .برای این منظور الزم است
تا در یکی از دورههای رشــتهام بــی ای  MBAدر کانادا با تمرکز بر

●مالیات
●تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط در
موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاهها

حسابداری در سطح کارشناسی شرکت کنید و یا در رشته حسابداری
ثبتنام کنید.
ثبتنام در رشــته حســابداری در کانادا شــامل دورههای اضافی در
مدیریت ،بازاریابی و امور مالی میشود .اگر در یکی از رشته های باال
ثبت نام کنید ،اولین قدم برای ورود به بازار کار به صورت حرفه ای را

درآمـــد حســابـداری در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)

برداشته اید.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتــه حسـابـداری
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین
●دانشگاه کنکوردیا

میانگین (ساعتی)

$ 23.44

میانگین (ساالنه)

$ 45,703

●دانشگاه تورنتو

کمترین (ساالنه)

$ 31,200

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه کبک

باالترین (ساالنه)

$ 77,695

●دانشگاه انتاریو

●دانشگاه الوال

●دانشگاه یورک

●دانشگاه واترلو
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رشته اقتصـاد
در کـانــــادا
ECONOMICS IN CANADA
NOC: 4162

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــه اقتصــــاد
●تحلیلگر مطالعات جمعیت
●اقتصــاددان مالیــــاتی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
اقتصــــــــــاد در کانـــــــادا
ب ــرای آن ک ــه بتوانی ــد در مش ــاغل مرتب ــط ب ــا رش ــته ی اقتص ــاد در

●برنامه ریز حمــل و نقـل

کان ــادا مش ــغول ب ــه کار بش ــوید ،در وهل ــه ی نخس ــت الزم اس ــت

●تحلیلگر تحقیقـات بانکی

ک ــه حداق ــل م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد خ ــود را در ای ــن رش ــته از

●مدیر اعتبـار  /وام تجاری

ی ــک دانش ــگاه معتب ــر اخ ــذ کنی ــد.

●تحلیلگر تحقیقات (مالی)

البتـــه ممکـــن اســـت کـــه بـــرای بدســـت آوردن بعضـــی از شـــغل
هـــا الزم باشـــد کـــه در رشـــته ی اقتصـــاد دارای مـــدرک دکتـــری
باشـــید .بـــه محـــض فـــارغ التحصیلـــی ،مـــی توانیـــد بـــرای

درآمـــد رشته اقتصـاد در کـانـادا

اش ــتغال در ح ــوزه ای مرتب ــط ب ــا رش ــته ی اقتص ــاد اق ــدام کنی ــد.

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 30

میانگین (ساالنه)

$ 58,500

کمترین (ساالنه)

$ 41,184

باالترین (ساالنه)

$ 89,450
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برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـــه اقتصـــاد
●دانشگاه کویین

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه وینیپگ

رشته مدیریت منابع انسانی
در کانـادا
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN CANADA
NOC: 0112

برتــــرین عنــــــاوین شغـلی
برای فارغ التحصـیــالن رشتـــه
مدیریــــت منــــابع انســـانی
●مدیر منابع انسانی

مسیــر شغلـــی رشتـه مدیـریت
منـــابع انســـانی در کــانـــادا
یـــک فـــارغ التحصیـــل رشـــتهی مدیریـــت منابـــع انســـانی در
کانـــادا مـــیتوانـــد در حوزههـــای مختلفـــی در بـــازار کار کانـــادا

●متخصص گزینش و استخدام نیروی انسانی
●شریک تجاری منابع انسانی

مش ــغول ب ــه کار ش ــود .ب ــه گون ــهای ک ــه بهتری ــن ش ــغل در بی ــن
تمام ــی ح ــوزه ه ــای مرتب ــط ب ــا رش ــته مناب ــع انس ــانی در کان ــادا،
متعل ــق ب ــه مدی ــر مناب ــع انس ــانی خواه ــد ب ــود .مدی ــران مناب ــع

●متخصص جذب نیروی کار ماهر
●تکنسین منابع انسانی

انس ــانی ب ــر فعالی ــت و عملک ــرد کارکن ــان ش ــرکته ــا و س ــازمان
ه ــا نظ ــارت دارن ــد .بنابرای ــن ،حض ــور ای ــن گ ــروه از متخصص ــان
از ایـــن جهـــت در کانـــادا ضـــروری اســـت کـــه ایـــن افـــراد مـــی
تواننـــد متخصصـــان مـــورد نیـــاز هـــر شـــرکت را تأمیـــن کـــرده

درآمـــد این رشتــــه در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 26.24

میانگین (ساالنه)

$ 64,250

کمترین (ساالنه)

$ 40,950

باالترین (ساالنه)

$ 96,000
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ـح خـــود در یـــک ســـازمان
و آنهـــا را در موقعیـــت شـــغلی صحیــ ِ

و یـــا شـــرکت قـــرار دهنـــد .در ایـــن صـــورت هـــم کارکنـــان آن
ســـازمان رضایـــت الزم را خواهنـــد داشـــت و هـــم ســـازمان در
مســـیر رشـــد مـــورد نظـــر خـــود قـــرار خواهـــد گرفـــت.

