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  نگاه کلی– 1بخش 
 

 مقدمه
اين نياز همچنين بدليل اينکه کارهای ارائه داده شده . نياز عظيم به آرشيتکت های چشم انداز نتيجه پرکار بودن صنعت عمران در بی سی می باشد

 . مهم در جامعه ای امروزی است، می باشدمتمرکز گرديده اند که امری" تکنولوژی سبز"توسط آرشيتکت های چشم انداز بدور 
 

و اياالت متحده اين راهنما برای آرشيتکت های چشم انداز دوره ديده بين المللی يا آن اشخاصی که تحصيالت خود را در کشورهائی غير از کانادا 
برای کسب .  چگونگی ثبت در بی سی می باشداين راهنما ارائه دهنده اطالعات در مورد. ، می باشدانجام داده و در آنجا به ثبت رسيده اند

را مالحظه نمائيد که ارائه دهنده جزئيات به  Hlingual licensure page-multiاطالعات در مورد چگونگی ثبت نام لطفًا در اينترنت صفحه 
 . می کندناين راهنما در مورد مسائل مربوط به مهاجرت و اشتغال صحبت . ی، کره ای و اسپانيائی می باشدزبان های انگليسی، فرانسه، فارس

 
باشيد ولی مدرک دانشگاهی از موسسه آموزشی رسمی نداريد، بايد در مورد  BCSLAچنانچه مايليد که يک آرشيتکت چشم انداز به ثبت رسيده 

 :برای جزئيات بيشتر وبسايت زير را ببينيد.  مورد نياز را بدست بياوريدامکان تحصيل در دانشگاهی رسمی اطالعات
htm.education/org.bcsla.www://http 

 
يدن قسمت بزرگی از جمعيت بدليل مسن تر گرد. بيشتر شرکت ها دچار مشکل پيدا کردن آرشيتکت چشم انداز با تجربه و مدرک مناسب می باشند

در وبسايت . می گويند، بسياری از متخصصين ارشد يا از مقدار کار خود کم کرده يا بکل بازنشته گرديده اند baby boomersکه به آنها 
Horg.bcsla.www  همچنين می توانيد با استفاده از ابزار . اری را دنبال کنيدينک مکان کل. مشاغل موجود را می توانيد ببينيدليستی از بعضی

 .اين وبسايت، رزومه خود را به آن اضافه نمائيدموجود در 
 

 Landscape(Architects (Act )چشم انداز(قانون آرشيتکت 
BCSLA اين وظيفه .  رسميت برای آرشيتکت های چشم انداز در بی سی می باشدسازمان صادر کنندهBCSLA  می باشد که با ايجاد مقررات

  قانون آرشيتکت 12بنابر بخش . مخصوص استفاده از عنوان توسط آرشيتکت های چشم انداز رسمی يا کارآموز، از عموم حمايت کند
 :[RCBC 1996] )چشم انداز(
 

انداز سابقه خوب در انجمن می باشد، اجازه دارد که از عنوان شخصی که عضوی  با) 1(   " .استفاده نمايد" آرشيتکت چشم
 وانمود کند که شخصی که عضوی با سابقه خوبی در انجمن نمی باشد، نبايد از اين عنوان بهر صورتی استفاده نموده يا) 2(

 .داراست رااز آن اجازه استفاده 
 
 BCSLAانواع عضويت  

شامل واجد شرايط بودن  ،BCSLAشخصی که توسط انجمن پذيرفته شده است با رعايت شرايط قانون و مقررات : چشم انداز رسمیآرشيتکت 
 .در زمينه تحصيالت، آزمون و تجربه، پرداخت های ساليانه و رعايت شرايت استاندارد و عملکرد حرفه ای

 
 عنوان مه کار بعنوان آرشيتکت چشم انداز منصرف شده است ولی می خواهد کهشخصی که به تصميم خود از ادا) الف(: آرشيتکت چشم انداز

