


فین کانادا کشوری بزرگ و پیشرفته  در مرلا ت  ر

.نقط  آمفیکاست

ن کشور جرز  رفو لدرر فین کشروروا و دومریاین 

از ایرن رو . کشور پهدراور جهراب بر  مرلار مرت رود

   حصیل در رمه  پزمرکت در کانرادا ولروارز جرز

محبرروت  ررفین و پفافترررار فین رمرره  وررا بررین

اب مهقاضرریاب اسررت و ایررن کشررور سرراین  دانشرر وی

.زیادی را از سفاسف دنیا ب  خود جذت مت کدر

عرا ت کیفیت بایی دانشگاز وای کانرادا و موعییرت

است امهغال ب  کار پس از  حصیل از جلل  عواملت

ت ک  باعث محبوبیت دانشرگاز ورای ایرن کشرور مر

. مود

رشته پزشکی در کانادا



وایه رممیهبف فینازکانادادرپزمکتوایرمه 

کابپزمومونرمتمحسوتکشورایندر حصیلت

.وسهدرکشورایندردرآمرسطحبای فیندارای

ینبف فردزدرکانادادرپزمکتدانشکرز۱۷حرود

.دارنرعفارجهابوایدانشگاز

للتا لبیندانش ویابمحرودیوایدانشگازافتتاز

د یلب رواینازدودرمتعفارپذیفشموردرا

متادای زیادیبسیاررعابهتتضایمحرود،ظفتیت

.مود



کدام دانشگاه های کانادا مورد 
تایید وزارت بهداشت هستند؟

یمکانادادرپزشکیرشتهبهورودمتقاضیان

کهندباشداشتهتوجهنکتهاینبههموارهبایست

گونههرازقبلوتحصیلمحلانتخابجهت

وزارتتاییدموردهایدانشگاهلیستاقدامی،

دمورراکشورپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

.دهندقراربررسی

وزارتتاییدموردهایدانشگاهلیستادامهدر

راکشورپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

.کنیممیمعرفی

.تاسبفرستو غییفحالدرساین  یستاین

اندر ومتبیشهفااالعاتکسبجهتعالعلدراب

.کددرمفاجی بهداشتوزارتسایتب 

http://behdasht.gov.ir/


خارجردپزمکترمه در حصیلمهقاضیابضلندر

ایودانشگازب دسهفستجهت واندرمتکشوراز

ولچوبکشورواسایفدربهرامتوزارت اییرمورد

درکیپزشعدواببامف بطمطلبب آ لابوایها یا

آریاناپارسسایتدرآلماندرپزشکیوایتالیا

.کدیرمفاجی 

•University of British Columbia

•University of Toronto

•McGill University

•McMaster University

•University de Montreal

•University of Alberta

•University of Calgary

•University of Ottawa

•The University of Western Ontario

https://arianaabroad.com/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/


•Queen’s University at Kingston

•Dalhousie University

•Laval University

•University of Manitoba

•Universite de Sherbrooke

•Memorial University of Newfoundland

•University of Saskatchewan