برترین دانشگــاه ها برای مدیـریت منـابع انسـانی
●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه یورک

●دانشگاه کنکوردیا

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه واترلو

رشته مدیریت بازرگانی
در کـانــادا
BUSINESS MANAGEMENT IN CANADA
NOC: 1122

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن مدیریت بازرگانی
●مجری توسعه بازرگانی

مســیر شغلــــــی رشتـــــه
مدیــریت بازرگــانی در کــانــادا
ج ه ــای کان ــادا
بع ــد از بدس ــت آوردن ی ــک م ــدرک دیپل ــم از کالــ 

●مشاور مدیریت

یـــا مـــدرک کارشناســـی از دانشـــگا ه هـــای ایـــن کشـــور در رشـــته
ت ه ــای ش ــغلی
ی توانی ــد فرصــ 
مدیری ــت بازرگان ــی در کان ــادا ،مــ 

●دستیار فروش

خوبـــی در کانـــادا داشـــته باشـــید .همچنیـــن ،برخـــی از شـــرکت

●حسابداری

ه ــا در کان ــادا ممک ــن اس ــت ب ــرای مش ــاغل مش ــاوره مدیریت ــی،
گواهـــی تأییـــد صالحیـــت از انجمـــن مشـــاوران مدیریـــت در

●نمایندگی خدمات مشتریان

ایال ــت م ــورد نظ ــر را درخواس ــت کنن ــد .ب ــه ع ــاوه ،اگ ــر مش ــاوره
هـــای مدیریتـــی در بخـــش هـــای مرتبـــط بـــا حـــوزه بهداشـــت و
درم ــان ص ــورت بگی ــرد ،ممک ــن اس ــت نی ــاز ب ــه ارائــ ه ی گواه ــی

درآمـــد پـرستـاران در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 23.92

میانگین (ساالنه)

$ 66,562

کمترین (ساالنه)

$ 40,000

باالترین (ساالنه)

$ 106,000
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از طـــرف ســـازمان  CHIMAدر کانـــادا وجـــود داشـــته باشـــد.

برتـرین دانشگـاه هـا بــرای رشته مدیریت بازرگانی
●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه یورک

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویینز

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه واترلو

رشته مدیریــت مالی
در کـانــادا
FINANCIAL MANAGEMENT IN CANADA
NOC: 0111

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیـالن مدیریـت مالی
●کنترل کننده  -خدمات مالی

مسیــــــر شغلــــی رشتــــه
مدیـریـــت مـــالی در کــانــادا
در صـــورت تحصیـــل رشـــته مدیریـــت مالـــی در کانـــادا مشـــاغل

●مدیر حسابداری

مختلفـــی را مـــی توانیـــد بعـــد از فار غالتحصیلـــی انتخـــاب

●مدیر مالی

کنیـــد .یـــک فار غالتحصیـــل از دانشـــگاه هـــای کانـــادا در رشـــته
مدیریـــت مالـــی مـــی توانـــد وارد مشـــاغلی ماننـــد تحلیـــل گـــر

●مدیر کنترل مالی

مالـــی ،دســـتیار کنتـــرل مالـــی و تحلیـــل گـــر کســـب و کار شـــود.

●مدیر خدمات ممیزی داخلی

همچنیـــن ،برنامـــه ریـــز مالـــی ،افســـر بودجـــه ،تحلیـــل گـــر

●مدیر برنامه ریزی و تحلیل مالی

ریســـک و مدیـــر پـــروژه از دیگـــر مشـــاغلی اســـت کـــه در بـــازار
کار کانـــادا بـــرای یـــک مدیـــر مالـــی وجـــود دارد.

درآمـد مدیریـت مالی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 30.24

میانگین (ساالنه)

$ 78,641

کمترین (ساالنه)

$ 52,000

باالترین (ساالنه)

$ 106,000
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برتـریــن دانشگاه هـا بــرای رشتـه مدیریـت مالی
●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه کنکوردیا

رشته مدیریت جهانگردی
در کـانــادا
TOURISM MANAGEMENT IN CANADA
NOC: 6313

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن رشته مدیـــریت
جهانگـردی

مسیــــــــر شغلــــــی رشته
مدیریت جهانگردی در کــانـــــادا
بهعنـوان یـک فار غالتحصیـل رشـته مدیریـت جهانگـردی در کانـادا

●مدیریت و اجرا

شـما بـا مجموعـهای از فرصتهای شـغلی در کانادا روبـهرو خواهید
شـد .فرصتهـای شـغلی در بخـش تأمینکنندههـای نیازهـای

●مدیریت و بازاریابی
●مدیریت برنامهها و کنفرانس
●مدیریت شرکتهای گردشگری و …

صنعت گردشـگری ماننـد خطوط هواپیمایـی ،هتلها ،رسـتورانها،
فراهمکننـدگان خدمـات غذایـی ،عمدهفروشـان ،خردهفروشـان،
توزیعکننـدگان و سـازمانهای مدیریـت مناطـق گردشـگری از جمله
مشـاغلی هسـتند که یک فار غالتحصیل رشـته مدیریـت جهانگردی
در کانـادا میتوانـد شـغلی را از بیـن آنها برای خود انتخـاب نماید.
همچنیـن می توانیـد در بسـیاری از موقعیتهـای شـغلی مربوط به

درآمد مدیریت جهانگردی در کـانـادا

صنعت گردشـگری و در سـازمانهای بینالمللـی ارائهدهنده خدمات
گردشـگری و شـرکتهای گردشـگری موجـود در سـطح اسـتانی و
کشـوری در کانادا مشـغول به کار شـوید .بعالوه در برخی مسـیرهای

درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 18.34

میانگین (ساالنه)

$ 44,962

کمترین (ساالنه)

$ 24,000

باالترین (ساالنه)

$ 61,000
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شـغلی ماننـد مدیریـت مقصـد گردشـگری ،مدیریت اجرایـی اماکن
پذیرایـی ،مدیریت خدمات مشـتریان ،مدیریـت رویدادها ،مدیریت
حملونقـل و بازاریابـی نیـز می توانید مشـغول شـوید.