يت، اداری يا هماهنگی بصورت عمده در بخش مديرکارمند تمام وقت بخش دولتی يا صنايع خصوصی که ) ب( يا ،حرفه ای خود را حفظ نمايد
 .تدريس يا تحقيق اشتغال داردمدرس، استاد يا نويسنده تمام وقت که بصورت عمده به ) پ( يا ،کار می کند

 
يک کارآموز بايد دارای مدرک دانشگاهی از دوره رسمی آرشيتکتی چشم انداز بوده که قابل قبول مديريت : آرشيتکت چشم انداز) انترن(کاراموز 
 . می باشد

 
 است،ه قابل قبول مديريت داز کدارای مدرک تحصيلی در زمينه آرشيتکتی چشک ان) الف( می تواند درخواست کند اگر که وی شخص: عضو

در اين حيطه دارای ترکيبی از ) پ( يا ، باشد که قابل تائيد مديريت بوده سال در حيطه آرشيتکتی چشم انداز کار کرده6به مدت ) ب( يا می باشد،
 . مدرک تحصيلی و سابقه کار می باشد
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 .رشيتکت چشم انداز مشغول به تحصيل می باشدشخصی که بصورت رسمی در دانشگاهی رسمی در برنامه آ: دانشجو

 
 :آخرين مهلت درخواست

که نظرات خود را به هيئات مديره که تائيد نهائی  BCSLAدرخواست ها توسط کميته اعتبار .  ژوئن30 ژانويه و 31: آخرين مهلت درخواست 
 .، مورد بررسی قرار می گيرند اعالن می داردرا انجام می دهد

 
 :ه زمانمسائل مربوط ب

زمان الزم برای ثبت می . پرونده مورد بررسی قرار می گيرد-به-به منظور رسيدگی عادالنه و بيطرف هر متقاضی جداگانه و برمبنای پرونده 
يط الزم چنانچه دارای مهارت الزم در زبان انگليسی بوده و پرونده شما مورد بررسی قرار گرفته و دارای حداقل شرا. تواند تغيير بسياری نمايد

زمان الزم برای بررسی درخواست شما بسته به اينکه آيا تمامی مدارک الزم در زمان صحيح . باشيد، برای درخواست برای ثبت آمادگی داريد
 نامه ای هنگامی که تمامی مدارک دريافت شده و تکميل گردند، شما. دريافت شده باشند و آيا اينکه نياز به ترجمه يا توضيح باشند، تغيير می کند

شرکت کنيد،  (LARE) اگر از شما خواسته شود که در امتحان کتبی ثبت آرشيتکت چشم انداز. طی يک يا دو ماه دريافت می داريد BCSLAاز 
 . اين پروسه می تواند حداقل يک سال بطول بيانجامد

 
 :هزينه تخمينی

هزينه های ديگر .  می باشد که بايد به دالر کانادا پرداخت گردد)شامل ماليات($ 5031.هزينه درخواست که غير قابل برگشت است، مبلغ 
 :بستگی دارند به اينکه شما بخواهيد

 
  امتحان تسلط بر زبان انگليسی بدهيد

  مدارکتان را ترجمه کنيد
  مدارکتان را در دفتر اسناد رسمی کنيد

  دارای اجازه برای نمرات و توضيحات باشيد
  ت کنيدشرک LARE در آزمون

 
اين برای برآورد هزينه عضويت فعلی، لطفًا . پرداخت نمائيد) از زمان درخواست(بعد از قبولی درخواستتان بايد هزينه عضويت ساليانه را 

 org.bcsla.www://http/ :وبسايت را ببينيد
 

 فوائد عضويت
جلسات اطالعاتی متحرک،  مناسب برای ادامه تحصيل و یدستيابی به فرصت ها: ی شوند ولی محدود نيستند بهفوائد عضويت شامل اين موارد م