•University of Victoria

•University of Windsor

•York University

•University de Quebec a Montreal

•University of Regina

•Western University

•University Guelph

•University Waterloo

•Simon Faster University

•University of Northern British Columbia



بهترین دانشگاه ها برای تحصیل
رشته پزشکی در کانادا کدامند؟

وتبرمعآموزشیسیستمازکاناداهایدانشگاهاغلب

رنظازهادانشگاهاین.برخوردارندایپیشرفته

قرارباالییسطحدرنیزپژوهشیوعلمیتحقیقات

.دارند

اداکانهایدانشگاهشدهانجامهاینظرسنجیطبق

اندانشجویمیاندررضایتمیزانبیشتریندارای

.استالمللیبین

برمعتهایدانشگاهمعرفیبهداریمقصدروایناز

سیستمQS)بندیرتبهطبقپزشکیرشتهدرکانادا

:بپردازیم(هادانشگاهجهانیبندیرتبه

خودهایدانشگاهاعتبارمشاهدهجهتعالقمندان

.کنندمراجعهQSسایتبهتوانندمی

https://www.topuniversities.com/university-rankings


Queen’s University at Kingston     ۲۳۹

McGill University        ۳۵

University de Montreal     ۱۳۷

McMaster University    ۱۴۰

University of Calgary    ۲۳۳

Dalhousie University    ۲۸۰

University of Western Ontario    ۲۱۱

University of Toronto      ۲۹

University of British Columbia     ۵۱

University of Alberta   ۱۱۳

University of Ottawa   ۲۸۱

Simon Faster University   ۳۱۴

University of Saskatchewan   ۴۳۹

University of Manitoba  ۶۰۱_۶۵۰

Universite de Sherbrooke ۶۵۱_۷۰۰

University of carleton ۶۵۱_۷۰۰



چگونه برای تحصیل در کانادا 
اقدام کنم؟

رونددارایهرکدامکاناداپزشکیهایدانشگاه

تقاضیمبنابراین.باشندمیفردبهمنحصرپذیرش

مورداهدانشگخود،رزومهبهتوجهباابتدابایستمی

قراربررسیموردرادانشگاهشرایطوانتخابرانظر

.دهد

ها،دانشگاهپذیرشظرفیتمحدودیتدلیلبه

.استزیادبسیارپذیرشاخذبرایرقابت

شکیپزرشتهدرکاناداهایدانشگاهازبسیاریزیرا

.پذیرندنمیراالمللیبیندانشجویان

درزمکتپرمه در حصیلمهقاضیابکلتصورتب 

وایرمه درسال۴ ا۳بایستمتابهراکانادا

مداست،زیست  فبت،علومماندرپزمکتبامف بط

.کددر حصیل…ومیلت



ستبایمتکشورایندرکارمداستمررکاخذازپس

نلفزوکفدزمفکتMCATعدواب حتآزمونتدر

.نلایدرکسبعبو ت

وایازدانشگوارد واندرمتدانش ویابعبو تازپس

.دودر حصیلادام رمه ایندرومرزکاناداپزمکت

۱۵حراعلمیرلدامهنکاناداوایدانشگازاغلبدر

مررکدامهنودانشگاوتپیشودیپلممقطعدر

نیازوایپیشوا زاماتاز۶٫۵حراعلآیلهسزباب