برتـرین دانشگاه ها بــرای رشته مدیریت جهانگردی
●کالج هامبر

●کالج فن شاو

●دانشگاه رویال رودز

●کالج الگون کویین

●دانشگاه رایرسون

●دانشگاه ونکوور آیلند

روان شنــاسی
در کـانـــــادا
PSYCHOLOGY IN CANADA
NOC: 4151

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن روان شنـاســـــی
●روانپزشک

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
روانشنــــاســــی در کانــــادا
بــرای آن کــه بتوانیــد در شــغلی مرتبــط بــا روان شناســی در کانــادا

●روانشناس صنعتی

مشــغول بــه کار شــوید ،مــی بایســت کــه در آزمونــی شــرکت کنیــد

●متخصص اعصاب و روان

کــه بــر اســاس سیســتم جامــع رتبــه بنــدی کانــادا انجــام می شــود.
ایــن آزمــون بــر اســاس ســن ،مهــارت هــای تحصیلــی و حرفــه ای،

●روانشناس مهندسی

مهــارت هــای زبــان انگلیســی یــا فرانســوی و ســابقه ی کاری نمــره

●معلم روانشناسی

ای را بــه شــما اختصــاص مــی دهــد.

●روانشناس مشاوره

بــرای آن کــه بتوانیــد بــه عنــوان روان شــناس در کانــادا مشــغول
بــه کار شــوید ،مــی بایســت دســتکم نمــره ی  67را بــه خــود
اختصــاص بدهیــد .بعــد از گذرانــدن ایــن آزمــون ،مــی توانیــد

درآمـــد روان شنـاس در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 50.97

میانگین (ساالنه)

$ 99,392

کمترین (ساالنه)

$ 78,531

باالترین (ساالنه)

$ 142,975
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زندگــی حرفــه ای خــود را بــه عنــوان یــک روان شــناس در کانــادا
آغــاز کنیــد.

برتـریـــن دانشگـاه هــا بـرای روان شنــاســــی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه وسترن

●دانشگاه یورک

●دانشگاه سیمون فریزر

رشتــه حقـوق
در کـــانـــادا
LAW IN CANADA
NOC: 4112

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــه حقـــــوق
●مشــاور ،وکیــل ثبــت برنــد و پتنت در
شرکت های کوچک ،متوسط و فراملی
●فعالیـت به عنوان مشاور حقوقی و وکیل
مدافع
●کار در بانک ها و موسسات مالی
●تدریس و پژوهش در دانشگاه ها

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
حقـــــــــوق در کـــانــــــادا
بـــرای شـــروع زندگـــی حرفـــه ای بـــه عنـــوان وکیـــل در کانـــادا ،در
ابت ــدا م ــی بایس ــت دوره س ــه ی ــا چه ــار س ــاله ی لیس ــانس را ب ــا
موفقی ــت ب ــه پای ــان برس ــانید.
پ ــس از اتم ــام دوران تحصی ــل ،م ــی بایس ــت در آزم ــون وکال ــت
کانــادا شــرکت کنیــد و دوره ی کارآمــوزی بگذرانیــد .بعــد از اتمــام
ای ــن مراح ــل ،م ــی توانی ــد از منطق ــه و ی ــا اس ــتان خ ــود مج ــوز
فعالیـ ــتتان را ب ــه عن ــوان وکی ــل دریاف ــت کنی ــد.

درآمـــد وکیــل هـا در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 54.19

میانگین (ساالنه)

$ 105,699

کمترین (ساالنه)

$ 55,000

باالترین (ساالنه)

$ 145,158
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برتـریــن دانشگـاههــا بـرای رشتـــه حقـــــوق
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه وسترن

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه یورک

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه اوتاوا

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه دالهوزی

رشتـه هنـــر
در کـانــــادا
ART IN CANADA
NOC: 5136

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتــــه هنـــــر
●گرافیست و عکاس
●طراح نور ،لباس ،طراحی داخلی و...
●موزیسین

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
هنــــــــــر در کـــانـــــــادا
بعد از آن که از رشـــته ی هنـــر در کانادا فارغ التحصیل شـــوید،
می توانیـــد با اتکا بـــه مدرک تحصیلـــی خود بـــه کار در این

●تحقیق و پژوهش در موسسات پژوهشی،

زمینه بپردازید .البته در نظر داشـــته باشـــید که

می بایســـت

در مصاحبـــه ای مهارت خـــود را در زمینـــه ی موردعالقه ی خود

هنری و دانشگاهی
●تدریس در دروس مرتبط با هنر

به اثبات برســـانید و گاهی اوقات نیز ممکن اســـت الزم باشـــد
که در اتحادیه یا گروهی که به شـــغلتان ارتباط داشـــته باشـــد
عضو

شوید.