تخفيف برای کنفرانس های ساليانه و انتشارات، درج در ليست ساليانه و در وبسايت ما، اشتراک برای اعالنيه ايميلی هفتگی و هفته نامه، 
 . دعوتنامه به گردهمائی های مخصوص و موارد بيشتردسترسی به بخش مخصوص اعضاء در وبسايت،

 
 ليست مقايسه

هستيد؟ آيا امور زير را انجام داده ايد  آماده    : آيا برای درخواست

و

و

 
 

  تصميم گرفته ايد که برای چه نوع عضويتی واجد شرايط می باشيد؟
  آيا مدارکتان ارزيابی شده اند؟

  ام داده ايد؟آزمون تسلط به زبان انگليسی را انج
 

است   درخ
 .بدهيد BCSLAفرم را تکميل نموده و به . دانلود نمائيد BCSLAفرم درخواست را از وبسايت 

 
ليه   بررسی ا

BCSLA  در صورت کامل بودن، درخواست به کميته اعتبار برای بررسی ارسال می گردد. را بررسی می کنداطالعات شما .BCSLA  در
 .ان تکميل نباشد، نامه ای به شما خواهد فرستادصورتيکه اطالعاتت
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  بررسی
. که تائيديه نهائی را صادر می کند،اعالن می دارد BCSLAدرخواست شما را مرور نموده و نظرات خود را به هيئات مديره کميته اعتبار 

BCSLA طی نامه ای ارسالی به شما، نتايج بررسی درخواست شما را اعالن می دارد. 
 

  .، ممکن است که از شما خواسته شود در جلسه شورای ممتحنين حضور پيدا کنيدی باشيدعضويت مواجد شرايط  گرا
 :اگر واجد شرايط عضويت نمی باشيد ممکن است که

 ياUنياز به انجام شرايط مورد نياز داريد ) الف
 .دواجد شرايط باشي BCSLAبعنوان عضو کارآموز  LAREبرای انجام آزمون ) ب
  

 

( آزمون   )LAREشرکت در آزمون ثبت آرشيتکت چشم انداز 

 

 
LARE  ،دانش و مهارت کارآموزان را در آن حيطه طراحی چشم انداز که می تواند بر روی سالمتی، امنيت و آسايش عموم تاثير گذار باشد

 :يگر جدا بوده و شامل موارد زير می شودهر قسمت از قسمت های د.  قسمت می باشد5دارای  LARE. مورد آزمايش قرار می دهد
 

 A  قسمت پروژه و ساخت
 B  قسمت آناليز موجودی و توسعه برنامه

   C قسمت طراحی 
 D  قسمت سنديت طراحی و ساخت

 E  قسمت مديريت زوايا، آبروها و آبريزش حاصل از طوفان 
 

  LARE نمرات
 نمرات غير رسمی را . د از شش تا ده هفته از تصحيح نمرات برای شما پست خواهد نمودنتايج آزمون را بع BCSLAبعد از انجام آزمون، 

 .می توان در اينترنت دو هفته زودتر ديد
 

  حداقل تجربه مورد نياز
آورد تجربه کاری برای ارائه تجربه کافی بمنظور بر. عمومًا، تجربه کاری در دفتری زير نظر مستقيم رئيس صالحيت دار بدست می آيد

 .استاندارد مورد قبول عمومی مورد نياز می باشد و صالحيت در خور برای شروع به کار به عنوان آرشيتکت حرفه ای چشم انداز، لزوم دارد
 

  شورای ممتحنين
که آيا اشخاص و بازبينی صالحيت متقاضيان و برآورد اين BCSLAالزم برای ثبت اعضا در  نقش شورای ممتحنين تايين و اجرای آزمون های 

 .آزمون ها دو بار در سال انجام می گيرند. قابل پذيرشند يا نه، می باشد
 

  ثبت
گواهی عضويت در انجمن آرشيتکت های چشم انداز کانادا  ،BCSLAبعد از قبولی در امتحان شورا، برای شما شماره ثبت، گواهی عضويت در 

