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 اینجا آغاز می شود.ازسفر شما 

 زشکی در کانادا آغاز کنید.پالبراتوار  تکنسینبه عنوان  چگونه سفر خود را درشروع به کار

 کار در کانادا:

(  CSMLS) آزمون گواهینامه درشما باید  ،) (MLTزشکی در کانادا پالبراتوار  تکنسینبه عنوان کردن به منظورکار

 . ذیرفته شویدپ

 آزمون دو راه وجود دارد: شدن در پذیرفته براید شرایط بودن جوا جهت

 باشید. تکمیل کرده( را با موفقیت MLTبرنامه ی تحصیلی معتبر کانادایی ) -۱

 باشید. ( PLA) درواجد شرایظ اعالم شده ، CSMLSگیری فرااز  یشپ ارزیابیدر طول روند  -۲

 را دارا باشید.  تنظیم کنندگان استانیتنظیم شده توسط مربوط به زبان  الزمه هایدر هر دو صورت، شما باید 

 تنها به زبان انگلیسی و فرانسوی ارائه داده می شوند. CSMLSی ، ارزیابی ها و آزمون ها اتمام برنامه ه

 از فراگیری  پیشارزیابی 

قبل از  ،ای که تحصیالت خود را در خارج از کانادا گذرانده اند و/ یا تجربه ی کار دارند زشکیپهای البراتوار  تکنسین 

 مورد ارزیابی قرار گیرند. (PLA) فراگیری از پیش ارزیابیباید از طریق  CSMLS ی گواهینامه آزمونانجام 

مقایسه با دررا شما تا مهارت های  قرار می دهد بررسیمورد  PLAشما را  اموزش و تجربه ی کاری ،تحصیالت

 های البراتوارتکنسین استاندارد  ،ملی های مشخصه صالحیت. بندی کند معادل ملی ه هایمشخصچهارچوب صالحیت 

 .دا می باشدکانا -تحصیلکردهپزشکی 

. روند داردوجود  PLA یک ،ی تشخیصیژیا سیتولو نتیک بالینیژ ،عمومی پزشکی البراتواری ژتکنولوارزیابی  برای

 درخواست برای تمام این ارزیابی ها مشابه است.

 :ه شوندگام هایی که باید برداشت

. چنانچه عالقه مند به شروع روند کسب گواهینامه ی کانادایی باشدمی تواند زمان بر و مستلزم مقداری هزینه  PLA روند

آن آگاه  الزاماتهر گام را آهسته بردارید تا کامال از  با برداشتن این گام ها می توانید کار خود را آغاز کنید.  ،هستید

 ند.می باششوید. هر یک از مدارک زیر تنها به زبان انگلیسی و فرانسوی در دسترس 

 فرانسوی  - انگلیسی : بخوانید گواهینامه آزمونو  PLA رونددرباره ی  -۱

 فرانسوی  - انگلیسی : (TSAR) جهت آمادگی استفاده کنید ،ارزیابی -از ابزار خود -۲

 فرانسوی  - انگلیسی(:  PCRB)جزوه ی سنجش صالحیت شخصی را کامل کنید  -۳

خواهید  فراگیری از قبل ارزیابیشما آماده ی حرکت به مرحله ی بعدی  ،سه گام باال را کامل برداشته باشید هنگامیکه هر 

 دیدن فرمایید.  وبسایت مابود. لطفا جهت اطالعات بیشتر از 
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