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ای بی  بدون شک تحصیل پرستاری در کانادا از مزای

، شماری برخیرردار اسیو و متضااییان وراوانی  دارد

شیت  یک  از دالیل تضااای زییاد بیرای تحصییل در ر

ین پرستاری عالوه بر عالقی  شصصی  دانویاریان بی

یل  در الملل  بازار کار بسیار ایده ال این رشت  تحصی

ل در واقع پرسیتاری از مملی  مویا . کانادا م  باشد

.پردرآمد در کانادا محسرب م  شرد

  در با ترم  ب  اویزای  مییاننین سیا  اویراد مام ی

کانییادا نیییاز اوییراد بیی  مراقتییو و پرسییتاری در  ییال

بیر اوزای  اسو، در واقع پرستاران در کانادا عیالوه

ز درآمد مااسی  از ومی  امتمیاع  بسییار بیاالی  نیی

. برخرردار م  باشاد

پرستاری کانادا



ان دانواریت دادسال هرگردیدهباعثشرایطاین

ایادنمم اقدامکانادادرپرستاریتحصیلبرایک 

یلتحصشرایطبامطل اینادام در.یابداوزای 

.شدخراهیمآشاابیوترکانادادرپرستاریرشت 



اشرایط تحصیل پرستاری در کاناد

Conditions for studying nursing in

Canada

ازقبلمقاطعدرتحصیالتاتمامازپسافراد

تاریپرسرشتهبهورودبرایتوانندمیدانشگاه

تاریپرسرشتهدرتحصیلیهایدورهنمایند،اقدام

۴الی۲بینمعموالًکارشناسیمدرکاخذجهت

کبک،استثنایبهکاناداهایاستانتماماست،سال

برایBScNیاBNپرستاریلیسانسیکبهنیاز

هایایالتازیکهرالبته.دارندراحرفهبهورود

چهیواقعدر.دارندراخودبهمختصقوانینکانادا

یامجوزاخذبرایملی،سطحدرجامعیفرآیند

ارد،ندوجودکانادادرپرستارانبرایکاریپروانه

زاییمجپرستارینظاموارزیابیفرآینداستانهر

.دارد

https://www.univcan.ca/favicon.ico


اصل گروه۳ب کانادادرپرستاریم مرلطررب 

:باشدم ذیلشرحب ک شردم تضسیم

•Registered Nurse _ RN

•Licensed Practical Nurse _ LPN

•Registered Psychiatric Nurse_ RPN



Registered Nurse

دورهگذراندنبرعالوهکهافرادیکلیطوربه

ملیهایآزمونپرستاری،رشتهساله۴تحصیلی

میموفقیتباراکارمجوزاخذبرایکانادا

ردکارمجوزدارایپرستارانعنوانبهگذرانند،

وانهپردارایپرستاران.شوندمیشناختهRNکانادا

هک(کارپروانهدارایپرستارکمکیکیا)کار

RegisteredکنندمیفعالیتRNیکنظرتحت

Practical Nurseهایبرنامه.شوندمینامیده

وریتئویبرنامهشاملپرستاراناینتحصیلی

یجراحوپزشکیهایمراقبتیحوزهدربالینی

.است



Licensed Practical Nurse

کالجدرراپرستاریسال ۲تکمیل هایدورهک اورادی

دوره.شرندم شااخت LPNعارانب گذراندنکاناداهای

بص دربالیا وتئرریدسترراتشاملLPNهای

نیزپرستارانازدست این.باشادم مرا  وپزشک 

.شدخراهادو الیوب موغرلRNپرش تحو



Registered Psychiatric Nurse

Registered Psychiatric Nurseپرستارهمانیا

RPN بمصففصررتب ک کارپروان دارایروانپزشک 

م اورادمدرکاینب یاب دسوبرای.اسوموهرر

هادانوناهدرتحصیل سال ۴ال ۲/۵هایدورهبایسو

رراتدستشاملهادورهاین.بنذرانادراکاناداهایکالجیا

م مرم عپرستاریوروانپزشک  رزهدربالیا وتئرری

.باشد



نادامراحل دریافت پذیرش تحصیلی کا

درپرستاریرشتهدرتحصیلیپذیرشدریافت

هب.استمتفاوتکانادامختلفمناطقوهاایالت

لمدیپدارایکهافرادیکبکایالتدرمثالعنوان