 . و مهری رسمی صادر می شود
 

تحصيل اجباری   ادامه
ايميل های . بعنوان يک عضو شما موظفيد که خواسته های ادامه تحصيلی اجباری در ارتباط با سالمتی، امنيت و آسايش عموم، را بانجام برسانيد

 برای فعاليت هائی که توسط انجمن تهيه BCSLA. هفتگی اطالعات در مورد انواع فرصت ها برای رشد حرفه ای را در اختيار شما می گذارند
  .يده شده اند، به اعضا تخفيف می دهدد
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  گام- به – راهنمای گام – 2بخش 
 
اين قسمت .  از مراحل مورد لزوم برای ثبت رسمی بعنوان آرشيتکت چشم انداز در بی سی آمده استک زير اطالعات کاملی در مورد هر يدر

 اين مدرک مکمل مدرک . لی را می توان در خارج از کانادا تکميل نمودچه می کند و چه مراح BCSLAشرح می دهد که شما چه بايد بکنيد، 
Bridge to Licensure Flow Chart  ای ما نفرستيدلطفًا هيچگونه مدرکی را تا زمانی که برای درخواست حاضر می باشيد، بر. می باشد. 

 
 )متقاضی(تحصيالت : 1گام 

 مقررات 2متقاضيان بايد قادر باشند که تمامی انتظارات برای عضويت که در بخش . اين قسمت را می توان در خارج از کانادا انجام داد
)HBCSLA Bylaws(  برای اينکه تقاضای شما برای ثبت توسط . اند را برآورده سازندتوضيح داده شدهBCSLA  مد نظر قرار بگيرد، شما

 (ICES) سرويس ارزيابی اعتبارات بين المللی. بايد دارای مدرک دانشگاهی در زمينه آرشيتکت چشم انداز باشيد
(International Credentials Evaluation Service)،  گرفتن اعتبار درسی را بررسی کرده و کالس برابری برنامه های رسمی برای

بخواهيد که  ICES شما بايد از .آنها را در بی سی و شرايط کانادا، برای آنهائی که در کشورها يا اياالت ديگر تحصيل نموده اند برآورد می کند
ايد کليه مبالغ الزم را کامًال، شامل هزينه بازرسی برای متقاضيان ب. همزمان با درخواست شما ارائه دهد ،BCSLAنتايج برآورد را مستقيمًا به 

 H/ices/ca.bcit.www://http: وبسايت را ببينيداين . بازبينی خارج از حوزه، هزينه پذيرش و ديگر بررسی های الزم، بپردازد
 

 )متقاضی(تسلط به زبان انگليسی : 2گام 
اگر انگليسی زبان اول شما نمی باشد، بايد نمره قبولی آزمون مهارت انگليسی انجام داده شده . ت را می توان در خارج از کانادا انجام داداين قسم

 در هنگام ثبت نام برای آزمون، ترتيبات الزم را برای .می باشد را به همراه درخواست ثبت ارائه دهيد BCSLAتوسط سازمانی که مورد قبول 
 همچنين آماده شدن برای آزمون بسيار مهم است چرا که انجام آزمون می تواند گران بوده و . بدهيد BCSLAسال نتيجه آزمون مستقيمًا به ار

 وبسايت. می توانيد از مواد درسی موجود برای آمادگی برای آزمون قبل از انجام امتحان استفاده کنيد. می تواند باعث تاخير در ثبت نام شما شود
Hhtml.Test_LPI_03/LPI/ca.ubc.ares.www://http را ببينيد . 
 