درآمـــد رشتـه هنــردر کـانــادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتــــه هنـــــر
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه سیمون فریزر
●دانشگاه رایرســون
●دانشگاه امیلی کـار

میانگین (ساعتی)

$ 20.92

میانگین (ساالنه)

$ 40,800

●دانشگـــاه تورنتـو

کمترین (ساالنه)

$ 24,375

●دانشگـاه کنکوردیـا

باالترین (ساالنه)

$ 69,360
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●دانشگـــاه آلبــرتا

رشتـه عکــاسی
در کـــانــــادا
PHOTOGRAPHY IN CANADA
NOC: 5221

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتـــه عکـاســی
●عکاسی و فیلم برداری فریلنسری
●عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
عکــــاســـــــی در کانــــــادا
به منظور این که بتوانید در حوزه های مرتبط با عکاسی در کانادا
مشغول به تحصیل بشوید ،می بایست سه مرحله را طی کنید:

●عکاسی خبری

 -1بایـــد حداقـــل مـــدرک لیســـانس خـــود را در رشـــته عکاســـی

●عکاسی مد و فشن
●پژوهش در موسسات هنری و آکادمیک
●تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی

گرفتـــه باشـــید.
 -2در زمینـــه عکاســـی کامپیوتـــری و پـــردازش دیجیتـــال عکـــس
دانـــش و تجربـــه قابـــل قبولـــی را داشـــته باشـــید.
 -3خالقیـــت و توانایـــی هـــای فنـــی خـــود را از طریـــق یـــک
پرتفولیـــو بـــه اثبـــات رســـانده باشـــید.

درآمـــد رشته عکاســی درکانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 25.23

میانگین (ساالنه)

$ 49,199

کمترین (ساالنه)

$ 25,963

باالترین (ساالنه)

$ 83,360
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ب ــا گذران ــدن ای ــن س ــه مرحل ــه ،م ــی توانی ــد در کان ــادا مش ــغول
بـــه کار در زمینـــه ی عکاســـی شـــوید و زندگـــی شـــخصی و
حرفـــه ای خوبـــی را بـــرای خودتـــان بـــه ارمغـــان بیاوریـــد.

برتـریــن دانشگـــاه هــا بـرای رشتـه عکـاســی
●دانشگاه رایرسون

●دانشگاه لمبتون

●دانشگاه کنکوردیا

●دانشگاه دورهام

●دانشگاه فن شاو

●کالج هنر نوا اسکوشیا

●دانشگاه فلمینگ

●دانشگاه السـال

رشتـه گرافیــک
در کـانـــادا
GRAPHIC DESIGN IN CANADA
NOC: 5241

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیـالن رشتـه گرافیـک
●طراح وب

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
گرافیــــــــک در کــانــــــادا
از جملـــه موقعیـــت هـــای شـــغلی مرتبـــط بـــا رشـــته گرافیـــک در

●طراح موشن گرافیک

کش ــور کان ــادا ،م ــی ت ــوان ب ــه فرص ــت ه ــای ش ــغلی موج ــود در
بخـــش هـــای تبلیغـــات ،ارتباطـــات ،طراحـــی وب ،چـــاپ و چـــاپ

●کارگردان هنری

تجـــاری ،تجربـــه کاربـــری و تولیـــد محصـــوالت چنـــد رســـانه ای،

●متخصص تصویربرداری دیجیتال

اش ــاره ک ــرد .ب ــه ش ــکلی ک ــه ب ــا برخ ــورداری از توانای ــی کاف ــی در
طراح ــی و ب ــه کارگی ــری ابزاره ــای ح ــوزه دیجیت ــال و ن ــرم اف ــزار،

●تدریس گرافیک

دانشـــجویان رشـــته طراحـــی گرافیـــک در کانـــادا مـــی تواننـــد
طـــرح هـــای منحصـــر بـــه فـــرد و جذابـــی را بـــرای محـــدوده
وســـیعی از پـــروژه هـــا ایجـــاد نماینـــد .البتـــه برخـــی از طراحـــان

درآمــد گرافیـست ها در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 24.04

میانگین (ساالنه)

$ 44,569

کمترین (ساالنه)

$ 35,000

باالترین (ساالنه)

$ 59,000
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نیـــز ترجیـــح مـــی دهنـــد تـــا بـــه عنـــوان یـــک فریلنســـر کســـب
درآمـــد کننـــد و زمـــان هـــای کاری و دســـتمزد خـــود را نیـــز ،بـــه
شـــکل مســـتقل تعریـــف نماینـــد.

برتـریــن دانشگـــاه هــا بــرای رشتـه گرافیــک
●کالج هامبر

●کالج فن شاو

●کالج سنتنیال

●موسسه هنر ونکوور

●دانشگاه کوانتلن

●دانشگاه ونکوور آیلند

●دانشگاه OCAD

●مدرسه فیلم تورنتو

رشتـه علوم و مهندسی محیـط زیسـت
در کانادا
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
NOC: 4161

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن علوم محیط زیست
●نظارت بر کیفیت هوا ،آب و زمین

مسیــر شغـــلی رشتــــه علــوم
محیـــط زیســـت در کـانــــادا
کار پـــس از تحصیـــل در کانـــادا در شـــرکتهای مهندســـی

● کنترل و پیشگیری از آلودگی

مشـــاور ،نهادهـــای دولتـــی و شـــهردار یها و کار در صنایـــع

● مدیریت منابع طبیعی

و ســـازمانهای غیـــر دولتـــی از جملـــه مســـیرهای شـــغلی
احتمالـــی ،بـــرای مهندســـان محیـــط زیســـت در کانـــادا اســـت.