میساله۳الی۲کالجهایدورهگذراندنباهستند

ناسیکارشمدرکبهنیازیوشوندپرستارتوانند

.داشتنخواهند

رنامهبصورتبهکانادادرپرستاریتحصیلمعموالً

وارشدکارشناسیکارشناسی،دیپلم،تحصیلیهای

ویملمجوزهیئتالبتهاست،دسترسدردکتری

توصیهپرستارانکلیهبهکاناداییپرستارانانجمن

برایراخودکارشناسیمدرککهنمایندمی

حرفهایندراشتغالبرایزیرانمایند،اخذپرستاری

نطقهموکبکایالتجزبهکاناداهایایالتکلیهدر

.بودخواهدنیازموردکارشناسیمدرکیوکان



تریدکوارشدمقاطعدرتحصیلباشدمیذکربهالزم

در.بودخواهدهمراهمحدودیتباپرستاریرشتهبرای

ودارشمقاطعدرتحصیلیموقعیتکاناداکلدرواقع

بهواستمحدودبسیارپرستاریرشتهبرایدکتری

یکارشناسدرتحصیلیپوزیشنعدد۳۲فقطترتیب

ریدکتمقطعبرایتحصیلیپوزیشنعدد۱۵وارشد

منیتوبا،رتا،آلبساسکاچوان،انتاریو،کلمبیا،بریتیشدر

.داردوجوداسکوشیانواوکبک

وینآنالصررتب نیزکانادادرآمرزش مرسساتازبرخ 

نمایادم پرستاریهایدورهآمرزشب اقدامدورراهاز

صراهدنبرخرردارباالی اعتتارازروشاینب تحصیلک 

.برد

درلتحصیشرایطباارتتاطدرکاملاطالعاتکس مهو

یمنمایم دعرتعزیزانشماازتحصیل هایرشت کلی 

.ورماییدمطال  راکانادادرتحصیلمطل 

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


یادیپلمتحصیلیبرنامهدرپذیرشاخذجهت

بایددانشجویان،BScیاBNپرستاریکارشناسی

تزیسریاضیات،انگلیسی،دروسبارادبیرستان

.باشندکردهتمامCمعدلحداقلباشیمیوشناسی

دونبدانشجویانبرای.شودمیتوصیهنیزفیزیک

یکدورهیکمدارسبیشترنیاز،موردهاینیازپیش

ازبسیاری.کنندمیارایهراپرستاریپیشساله

تخصصیتحصیلیهایبرنامهپرستاریمدارس

کرذقابلمواردازبرخیکنند؛میارائهراپیشرفته

:ازعبارتند

اورژانسپرستاری

قلبیپرستاری

شناسیتومورپرستاری

مدرسهپرستاری

اطفالپرستاری

سالمندانپرستاری



تخصص پرستاری در کانادا

زاپسکانادادرپرستاریتحصیلمتقاضیان

یاپرستاریکارشناسیساله۴مدرکدریافت

هایآزموندرقبولیودیپلمساله۳الی۲مدرک

درراخودتحصیالتتوانندمیگواهینامه،ومجوز

رصدوملیشورایسویازکهتخصصیهایدوره

موردوشودمیتنظیمCPRNREیاNCLEXمجوز

ادامهاست،دیگریسازمانهریاوهاآژانسنیاز

امانیست،الزامیهادورهایندرشرکت.دهند

برایتاکنندمیتشویقراافرادکارفرمایان

برایمربوطهایحرفههایانجمنبهپیوستن

غیره،وموقعبهتطبیقعملی،یادگیریدرتسهیل

.نمایندسپریراهادورهاین



برترین دانشگاه های پرستاری 
در کانادا

رریکوهردرهادانوناهبهترینانتصاببرایم مرالً

سالپرودانواریانت دادنظیرمهم واکتررهایب 

واساتیدترسطشدهکس علم مرایزدانوناه،

رم تدانوناهسابض وآمرزش امکاناتدانواریان،

ایهرشت درهادانوناهازبرخ بینایندر.شردم 

م نوانخردازرادرخوان بسیارعملکردمصتلف 

م ارشمب های رشت ممل ازپرستاریرشت دهاد،

کاناداهایکالجدرهموهادانوناهدرهمک آید

بهترینازمررد۱۰ اار الدر.گرددم ارائ 

تاریپرسرشت زمیا درکاناداهایکالجوهادانوناه

.باشادم ذیلشرحب 



وناهدانشرایطبارابط دردقیقاطالعاتدریاووبرای

مطال  راکاناداهایدانوناهمطل لطفاًکاناداهای

.ورمایید

https://arianaabroad.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