 ):متقاضی(در صورت واجد صالحيت بودن برای ثبت بعنوان عضو 
همچنين می . را دانلود کنيدثبت فرم درخواست برای  Horg.bcsla.wwwاز وبسايت . اين قسمت را می توان در خارج از کانادا انجام داد

 :فرم درخواست را کامل نموده و. فرم درخواست را تقاضا کنيد ،BCSLAتوانيد طی تماس با 
 

  .کپی رزومه و عکسی با سايز گذرنامه را ضميمه کنيد
  .فرستاده شود BCSLAسی شما مستقيمًا در زمان درخواست به ترتيبی بدهيد که نمرات امتحان تسلط به زبان انگلي

  .فرستاده شود BCSLAترتيبی بدهيد که نتايج برآيند نمرات تحصيلی شما مستقيمًا در زمان درخواست به 
 که ارگانی توسطد که گواهينامه ای از وضعيت شما چنانچه در بيش از يک ايالت، استان يا کشور به ثبت رسيده ايد، تقاضا کني

 . ه استدر هر يک از اين مناطق بر حرفه آرشيتکت چشم انداز نظارت دارد، فراهم آورد
 

اگر در مناطقی که کار کرده ايد به ثبت نرسيده ايد، بايد اظهار نامه ای رسمی از مديريت آرشيتکت چشم انداز رسمی که برابر 
مدارک . ( که بيانگر تجربه متقاضی، قرارداد کار و شرح وظايف کاری باشداستاندارد مورد نظر کميته برآورد می باشد تهيه کنيد

چنانچه اين مدارک نياز به ترجمه داشته باشند، از شما خواسته خواهد شد که مبلغ . معرف می توانند از کشورهای ديگر باشند
 .)الزم را بپردازيد

 

  معرفينرفتار از گواهی 
  معرفينامه از شخصی حرفه ای

  و  پذيرش و ديگر بررسی های الزمهای پرداخت کامل مبالغ مورد نياز شامل هزينه بازرسی برای بازبينی خارج از حوزه، هزينه 
  . برويد4به مرحله . هرگونه اطالعات يا مدارکی که کميته اعتبار تقاضا دارد
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 )متقاضی(درخواست کارآموزی : 3گام 
 همچنين . فرم درخواست برای کارآموزی را دانلود کنيد Horg.bcsla.wwwاز وبسايت .  خارج از کانادا انجام داداين قسمت را می توان در

 :فرم درخواست را کامل نموده و. فرم درخواست را تقاضا کنيد ،BCSLAمی توانيد طی تماس با 
 

  . را ضميمه کنيدکپی رزومه و عکسی با سايز گذرنامه
ارگان ناظر بر اين سازمان گواهينامه ای از وضعيت شما از هر  به ثبت رسيده ايد، تقاضا کنيد که منطقهچنانچه در بيش از يک 

 . راهم آوردف حرفه
 

رسمی که برابر يد اظهار نامه ای رسمی از مديريت آرشيتکت چشم انداز بااگر در مناطقی که کار کرده ايد به ثبت نرسيده ايد، 
مدارک . استاندارد مورد نظر کميته برآورد می باشد تهيه کنيد که بيانگر تجربه متقاضی، قرارداد کار و شرح وظايف کاری باشد

 چنانچه نياز به ترجمه داشته باشند، از شما خواسته خواهد شد که مبلغ الزم را  ولیمعرف می توانند از کشورهای ديگر باشند
 .بپردازيد

 

  و پرداخت کامل مبالغ مورد نياز شامل هزينه بازرسی برای بازبينی خارج از حوزه، هزينه های پذيرش و ديگر بررسی های الزم 
  .هرگونه اطالعات يا مدارکی که کميته اعتبار تقاضا دارد

 
 )BCSLA(بررسی اوليه : 4گام 

چنانچه مدارک . کامل باشند عمل بررسی انجام خواهد گرديددر صورتيکه مدارک . مدارک را چک می کندابتدا  BCSLAدفتر 
 . ممکن است که برای انجام بررسی، بايد منتظر دريافت کل مدارک شد.  نامه ای به شما خواهد فرستادBCSLAتکميل نباشند، 

 