● آموزش

برخـــورداری از مـــدرک کارشناســـی یـــا کارشناســـی ارشـــد ،ارائـــه

● پژوهش

مـــدرک مهندســـی حرفـــهای ( ).P.Engدر کانـــادا و برخـــورداری
از تجربـــه کاری تحـــت نظـــارت بـــه مـــدت حداقـــل  3ســـال ،از

● سیاست و قانونگذاری

جملـــه نیازمندیهـــای شـــغل مهندســـی محیـــط زیســـت در
کانـــادا اســـت .همچنیـــن ،ممکـــن اســـت گواهـــی  LEEDو یـــا

درآمـد محیـط زیسـت در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

طـــرف شـــورای ســـاختمانهای ســـبز در کانـــادا اعطـــا میشـــود
نیـــز ،از طـــرف برخـــی کارفرماهـــای کانادایـــی درخواســـت شـــود.

$ 25.2

میانگین (ساالنه)

$ 57,150

کمترین (ساالنه)

$ 42,000

باالترین (ساالنه)

$ 84,000
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گواهـــی رهبـــری در طراحـــی زیســـت محیطـــی و انـــرژی ،کـــه از

برتریــن دانشگــاه ها برای علـوم محیــط زیســت
●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه رجینا

●دانشگاه کارلتون

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه واترلو

رشتـه ژنتیـک
در کــانــــادا
GENETICS IN CANADA
NOC: 2121

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیـالن رشتـه ژنتیــک
●بیمارستان

مسیــــــــر شغلــــی رشتـــه
ژنتیــــــــک در کــانـــــــادا
جهـــت اشـــتغال بـــه کار بـــه عنـــوان یـــک متخصـــص در رشـــته

●آزمایشگاه پزشکی قانونی

ژنتیـــک در کانـــادا ،ارائـــه یـــک مـــدرک کارشناســـی در رشـــته
ژنتیـــک و یـــا یکـــی از رشـــته هـــای مرتبـــط مـــورد نیـــاز اســـت.

●آزمایشگاه پژوهشی

چنانچـــه بخواهیـــد بـــه عنـــوان یـــک پژوهشـــگر در ایـــن رشـــته
مشـــغول بـــه کار شـــوید ،ممکـــن اســـت نیـــاز باشـــد تـــا یـــک

●موسسات آموزشی

مـــدرک کارشناســـی ارشـــد و یـــا دکتـــری نیـــز در ایـــن رشـــته
ارائـــه دهیـــد.

درآمـــد ژنتیـــــک در کـانــادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 33

میانگین (ساالنه)

$ 67,963

کمترین (ساالنه)

$ 50,000

باالترین (ساالنه)

$ 84,000
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برتـریــن دانشگـــاه هــا بــرای رشتــه ژنتیـــک
●دانشگاه آلبرتا

●مموریال نیوفاندالند

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه گوئلف

●دانشگاه مانیتوبا

رشته زیست شناسی
در کــانـــادا
BIOLOGY IN CANADA
NOC: 2121

برتــرین عنـــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن زیسـت شنـاسی
●قارچ شناس

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
زیســت شنـــاسی در کــانــــادا
زیســت شناســان از نقشــی کلیــدی در مدیریــت منابــع طبیعــی،

●آناتومیست

کار بــا فناور یهــای پزشــکی و فناور یهــای جدیــد برخوردارنــد.

●زیست شناس دریایی

همچنیــن ،بــا برخــورداری از تفکــر انتقــادی و مهارتهــای کار
گروهــی و پژوهشــی ،میتواننــد در مشــاغلی ماننــد تکنســین

●باکتری شناس

پاتولــوژی ،پژوهشــگر حــوزه زیســت شناســی و افســر حفاظــت

●زیست شناس

از محیــط زیســت مشــغول بــه کار شــوند .البتــه امــکان ادامــه
تحصیــل در رشــتههای پزشــکی نیــز بــرای فار غالتحصیــان رشــته

●گیاه شناس

زیســت شناســی در کانــادا وجــود دارد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه برخــورداری از مــدرک کارشناســی در رشــته زیســت

درآمد زیست شنــاسی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 26.43

میانگین (ساالنه)

$ 58,140

کمترین (ساالنه)

$ 48,000

باالترین (ساالنه)

$ 82,000
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شناســی و یــا یکــی از رشــتههای مرتبــط ،بــرای اشــتغال بــه کار
زیســت شناســان در کانــادا نیــاز اســت.

برتـریــن دانشگاه ها بــرای رشته زیســت شناسی
●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه کنکوردیا

●دانشگاه واترلو

●دانشگاه یورک

رشتـه صنــایع غــذایی
در کانـادا
FOOD INDUSTRY MANAGEMENT IN CANADA
NOC: 0631

برتــــرین عنــــــاوین شغـلی
برای فارغ التحصـیـــالن رشــته
صنایــع غذایـــی

مسیــــــــر شغلــــی رشتـــه
صنــایـــع غـذایـی در کـانـــادا
متخصصـــان صنایـــع غذایـــی در بخـــش هـــای مختلفـــی مـــی

●توسعه و پژوهش

تواننـــد در کانـــادا مشـــغول بـــه کار شـــوند .توســـعه و پژوهـــش،

●کنترل کیفیت

کنت ــرل کیفی ــت ،ف ــرآوری گیاه ــان و کار در ش ــرکت ه ــای بازرس ــی
از جمل ــه فرص ــت ه ــای ش ــغلی هس ــتند ک ــه ب ــا تحصی ــل رش ــته

●فرآوری گیاهان

صنایـــع غذایـــی در کانـــادا مـــی تـــوان در ایـــن بخـــش هـــا
مشـــغول بـــه کار شـــد.