مزایا تحصیل پرستاری در کانادا

هرشتخصوصبهکانادادرتحصیلشکبدون

ارشناسیکودیپلمتحصیلیهایبرنامهوپرستاری

بسیارهایفرصت،INSCOLطریقازپرستاری

رارقافراداختیاردرپیشرفتورشدبرایجذاب

متقاضیانکانادادرپرستاریهایدوره.دهدمی

باایهحرفپرستاریکبهرارشتهایندرتحصیل

تواناییهکنمایدمیتبدیلباالبسیارنفساعتماد

ردکاریمتنوعهایبرنامهوهانقشدرفعالیت

.داشتخواهندراالمللیبینسطح

هترینبازیکیوانگیزهیجانحرفهیکپرستاری

.استبهداشتیهایمراقبتزمینهدرمشاغل

INSCOLنپرستارابهافرادتبدیلراستایدر

هایبرنامهطریقازالمللیبینوایحرفه

ردیفتنهانهکهدارد،تمرکزتخصصیپرستاری

ویعاطفاجتماعی،هایمهارتبهبودبهبلکهاست

.کندمیکمکدانشجویانرفتاری



ای رو روتارودان ها،مهارتاوزای باشما•

م تتدیلالملل بینآمرزشباپرستاریب خرد

شرید

۱۰۰ازدانوناه  یروعلم هایو الیودرشما•

شریدم برخرردار مایووهدایودرصد

درکارومروق رو یکایاادازترانیدم شما•

شریدمطمئندنیام تترهایبیمارستان

اربسیامتماع وم ازباالدرآمدکس برعالوه•

بردخراهیدبرخرردارباالی 

اتمامازپس(PR)کانادادائماقامودریاووامکان•

اشتغالوتحصیلدوره

ی در مزایای اصلی تحصیل پرستار
کانادا



معایب تحصیل پرستاری در کانادا

کلیطوربهوایرشتههردرتحصیلقطعاً

هکشماریبیمزایایبرعالوهتحصیلیمهاجرت

.بودخواهدهمراهنیزهاییچالشبادارد،پیدر

کهآیدمیشماربهکشورهاییجملهازکانادا

باالاًنسبتکشورایندرزندگیوتحصیلهزینه

بستهکانادادرپرستاریتحصیلهزینه.بودخواهد

واهدخمتفاوتتحصیلیمقطعوشهردانشگاه،به

رشتهردتحصیلبرایمیانگینصورتبهولیبود

هزار۳۰الی۱۴بینبایستمیمتقاضیانپزشکی

.باشندداشتهنظردرسالیانهصورتبهدالر



ردپرستاریتحصیلهایهزیا اولنناهدرشاید

ب رم تباول آیدنظرب کاادهننرانکم کانادا

ودریاوامکانوهادانوناهمااس مال های مایو

راران نناینترانادم تحصیل هزیا کمکوواند

یلتحصاصل هایچال کل طررب .بتردبیناز

:باشدم ذیلشرحب کانادادرپرستاری

درزندگ وتحصیلباالینستتاًهایهزیا •

کانادا

کانادادرسردنستتاًهرای وآبشرایط•



نتیجه گیری

ودانشگاهیاعتبارلحاظازکاناداشکبدون

جهانبرترکشور۱۰بیندرزندگیاستانداردهای

واسطهبهکانادادرپرستاریتحصیل.داردقرار

اینهایدانشگاهالایدهرفاهیوآموزشیامکانات

یکایگاهجبهرسیدنبرایمناسبیبسیارمسیرکشور

.بودخواهدالمللیبینتجربیاتباایحرفهپرستار

رستاریپتحصیلمتقاضیانتخصصیآموزشبرعالوه

دخواهندسترسینیزبزرگتریاهدافبهکانادادر

.داشت

اغلبدربلکهکانادادرتنهانهپرستاریواقعدر

میشماربهدرآمدپرمشاغلجملهازجهانکشورهای

درپرستاریرشتهدرآمدمیانگینحاضرحالدرآید،

بینردفتجربهوشهربهبستهساعتهرازایبهکانادا

توجهیقابلدرآمدکهبودخواهددالر۴۰الی۲۵

.شودمیمحسوب



اع امتموم پرستاریرشت درآمدمرارعبرعالوه

وداشوخراهدمام  اورادمیاندررامااست بسیار

یل تحصدورهاتمامازپسالملل بیندانواریان

 ت راب کاربازارب ورودوپرستاریرشت درخرد

با.نمایاددریاووراPRکانادادائماقاموترانادم 

یا نتترانم مطل ایندرشدهذکرمراردب ترم 

تراندم کانادادرپرستاریتحصیلک نمردگیری

رایبراشدهتضمینمروضیت ودرخوانایآیاده

.باشدداشت پ دراوراد