 بصورت جداگانه اشخاص. بعد از دريافت کليه مدارک، کميته اعتبار برای بررسی درخواست شما تشکيل جلسه خواهد داد
کميته سپس نظرات خود را به هيئات مديره که . تحصيالت و تجربه کاری شما مد نظر قرار خواهند گرفت. بررسی خواهند گرديد

 .تائيد نهائی را انجام خواهد داد، ابالغ خواهد نمود

 

  :بعد از اينکه بررسی تکميل شد، شما
UياU.  برويد6لطفًا به گام . رسمی ادامه دهيددعوت خواهيد شد که به امر درخواست عضويت  )الف

 )ب . برويد5به گام . را تکميل نمائيد LAREدعوت خوايند شد که آزمون 
 

 LARE (BCSLA)اطالعيه واجد شرايط بودن برای آزمون : 5گام 
 

 )متقاضی(انجام آزمون ثبت آرشيتکت چشم انداز ):  الف5گام 
خابی می باشند که روی کامپيوتر در ماه های مارس و سپتامبر هر سال در مناطق انتخاب شده در کانادا و بخش هائی چند انت D، و B ,Aبخش 

بوده و جواب های طراحی دارند که در ماه های ژوئن  ”x17”11شامل سواالت تصويری با سايز  E و Cبخش . اياالت متحده، بانجام می رسند
 .و دسامبر هر سال برگزار می گردند

 
. انجام بگيرد BCSLAبخش تصويری بايد توسط دفتر . بين می توانند برای بخش های چند جوابی توسط اينترنت درخواست بعمل بياورندداوطل

 Horg.clarb.wwwاطالعات جديد را می توان در . هزينه امتحان بر مبنای هر بخش بوده و ممکن است که شامل هزينه های اداری نيز بگردد
 . مشاهده نمود

 
BCSLA اطالعات الزم را در مورد اينکه کی و در کجا در امتحان شرکت کنيد، در اختيار شما خواهد گذاشت.  

  . بايد درخواست امتحان را حداقل دو ماه قبل از انجام آزمون بعمل آوريد
 سواالت تصويری و نمونه را . واد درسی برای آمادگی را تهيه نمائيدبه شما اکيدًا توصيه می گردد که قبل از انجام آزمون م

 .تهيه نمود H/org.clarb.www://httpمی توان از وبسايت 
 

  .که خود بتازگی در امتحان قبول شده اند، جلسات آمادگی ترتيب خواهند داد BCSLAداوطلبين وابسته به 
  .نتايج را به شما اعالم خواهد کرد BCSLA از انجام آزمون، بعد

يک کارآموز بايد تمامی بخش های امتحان ثبت . چنانچه در اولين تالش خود در امتحان موفق نشديد، بايد دوباره آنرا انجام دهيد
 .ر بگذاردبا موفقيت پشت س ،BCSLAرا طی پنج سال متوالی از تاريج شرکت خود در برنامه عضويت در 
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HTwo-Year Mandatory Experience (PDF) 5متقاضی(تجربه اجباری دو ساله )  ب(  
کارآموز موظف است که .  خواسته شده باشدوظيفه کارآموز آرشيتکتی چشم انداز می باشد که بدنبال کاری باشد که بتواند بوجود آورنده تجربه

 حداقل پنج قسمت از هشت قسمت متفاوت اجباری تجربه می گردد را داشته و مدارک اثبات حداقل دو سال تجربه کاری را که به تناسب شامل 
 انتظارات در UوUيت پشت سر بگذاريد اگر امتحان را با موفق. می بايد اين امر را طی پنج سال از تاريخ شروع پروسه کارآموزی بانجام برساند

 . برويد8لطفًا به گام . قبال تجربه کاری الزم را برآورده سازيد، از شما دعوت خواهد شد در شورای ممتحنين حضور بهم برسانيد
 
 )متقاضی(درخواست برای عضويت رسمی : 6گام  
 .خواست بعد از تکميل توسط کميته اعتبار بررسی می گرددرد
 