.بامرمترمه اینب ورود

سال۶ ا۴بینپزمکترمه در حصیلدورزاول

.است



MCATآزمون 

MCATابتارزیجهتاستا لللتبیناسهانراردآزموب

وایمهارتوانهقادی فکفمسئل ،حل وانایت

بفایایگزید چدرصورتب ک دانش ویابنومهاری

.استمرزافاحتکاناداوایدانشگازدرپذیفش

متاصلتبخش۴ماملکامپیو فبفمبهدتآزموباین

سیسهمیبیو وژومیلتبیواصولازعبار درک بامر

و وژی،بیوایسیسهمتیزیکومیلتاصولزنرز،وای

هقادیان حلیلرتهار،بیو وژیواجهلاعتروانت،اصول

.اسهریلوایمهارتو



دوره رزیدنتی

واردخود حصیلتسالآخفیندرپزمکتدانش ویاب

.مونرمتCARMSنامب کانادارزیرنهتوایدورز

صیالت حا لامازپیشمازچدررزیرنهتپذیفشعلر ا

.مودمتان ام

 ودانشنظفموردوایبیلارسهابووا خصصابهرا

 وسطمرزاپالیوایبفنام ومرزبدریاو ویت

.گفددمتبدریر ب مخص

همسیسواردوابدریاو ویتوااالعات لامتنهایها

ییین تفدرزیرنهتسلتومرزکامپیو فیپذیفش

ص خصب  وج باتفدرزیرنهتدورزاول.گفددمت

.استمهفاوتانهخابت

متاولب سال۲حرودخانوادزپزمکابرزیرنهت

الاافپزمکتیاداخلتپزمکتدانش ویاب.ان امر

.کددرسپفیبایستمترارزیرنهتسا  ۴دورز



صدور مجوز تحصیل 
پزشکی در کانادا

لللتا بیندانش ویاببفایپزمکتنظامم وزصرور

انررزمپزمکترمه در حصیلپایابب موتقک 

م وزصرورمفایطادام در.استویژزضوابطتدارای

:کفدخواویمذکفرا

ک ا هحصیالنتتارغ:MCCEEوایآزموبدرعبو ت

بایستمتبپفدازنرتیا یتب کشورایندردارنرعصر

.نلایدرکسبعبو تنلفزومفکتآزموبایندر

ارزیابتورفباکاناداMCCسازماب وسطآزموباین

تارغپزمکتدانشمیزابولچدینوکاتتآمادگت

.مودمتبفگزارا هحصیالب

بفمبهدتوبودزساعت۴حرودآزموباینزمابمرت

.استکامپیو ف



MCCQEآزموبکفدبسپفی part:نیزآزموباین

.ان امرمتاولب روز۱مرتب وبودزکامپیو فی

پزمکتوایمهارتارزیابتآزموباینورف

رزیکارووایدورزب دارنرعصرک استمهقاضیانت

.مونروارد

ین یینگفشوبا یدتوایمهارتدانش،آزموباین

متعفارارزیابتموردراMCCسازماباورافدرمرز

.دور

ورایمم وزاخذب  لایلک مهقاضیانتازدسه آب

آزموبدربایستمتدارنرراLMCCکاناداپزمکت

MCCQE part2مونرپذیفته ومفکت.



مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش 
:از دانشگاه

پای علوم یسانسمررکارائ •

 اتلیا۶٫۵حراعلنلفزباآیلهسزبابمررک•

پزمکتورودیآزموبدرعبو ت•

نام انگیزز•

رزوم •

نام  وصی •



سفارت
وردمدانشگازورمه بایستمتاولعرمدرمهقاضیاب

.نلایدراخذراخود حصیلتپذیفشوانهخاترانظف

مهاجفتسایتدربایرمهقاضیابپذیفشاخذازپس

CICرکددای ادخودبفایپفوتایلتوکفدزنامربت.