●کار در شرکت های بازرسی

درآمد صنــایع غـذایی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 28.21

میانگین (ساالنه)

$ 55,584

کمترین (ساالنه)

$ 29,250

باالترین (ساالنه)

$ 95,500
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برتـریـن دانشگاه هـا بــرای رشته صنــایع غـذایی
●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه کارلتون

●دانشگاه گوئلف

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●مموریال نیوفاندلند

پـــزشکــی
در کـانـــادا
MEDICINE IN CANADA
NOC: 3112

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتـه پـــزشکــی

مسیر شغلی رشته پزشکی در کانادا
ایـن چهـار مرحله را برای فعالیــت بـه عنوان یک پزشـک در کانادا

●مطـب شخصـی
●اشتغـال در بیمـارستـان های کانـادا
●تدریس در دانشگاه

طـی کنید:

 -1مـدرک پزشـکی معتبـری را از یکی از دانشـگاههایی که «فهرسـت

راهنمـای جهانـی دانشـگاههای پزشـکی» ( )WDMSتاییـد کـرده

●پــژوهـــش و تحقیـــق در مـــراکــــز
تحقیقـــاتی پزشـــکی

اسـت ،اخـذ کرده باشـید.

 -2بـرای اخـذ مجوز از شـورای پزشـکی کشـور کانادا اقـدام کنید و بر

اسـاس معیارهای این سـازمان تایید شـوید.

 -3یـک سـال تحصیلات تکمیلـی را تحت نظـر مقامات پزشـکی در
اسـتان مورد نظـر خـود بگذارنید.

 -4تاییدیـهی رسـمی را از کالـج پزشـکان خانـواده در کانـادا ،کالـج

درآمـــد پــزشکـی در کــانــادا
استــان

درآمـد (دالر کانادا)

بیریتیش کلمبیا

$ 273,000

آلبرتا

$ 380,384

کبک

$ 325,000

اونتاریو

$ 360,000
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پادشـاهی پزشـکان و جراحـان در کانـادا دریافت کنیـد .پس از طی
ایـن مراحل شـما مجـوز الزم را برای مشـغول به کار شـدن به عنوان

یک پزشـک در کانـادا خواهید داشـت.

برتـریــــن دانشگـــاه هــا بـرای پــــزشــــکی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه الوال

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه اتاوا

●دانشگاه وسترن

دنـدانپـزشـکی
در کـانــــــادا
DENTISTRY IN CANADA
NOC: 3113

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن دنـدان پـزشکـــی
●زیبایی دهان و دندان ،بازسازی دندان ها
●جراحی دندان ها ،فک و لثه

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
دنــــدان پـزشکـــی در کانــادا
بـــرای مهاجـــرت بـــه کانـــادا بـــه عنـــوان دنـــدان پزشـــک و یـــا

●تدریس در رشــته ی دندان پزشــکی در
دانشگاه ها
●تحقیــق و پژوهش در موسســات علمی

مش ــغول ب ــه کار ش ــدن در ای ــن رش ــته الزم اس ــت ک ــه مدرک ــی را
مرتبـــط بـــا ایـــن رشـــته اخـــذ کـــرده باشـــید.
در کنـــار ایـــن مســـئله ،الزم اســـت کـــه در آزمـــون ملـــی دنـــدان
پزش ــکی کان ــادا (ک ــه ب ــه عن ــوان  NDEBمع ــروف اس ــت) ش ــرکت
کنیـــد و نمـــره قبولـــی در ایـــن آزمـــون اخـــذ کنیـــد.

مرتبط با دندان پزشکی

پـــس از انجـــام ایـــن کار ،مجـــوز الزم بـــه شـــما داده خواهـــد
شـــد کـــه در ایـــن حـــوزه فعالیــــت کنیـــد و یـــا مطـــب شـــخصی

درآمـــد دندان پزشکان در کانادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)

خودتـــان را تاســـیس کنیـــد.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای دنــدان پزشکـــی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه دالهوزی

میانگین (ساالنه)

$ 274,000

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه اتاوا

کمترین (ساالنه)

$ 143,000

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

باالترین (ساالنه)

$ 419,000

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه وسترن انتاریو

●دانشگاه مانیتوبا

میانگین (ساعتی)
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$ 93.20

رشتــه داروســازی
در کــانــــادا
PHARMACOLOGY IN CANADA
NOC: 3131

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصیالن رشتـه داروسـازی
●داروساز بالینی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
داروســـــــازی در کــانــــــادا
بـرای اینکـه به یـک داروسـاز دارای پروانه اشـتغال در کانـادا تبدیل

●داروساز

شـوید ،بایـد یک مـدرک کارشناسـی از یکـی از دانشـگاهها دریافت

●داروساز بیمارستان

و در امتحـان مربـوط به رشـته داروسـازی در کانادا شـرکت کنید .در
گام بعـدی بایـد تجربه عملـی در دوره کارآموزی را کسـب کنید .البته

●داروساز صنعتی

بایـد بـه ایـن نکته توجـه کنید که رشـته داروسـازی در کانـادا تحت
نظـارت قوانیـن ایالتی و سـرزمینی اسـت .مقامات قانونی به شـکل
مسـتقیم مسـئول ارائـه مـدارک و پروانههـای داروسـازی بـه فـارغ
التحصیلان ایـن رشـته در کانـادا هسـتند .بنابرایـن ،در هـر ایالـت
ممکـن اسـت عالوه بر شـرایط ذکرشـده در باال ،شـرایطی مجزا برای

درآمــد داروســـازی در کـانــادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

نظر گرفت ه شـده باشـد.