 (BCSLA)ل درخواست قبو: 7گام 
 .ی پيشنهاد می کندهکميته اعتبار متقاضی را برای امتحان شفا

 
 (BCSLA) شورای ممتحنين: 8گام  

خالصه ای از پرونده متقاضيان دو هفته قبل از اين جلسه . از تمامی متقاضيان موفق دعوت خواهد شد که مقابل شورای ممتحنين حضور پيدا کنند
 .تاده خواهد شدبرای شورای ممتحنين فرس

 
 )متقاضی(امتحانات شفاهی : 9گام 
 و به تمامی سوال وده پروژه مختلف تهيه نم3پورت فوليوئی از دو تا  بايد گزارشی از تجربه خود را برای شورای ممتحنين بانضمام قاضيانمت

ثبت و عضويت درخواست ) دالئل( رود که دليل همچنين از متقاضيان انتظار می. دنهای مربوط به شغل آرشيتکت چشم انداز حرفه ای پاسخ ده
 :متقاضی حداقل بايد آمادگی داشته باشد که نشان دهد در حوزه های زير دانش کاری دارد. دنرا شرح ده BCSLAدر 

 
 )1 (Builder’s Lien Act) قانون گرو سازنده
 )2 مديريت قرارداد

 )3 در مورد عملکرد کاری و شغلی BCSLAاستاندارد 
 )BCSLA 4ين و اجرائيات قوان
 )5 بيمه

 
اگر نتوانيد امتحان را با موفقيت بانجام برسانيد، نامه ای نقاط ضعف شما را برای شما توضيح داده و به شما راهنمائی هائی در مورد تقويت  

 .از شما برای انجام آزمونی در آينده دعوت خواهد شد. مهارت های خود خواهد داد
  

يا آرشيتکت چشم انداز  BCSLAاکنون شما آرشيتکت چشم انداز رسمی در . ورای ممتحنين به شما تبريک خواهد گفتدر صورت قبولی، ش
شامل راهنمائی هائی در مورد اينکه چگونه می توانيد به ادامه تقويت که می تواند به شما داده خواهد شد  ای توسط نامهخبر اين . عضو می باشيد

 .، باشدمهارت های خود ادامه دهيد
 

 (BCSLA)ثبت : 10گام 
، BCSLAشماره ثبت، گواهی عضويت در . در صورت قبولی در امتحان شفاهی ما بصورت خودکار نام شما را به ليست خود می افزائيم
 .برای شما صادر خواهد شدگواهی عضويت، گواهی عضويت در انجمن آرشيتکت های چشم انداز کانادا و مهری رسمی 

 
 ل اجباریادامه به تحصي

بعنوان اعضا سازمانی حرفه . اعضا موظفند که شواهدی در مورد استاندارد باالی تحصيلی و آموزش خود ارائه دهند، BCSLAبعد از ورود به 
برنامه ادامه تحصيلی به منظور . می پذيرندرا برای نگاهداری از توانائی های حرفه ای خود جدی ای، آرشيتکت های چشم انداز مسئوليت 

 30از اعضا انتظار می رود که حداقل استاندارد . رآورد اين نيازهای مختلف و ايجاد حد اعلی در کارآمد، مهارت ها و دانش، بوجود آمده استب
 .واحد در طی دوره ای سه ساله را به انجام برسانند
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BCSLA 

بريتيش کلمبيا)(انجمن آرشيتکت های چشم انداز  Landscape  
  پروانه برای متخصصين آموزش ديده بين المللی گام کسب– به –راهنمای گام 

 

 BCSLA                                                             7از 7 صفحهراهنمای پلی بسوی پروانه  
 

