
 سازیمراحل معادل 
 پزشکیمدارک  

 در کانادا 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 

برای اینکه مدرک شما را مورد  (MCC)پزشکی کشور کانادا شورای 

تایید قرار دهد به مدارکی نیاز خواهد داشت و متقاضیان باید کپی هر 

توجه داشته باشید که مدارکی . بگذارندمدرک خود را در اختیار آن ها 

که به شورای پزشکی کانادا ارسال می شود به هیچ عنوان به متقاضی 

 .  عودت داده نخواهد شد

 :که این شورا از متقاضیان می پذیرد عبارتند ازمدارکی 

 مدرک یا دیپلم پزشکی•

 ریز نمرات دوره پزشکی•

 دوره کارآموزی•

 آموزش تحصیالت تکمیلی•

 گواهی دوره تخصص•

 مجوز پزشکی•

 مدارک مورد تایید شورای پزشکی کانادا
 



 معادل سازی مدرک تحصیلی در کانادا
 

برای معادل سازی مدرک پزشکی در کشور کانادا باید مانند هر 
مدرک تحصیلی دیگری آن را مورد ارزیابی اعتبار نامه آموزشی 

 (Educational Credential Assessment  ) با نام که
به این  ECA. از آن یاد می شود، قرار داد ECAاختصاری 

دلیل مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهد مدرک خارجی 
. دریافت شده، برابر با یک مدرک آموزشی در کشور کانادا است
انواع مختلفی از اعتبارنامه های آموزشی وجود دارد اما افراد 

 .مرتبط با هدف مهاجرت را انتخاب کنند ECAباید 
 

اگر قصد ورود به کانادا از طریق توجه داشته باشید که 
سیستم اکسپرس اینتری را دارید، اعتبار سنجی مدرک 

ممکن است در مسیر کاریابی به  ECA. تحصیلی الزامی است
شما کمک کند اما توجه داشته باشید که نمی تواند کاریابی 

  .شما در کشور کانادا را تضمین کند



 ارزیابی اعتبار نامه آموزشی مدرک پزشکی در کانادا
 

افرادی که مدرک پزشکی خود را خارج از خاک کانادا دریافت همه 
کرده اند و قصد دارند از طریق یک برنامه مهاجرتی وارد خاک این 
کشور شوند باید مدرک تحصیلی خود را در این کشور مورد ارزیابی 

  . قرار دهند
 

 :فرد زمانی می تواند برای مدرک پزشکی خود درخواست دهد کهیک 
 

 .باشددانش آموخته یکی از رشته های علوم پزشکی •

مدرک پزشکی خود را در دست داشته باشد و موسسه ای که •

 .باشد MCCاز آن مدرک را دریافت کرده مورد تایید 

 
محض این که مدرک نهایی خود را دریافت کردید، می توانید برای به 

ECA این درخواست باید از طریق وب سایت . درخواست دهید
 Physiciansapplyمتقاضیان باید به سایت . رسمی انجام شود

 .  مراجعه کرده و با ایجاد یک پروفایل کاربری، فعالیت خود را آغاز کنند



روز  14بعد از اینکه ثبت نام خود را به صورت کامل انجام دادید، باید 
سپس . صبر کنید تا نتیجه نهایی ارزیابی مدرک خود را دریافت کنید

شما یک نامه تاییدیه از سایت و در اکانت شخصی خود دریافت 
برای دریافت نامه نهایی باید تا هشت هفته صبوری . خواهید کرد

توجه داشته باشید که اگر نیازمند کپی های بیشتری از مدارک . کنید
دریافتی خود هستید، باید درخواست خود را رسما در پروفایل خود 

 .ثبت کنید و هزینه های مربوط به آن را بپردازید
 

به شما اجازه نخواهد داد تا به  ECAتوجه داشته باشید که دریافت 
برای کار در کانادا به . عنوان پزشک در کشور کانادا مشغول به کار شوید

عنوان پزشک شما همچنان نیازمند طی کردن مراحل بیشتری نظیر 
گذراندن دوره های آموزشی هستید تا توسط سازمان ها و نهاد های 

از زمانی که این مدرک . ملی و استانی به عنوان پزشک شناخته شوید
سال دارای اعتبار  5در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا مدت زمان 

 .خواهد بود

چگونگی درخواست معادل سازی مدرک 
 پزشکی در کانادا



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