برتـریــن دانشگــاه ها بــرای رشتــه داروســازی

$ 64

میانگین (ساالنه)

$ 133,321

کمترین (ساالنه)

$ 90,168

باالترین (ساالنه)

$ 155,000
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ارائـه حق اشـتغال بـه فار غالتحصیالن رشـته داروسـازی در کانادا در

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه دالهاوزی

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه الوال

●دانشگاه منیتوبا

●دانشگاه ساسکاچوان

●مموریال نیوفاندالند

●دانشگاه واترلو

فیـزیـوتـــراپـی
در کـــانـــــادا
PHYSIOTHERAPY IN CANADA
NOC: 3142

برترین عناوین شغــلی برای فارغ
التحصـیـالن رشته فیزیوتـراپــی
●ارزیابی تواناییهای جسمی بیماران
●برنامه ریزی برنامه های فیزیوتراپی
●انتخاب تمرینات و دستگاه های مناسب
●انجام تحقیقات در زمینه فیزیوتــراپی
●مشــورت با دیگر متخصصان مربوطه

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
فیـــزیــوتــراپــی در کانــــادا
در گام اول بــرای اینکــه بهعنــوان یــک فیزیوتــراپ در ایالــت آنتاریــو
و ســایر ایالتهــا (بــه غیــر کبــک) شــناخته شــوید ،بایــد مــدارک
تحصیلــی تــان بــهوســیله ســازمان مربوطــه بــه نــام قانونگــذاران
اتحادیــه فیزیوتراپــی در کانــادا و ( یــا  ) CAPRمــورد ارزیابــی
قــرار گیــرد .بعــد از تکمیــل فرآینــد اعتبارســنجی نیــاز اســت تــا در
امتحــان مهــارت فیزیوتراپــی ( )PCEشــرکت کنیــد.
بعــد از تکمیــل امتحــان کتبــی شــما مجــاز بــه اپــای کــردن بــرای
دریافــت گواهــی اســتانی مربــوط بــه ثبتنــام کالــج فیزیوتراپهای
انتاریــو خواهیــد شــد .در ایــن هنــگام درحالیکــه بــرای امتحــان

درآمـــد فیزیوتراپــی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 26.49

میانگین (ساالنه)

$ 51,656

کمترین (ساالنه)

$ 29,250

باالترین (ساالنه)

$ 87,814
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کلینیــکال خــود را آمــاده میکنیــد ،میتوانیــد تحــت نظــارت
یــک ســوپروایزر کار کنیــد.

برتـریــن دانشگــاه هــا بـرای رشتـه فیزیوتراپـی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه اتاوا

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه انتاریو غربی

●دانشگاه دالهوزی

●دانشگاه الوال

●دانشگاه ساسکاچوان

●دانشگاه شربروک

●دانشگاه مانتوبیا

رشته مامـایی
در کـانــــادا
MIDWIFERY IN CANADA
NOC: 3124

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتـه مـامـایـــی
●مراقبت پیش و پس از زایمان و مراقبت از
نوزاد در مراکز درمانی

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
مــــامــــایی در کـــانــــــادا
برای اینکه در رشـــته مامایی در کانادا مشـــغول به کار شـــوید،

●کار مراقبتی چه در بیمارســتان ها ،مراکز

همانند ســـایر رشـــتههای تحت نظـــارت ایالتی و کشـــوری در
کانادا بایـــد ابتدا در ایالـــت مربوطه ثبتنـــام کنید.

زایمان ،منازل

افرادی که در رشـــته مامایی در خارج از کانـــادا تحصیل کردهاند

●مراقبت های پرستاری
●آموزش نکات پیش از زایمان.

نیز باید مـــدارک خود را برای بررســـی مهارتهـــا و دانش خود
در رشـــته مامایی در کانادا به ســـازمان ارزیابی ارســـال و مورد
ارزیابـــی قرار گیرند.

درآمـــد مـامـایـی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 44.40

میانگین (ساالنه)

$ 86,572

کمترین (ساالنه)

$ 40,501

باالترین (ساالنه)

$ 117,098
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برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـــه مـامـایــی
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه رایرسون

●دانشگاه لورنشن

●دانشگاه مک مستر

●دانشگاه مونت رویال

●دانشگاه کبک

●دانشگاه مانتـوبیـا

رشته پرستاری
در کــانــــادا
NURSING IN CANADA
NOC: 3012

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیـــالن پــرستــاری
●پژوهش در زمینه پرستاری در دانشگاه ها

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
پـــرستـــــاری در کــانـــــادا
بـرای آن کـه بتوانیـد بـه عنـوان یـک پرسـتار در کانـادا مشـغول به

و مراکز تحقیقاتی
●اشتغال به کار پرستاری در بیمارستان ها
●ارائه ی آموزش های مرتبط با بهداشت به
محصالن در مدارس

کار شـوید ،در ابتـدا الزم اسـت کـه سـوابق تحصیلی شـما بـه تایید
«سـرویس آمـوزش جهانـی» دربیایـد .این سـازمان از سـوی دولت
کانـادا مامور شـده اسـت تـا مـدارک تحصیلی را بررسـی کـرده و به
تایید برسـاند.