 
 دالئل احتمالی ايجاد تاخير در درخواست شما

 
  . پر نشده استفرم درخواست در هنگام تحويل کامًال •
  .مدارک ارائه شده برای درخواست صحيح نبوده اند •
  .هزينه ها کامًال پرداخت نگرديده اند •
  .آموزشگاه شما ريز نمرات شما را سريعًا نفرستاده يا مدارک را ناقص فرستاده است •
  . د، هنوز دريافت نگرديده اند يا بکندی می آيندکه شما در آنها به ثبت رسيده اي) کشورهائی(مدرک اثبات از ارگان قانونگذار در کشوری  •
  .کارفرمايان شما معرفی نامه نداده اند يا آنها را ناقص و بصورت غير قابل قبول آماده کرده اند •
  .شوند داندهوده و برای ترجمه بايد برگرريز نمرات شما، مدرک ثبت از ارگان قانونگذار شما يا معرفی نامه های کارفرمايانتان به انگليسی نب •
  .شما در حال حاضر يا در گذشته در محل سکونت سابق خود برای ثبت دارای مشکالت تنبيهی بوده ايد •
 

  :بعد از اينکه درخواست شما بررسی گرديد، ممکن است مدت بيشتری برای ثبت کامل بطول بيانجامد اگر
  .را انجام دهيد LARE از شما خواسته شده که •
  . مشغول بکار در اين حرفه نبوده ايد و درخواست شما برای ثبت بايد توسط کميته اعتبار مورد بررسی قرار بگيرد سال10برای بيش از  •
 

سرعت دادن به پروسه ثبت شما چه می توانيد بکنيد؟   برای
 : بخشيدن به اين امر انجام دهيدولی می توانيد اعمالی را مانند موارد زير برای سرعت. پروسه ثبت برای پروانه در بی سی به زمان نياز دارد

 
  .اطمينان حاصل کنيد که نمرات آزمون تسلط به زبان انگليسی تحويل داده شده اند •
  .برای هر مرحله از پروسه تمامی اطالعات مورد نياز را فراهم آورده و آنها را بدرستی تکميل نمائيد •
  .الزم را به واحد پول کانادا تحويل دهيدهزينه  •
  .ود را قبل از آمدن به کانادا تحويل دهيددرخواست خ •
  . از کارفرمای سابقتان بخواهيد که اظهارنامه را هر چه سريعتر به انگليسی تحويل دهد •
  .دا به انگليسی در اسرع وقت تحويل دهنراز تمام ارگان های قانونگذار مربوط بخواهيد که گواهی خود  •
 . فرستاده شوندBCSLAخواهيد که در اسرع وقت به بخود را انجام داده و ريز نمرات ارزشيابی  •
 شرکت در امتحان تمرينی و رفتن به کالس های درسی و گروه های مطالعه برای .برای آزمون های خواسته شده بخوبی آماده شويد •

LARE ،واقعًا ارزش مصرف زمان و پول را دارند. 
 

ر خود تماس بگيريد يا وبسايت تابعيت و مهاجرت کانادا را به آدرس برای سواالت مربوط به مهاجرت با کنسولگری کانادا در کشو
Hca.gc.cic.www، ببينيد. 
 

برای اطالعات در مورد اشتغال و لينک های سازمان های خدمات اجتماعی که برای اسکان شما کمک فراهم می آورند، وبسايت چند زبانه ما را 
 .ببينيد H/licensure/org.bcsla.www://http،  به آدرس

 
 :و پروسه ثبت تماس بگيريد با BCSLAبرای کسب اطالعات بيشتر در مورد 

 
 انجمن آرشيتکت های چشم انداز بی سی

BC Society of Landscape Architects 
#110, 355 Burrard Street 

Vancouver, BC  V6C 2G8 
 )604 (682-5610: تلفن
  )604 (-681-3394: فاکس
 org.bcsla@admin :ايميل
org.bcsla.www / org.sitelines.www  

 
اين راهنما هر چند وقت يکبار . برای متخصصين آموزش ديده بين المللی می باشد BCSLA گام پروانه – به –ه راهنمای گام اين اولين نسخ

 .اطالح خواهد شد تا از صحت آن اطمينان حاصل شود
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