متاماعرزمابدرک بامدردامه  وج بایردانش ویاب

مرزماعالکاناداسفارتسویازک مرارکت لامتبایست

نیازموردمرارکمهنادام در.بامدردامه آمادزرا

.مرخواورذکفسفارتب ارائ جهت

وعتدریاتتبفایمخصمرارکسازیآمادزازپس

مبلغتبایستمتزمابایندر.کدرمتاعرامسفارت

ودگامدر.نلایرپفداختسفارتب دیر۱۵۰حرود

ارائ باتفدمرز،مشخصزمابدرسفارتب مفاجی 

.کفدخواوروویتاحفازونگاریانگشتب اعراممرارک

.دمونلتان امحضوریمصاحب کاناداویزایاخذبفای

ماز۴ا ت۲بینعلر اکانادا حصیلتویزایاخذپفوس 

.ان امرمتاولب 



مدارک مورد نیاز اخذ ویزای 
:تحصیلی

دانشگازازپذیفش•

میهبفپاسپورت•

ما ت لکناربات•

ویزادرخواستتفم کلیل•

عکسعطی دو•

پلناسهادی•

ویزاوزید پفداخت•

انگلیستزبابب مرارکرسلت فجل •

کارنام •



هزینه های من در کانادا چقدر 
است؟

هایهزینهپرداختبهملزمکانادادردانشجویان

.هستندپزشکیرشتهدرتحصیل

دریپزشکرشتهدرتحصیلهایهزینهکلیطوربه

دانشگاهیهرواستمتفاوتکاناداهایدانشگاه

.داردراخودبهمخصوصشهریه

شجویاندانبرایتحصیلهزینهمیانگینصورتبهاما

دالر۳۰۰۰۰تا۱۲۰۰۰حدودمبلغیالمللیبین

ازرخیبشهریهبررسیبهادامهدر.باشدمیسالیانه

:پردازیممیکاناداهایدانشگاه

دالر۲۷٫۸۵۰تورنتو•

دالر۱۷٫۷۵۵کلمبیابریتیش•

دالر۱۲٫۰۴۴آلبرتا•



دیر۱۵٫۹۸۶کلگفی•

دیر۱۸٫۳۰۰دا هاوست•

دیر۱۶٫۲۳۶ساسکاچواب•

دیر۱۲٫۶۶۰مفبفوک•

دیر۲۴٫۲۶۰کوئین•

دیر۲۲٫۵۰۰ا اوا•

دیر۳۰٫۰۰۰تانر درنیوملوریال•

دیر۱۴٫۳۱۰مونهفال•

باوودزبمیانگینصورتب ا ذکفتوقمبا غا به 

تمهفاوموردنظف خصصنوعودورزاولب  وج 

.بودخواورمهغیفو



هزینه زندگی

بایستمتدارنرراکانادادر حصیلعصرک مهقاضیانت

ب کشورایندردانش ویتزنرگتوایوزید از

ریزی بفنامبهواندر امونرآگازدعیقوکاملصورت

.دودران امدعیقت

دراداکاندر حصیلوزنرگتوایوزید استگفهدت

.است فپاییناسهفا یاوانگلیسبامقایس 

کانادادرزنرگتمفایطباآمدایتجهت

.کدیرکلیکاید ا

للحمسکن،وزید ماملعلر اتفدزنرگتوایوزید 

اب ومتمیانگینصورتب ک است،…وغذانقل،و

.بامرکانادادیر۱۲۰۰۰ ا۱۰۰۰۰بینرعلت

زنرگتکسبونوعب بسهگتزنرگتوایوزید ا به 

.دارداوکفدبخفجعاداتوتفد

بزرگمهفوایدرزنرگتوایوزید استذکفمایاب

.استبیشهفبسیارکوچکوایمهفب نسبت

https://arianaabroad.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


 واندرمتدانش ویاباعرامگون وفازپیشبدابفاین

وزید دعیقمیزابNUMBEOسایتب مفاجی با

.کددرمحاسب راخودوای

 کدارنرراامکاباینکانادادردانش ویابا به 

.رمونکاران امب مشغولخود حصیلباولزماب

وبودزوعتپارزصورتب دانش ویتکاراجازز

زمابنای.داردمهقاضت حصیلتمقطعب بسهگت

خواورمهغیفوفه درساعت۳۰ ا۱۰بینعلر ا

.بود

وعتارزپکاران امبا واندرمتدانش ویاببدابفاین

راخود حصیلوزنرگتوایوزید حرودی ا

.دودرپومش



ر مزایا و معایب تحصیل پزشکی د
کانادا چیست؟

وکاناداوایدانشگازدرآموزشباییکیفیت

مزایایتمهلهفینازیکتمرزاخذمیهبفمرارک

 بجهابسفاسفازدانش ویابجذتباعثک است

.استمرزکشوراین