●اشتغال در کلینیک های خصوصی

از طرف دیگر ،الزم اسـت که اداره ی  NNASدر کانادا این مسـئله را
احـراز کنـد که شـما مهـارت ها و صالحیـت الزم را جهت اشـتغال به

درآمـــد پـرستـاران در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 41.09

میانگین (ساالنه)

$ 80,126

کمترین (ساالنه)

$ 41,430

باالترین (ساالنه)

$ 94,322
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پرسـتاری در خـود دارید .شـرکت در آزمـون های این نهـاد  650دالر
کانـادا خرج بر مـی دارد.

برتـریــن دانشگـــاه هــا بــرای پـــرستـــــاری
●دانشگاه بیریتیش کلمبیا

●دانشگاه کویین

●دانشگاه تورنتو

●دانشگاه اتاوا

●دانشگاه مک گیل

●دانشگاه مونترال

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه کلگری

●دانشگاه وسترن

●دانشگاه مک مستر

رشتــه دامپـزشکـی
در کـانــادا
VETERINARY MEDICINE IN CANADA
NOC: 3114

برترین عناوین شغـلی برای فارغ
التحصـیــالن رشتـه دامپـزشکـی
●کلینیک های خصوصی و بیمارستان ها

مسیــــــر شغلــــی رشتـــــه
رشتــه دامپـــزشکـی در کانــادا

●مطب شخصی

برای آن که بتوانید به عنوان یک دامپزشـــک در کانادا مشـــغول

●مزارع و محیط های روستایی

به تحصیل شـــوید ،اولین کاری کـــه باید بکنید این اســـت که
از شـــعبه ی کالج کانادایی دامپزشـــکان در اســـتان مدنظر خود

●باغ وحش ها
●تحقیق و پژوهش در موسسات پژوهشی
و آزمایشگاه ها

مجوز فعالیــــت کسب کنید.
اگر که در کشـــور خـــود به کار دامپزشـــکی پرداختـــه اید ،می
بایســـت از اداره ی  NEBکانـــادا مجوز دریافـــت کنید که این
مســـئله با شـــرکت در آزمون های این موسســـه ممکن خواهد
شـــد .بعد از انجام ایـــن کار ،مـــی توانید در بیمارســـتان ها و

درآمـــد دامپزشـک در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)

کلینیک ها مشـــغول به کار شـــوید و یا مطلب شـــخصی خود
را تاســـیس کنید.

برتـریــن دانشگـاه هــا بـرای رشتـه دامپـزشکـی

میانگین (ساعتی)

$ 25.64

میانگین (ساالنه)

$ 50,000

●دانشگاه گوئلــف

کمترین (ساالنه)

$ 27,500

●دانشگاه کلگــری

باالترین (ساالنه)

$ 85,000

●دانشگاه مونتـرال
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رشته علوم آزمایشگاهی
در کـانــادا
LABORATORY SCIENCES IN CANADA
NOC: 3211

برتــرین عنــــاوین شغـلی برای
فارغ التحصـیـــــان رشتـــــه
علـــوم آزمایشگــــاهی

مسیـــــر شغلـــــی رشتـــــه
علــوم آزمایشگــاهی در کـانــادا
بــرای اشــتغال بــه کار در رشــته علــوم آزمایشــگاهی در کانــادا

●تدریس در دانشگاه

پــس از دریافــت مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی و گذرانــدن یــک

●کار در مراکز درمانی و بهداشتی

دوره کارآمــوزی ،بایــد در انجمــن علــوم آزمایشــگاهی کانــادا

●کارشناسی سرم و غذا

کــه مســئول اعطــای گواهــی اشــتغال بــه کار بــرای متخصصــان
علــوم آزمایشــگاهی در کانــادا اســت ثبتنــام نماییــد .ســپس در

●کارشناس و پژوهشگر آزمایشگاه

امتحــان تأییــد صالحیــت کــه ســه بــار در ســال در سرتاســر کانــادا

●مراکز مربوط به آسم و آلرژی

برگــزار میشــود نیــز شــرکت نماییــد .بــرای شــرکت در امتحــان

الزم نیســت حتمـ ً
ـا شــهروندی کانــادا را داشــته باشــید ،امــا توجــه
داشــته باشــید کــه ایــن امتحــان فقــط در داخل خــاک کانــادا برگزار

درآمد علوم آزمایشگاهی در کـانـادا
درآمـــد (دالر کــانــــادا)
میانگین (ساعتی)

$ 50

میانگین (ساالنه)

$ 115,000

کمترین (ساالنه)

$ 79,000

باالترین (ساالنه)

$ 161,000
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میشــود .بنابرایــن ،بــرای شــرکت در امتحــان ارزیابــی صالحیــت
متخصصــان علــوم آزمایشــگاهی در کانــادا بایــد بــه ایــن کشــور
ســفر کنیــد .بعــد از قبولــی در امتحــان بایــد بــا مقامــات اســتانی
کــه در آن قصــد مشــغول بــه کار شــدن را داریــد تمــاس گرفتــه و
بــرای دریافــت اجــازه کار هماهنگیهــای الزم را انجــام دهیــد.

برتـرین دانشگاه ها بـرای رشته علـوم آزمایشگاهی
●دانشگاه تکنولوژی انتاریو

●دانشگاه نیوبرانزویک

●دانشگاه آلبرتا

●دانشگاه رجینا

●دانشگاه بریتیش کلمبیا

●دانشگاه تامسون ریورز

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

ارتباط با دفاتر کانادا

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

( 10خط)

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)

02 1 91 3 0 2 92 9

www.trustimm.com
info@trustimm.com
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