ودبهبودرزیادیبسیار اریفموضوعاینزیفا

.دامتخواورمهقاضیابمغلتآیدرزپیشفتت

در حصیلمزایایازموردچدرذکفب ادام در

:پفداختخواویمکانادادرپزمکترمه 



اشتغال

بفخالفاعهصادیعویوایساختزیفب  وج با

اربسیوایتفصتدانش ویابکشوروا،ازبسیاری

ورکشایندرخودعالع موردکاریاتهنبفایزیادی

.دارنر

دانش وت وانایومهارتب بسهگتمغلیاتهنا به 

تتفصکاناداگفت وابمتکلتصورتب امادارد

بفایبایدرآمروایبازیادیبسیارمغلتوای

.کدرمتای ادپزمکتدانش ویاب

لتا هحصیتارغازپسبودخواودرعادرمهقاضیاب

.بامدردامه امدتوراحتزنرگت



اجازه بردن همراه و حق 
کار

بفدباجاززعلر اک استکشوروایتجلل ازکانادا

خالفبفموضوعاین.دورمتدانش ویابب راولفاز

ب ارولفازبفدباجاززک اروپایتکشوروایازبسیاری

یاا فیشماندردودرنلتدانش ویابب ولزمابصورت

متملارب چشلگیفیبسیارمزیتعدوابب آ لاب،

.رود

متاعطاومکاراجاززدانش وولفاوابب کانادادر

ر واندمتمهقاضتسال۱۸زیفتفزنرابوولسفومود

.بامدردامه کارو حصیلاجازز

نایدرزنرگتو حصیلزیادبسیارمزایایرغمعلت

ظفندرراجوانب لامتبایستمتمهقاضیابکشور،

اولیتبتوکوچکظاوفب موضوعوفزیفابگیفنر

کدرمواج بزرگچا شتباراتفداستملکن



رااعراممیایبومزایابایستمتدانش ویاببدابفاین

.بسد درومکداردرمخهلفوایجدب از

وزنرگتنحوزب بسهگتموردیکارجحیتزیفا

.داردمشکالتب تفدنگفشافز

کشورایندرزنرگتمیایبازموردچدرب ادام در

:پفدازیممت



آب و هوا

عطبتخشکوسفدووایوآتدارایکشوراین

خصوص با لللتبیندانش ویاببفایبدابفایناست

ددرکمتاعرام حصیلجهتایفابازک دانش ویانت

.رودمتملارب اولیهتحائزنکه 

رگتزنتصلچهارباکشوردرایفانتدانش ویابزیفا

وآتمفایطگون اینباآنهاسازگاریوانرکفدز

.بامردمواراستملکنووایت



ضعف خدمات بیمه درمانی

بفایخصوصب کانادادر حصیلمیایبازیکت

نایدربیل خرماتضیفا لللتبیندانش ویاب

.استکشور

شوروایتکبامقایس درکشورایننلانرناگفه ا به 

متارائ بههفیخرماتاسهفا یاوآمفیکاولچوب

ایتاروپکشوروایبامقایس درکلتاورب امادودر

ینبدانش ویاببفای…وسوئرا فیش،آ لاب،مثل

.کدرمتای ادراکلهفیخرماتا لللت

کال تمشومسایلبادانش ویاباستملکنبدابفاین

.مونرمواج نیززمید ایندر



طوالنی بودن پروسه تحصیل در 
رشته پزشکی

کانادا،وایدانشگازدرمرزوضععانوبابق

کتپزمدورزآغازازپیشبایستمتدانش ویاب

انس یسپزمکتعلمبامف بطایرمه درخود

.بامدرگفته 

اغلب ک حصیلتدورزاینکفدبسپفیبدابفاین

پفوس ان امر،متاولب سال۴ا ت۳بین

وینتاراکشورایندرپزمکترمه در حصیل

.کدرمت

ون وفگازپیشبایستمتدانش ویاببدابفاین

رایزمآگاوتدورزایناولب نسبتاعرامت

.بامدردامه 



ب  کایفابمشاورزمفکز دهاعدوابب آریاناپارس

ب کارنیفویاعزامم وزدارایولزمابصورت

اجهلاعترتازوکار یاوب،وزارتازکشورازخارج

رتازوکار یاوب،وزارتازدانش واعزامم وزو

علوموزارتازدانش واعزامم وزواجهلاعت

کدر،تم وصی ملاب بامر،متتداوریو حقیقات

رکشوباخارجب اعزاموفگون بفایاعرامازعبل

یتآمداکاملاورب آبدرزنرگتمفایطومقصر

.یابیر


