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 کلی مرور -۱بخش 

 
 مقدمه

جایی که دامنه کار معماران فضای سی، برای معماران فضای سبز تقاضا زیاد است. به عالوه، از آندر موازات با توسعه پرمشغله صنعت در بی
 سبز که دربرگیرنده "فناوری سبز" است در خط مقدم جامعه امروز قرار دارد، این تقاضا رو به افزایش است.

 
المللی یا افرادی که به عنوان معمار فضای سبز در کشورهایی خارج از کانادا و این راهنما برای معماران فضای سبز آموزش دیده در سطح بین

ه سی را ارائشده در بیاند، طراحی شده است. این اطالعات چگونگی بدل شدن به یک معمار فضای سبز ثبتشده ایاالت متحده تحصیل کرده یا ثبت
های انگلیسی، فرانسوی، چینی ساده شده، ما که جزئیات را به زبان صفحه مجوز چند زبانهدهد. برای اطالع بیشتر از مراحل ثبت، لطفاً از می

 پردازد.نمایید. این راهنما به مسائل مربوط به مهاجرت یا اشتغال نمیدیدن  ای و اسپانیایی ارائه داده،فارسی، کره
 

های شده ندارید، باید فرصتشوید اما مدرکی از مؤسسات آموزش عالی شناخته [BCSLA] ِایِالِاسسیشده بیخواهید معمار فضای سبز ثبتاگر می
 مراجعه کنید. http://bcsla.org/education/educationبیشتر به تحصیلی در یک دانشگاه معتبر را جستار نمایید. برای جزئیات 

 
هایی روبرو هستند. واجد شرایط با درجات مختلف تجربه و تخصص، با چالش فضای سبزِ های خالی معماران ها برای پر کردن ِسَمتاکثر شرکت

نشینی کرده یا به ل پر زاد و ولد ]بیبی بومر: پس از جنگ جهانی دوم[ باعث شده که متخصصین ارشد از کار کردن عقبافزایش سن جمعیت نس
[ فهرست شده است. Marketplace] بازار گاهبه عنوان  ِایِالِاسسیبیهای شغلی در وب سایت طور کامل بازنشسته شوند. برخی از فرصت

های شغلی دقت شخصی به سایت موجود است. لطفاً هنگام ارسال اطالعات شخصی یا پاسخ به فهرست فرصت رزومههمچنین ابزاری برای ارسال 
 الزم را به کار برید.

 قانون معماران )فضای سبز(
است که  ِایِالِاسسیسی را برعهده دارد. وظیفه بیکننده است که مسئولیت اعطای ثبت معماران فضای سبز در بییک نهاد نظارت ِایِالِاسسیبی

شده از عموم مردم حفاظت کند. به استناد قانون معماران نونمند کردن استفاده از این عنوان توسط معماران فضای سبز و کارآموزان ثبتاز طریق قا
 :۱۲[ بخش ۱۹۹۶[ RSBCسی ]بیسی)فضای سبز( ]آر

 
 ( شخصی که عضو معتبر انجمن باشد، حق دارد از عنوان "معمار فضای سبز" استفاده کند.۱
 شخصی که عضو معتبر انجمن نباشد، نباید به هیچ نحوي از این عنوان استفاده یا فرض کند كه شخصی است که حق دارد خود را به آن( ۲

 عنوان معرفی کند.
 

 ِایِالِاسسیهای عضویت بیبندیطبقه
( در انجمن پذیرفته شده، که فضای سبزنون معماران )و قا ِایِالِاسسیشخصی است که طبق شرایط الزم قوانین بی شده:معمار فضای سبز ثبت

 شود.ای و استانداردها میهای سالیانه و رعایت الزامات رفتار حرفهشامل تحصیالت، آزمون و تجربه، پرداخت هزینه
 

ای خود گیری کند، اما مایل است عنوان حرفهگرفته به عنوان معمار فضای سبز از فعالیت فعلی کناره)الف( شخصی که تصمیم  معمار فضای سبز:
گذاری، اداری یا هماهنگی را حفظ کند. یا )ب( یک کارمند تمام وقت در بخش دولتی یا صنعت خصوصی، که در نقِش اصلی مدیریت، سیاست

ای که در درجه اول در زمینه ، سخنران یا نویسندهج( شخصی که به صورت تمام وقت در دانشکده مشغول به کار بودهمشغول به کار است. یا )
 کند.تدریس یا تحقیق فعالیت می

 
الزم زیر  [ در برنامه پذیرش عضویت در انجمن پذیرفته شده و شرایطBoardکارآموز یک دستیار است که توسط هیئت ] :ِایِالِاسسیبیکارآموز 
 را دارد:

 
 ( مدرک معماری فضای سبز که توسط هیئت تأیید شده؛ یا۱
 ( سال در زمینه معماری فضای سبز با تأیید هیئت مشغول به کار بوده؛ یا۶( به مدت شش )۲
 هایی با ماهیت یکسان دارد.( ترکیب معادلی از درجه تحصیلی و اشتغال در زمینه۳

 
 ِایِالِاسسیبی: پیش کارآموز دستیاری است که در حال برآوردن تمام شرایط الزم برای درخواست کارآموزی اِیلاِ ِاسسی)ج( پیش کارآموز بی

 است، که:
 

 ( سال در زمینه معماری فضای سبز مشغول به کار بوده؛ یا۶( کمتر از شش )۱
 هایی با ماهیت یکسان داشته؛ یا ( درجه تحصیلی در زمینه۲
 کار در زمینه مرتبط بوده است. ( دارای سابقه۳

 

http://bcsla.org/licensure/internationally-trained-professionals
http://bcsla.org/licensure/internationally-trained-professionals
http://bcsla.org/education/education
http://bcsla.org/marketplace/job-listings
http://bcsla.org/marketplace/job-listings
http://bcsla.org/marketplace/resumes
http://bcsla.org/marketplace/resumes
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96018_01
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استفاده کند. تعیین کیفیت و مرتبط بودن  ]"BCSLA Pre-intern" [" ِایِالِاسسیبیپس از پذیرش، متقاضی حق دارد از عنوان "پیش کارآموز 
 ها خواهد بود.درجات و تجربه به صالحدید کمیته گواهینامه

 های بعد از دبیرستان[ معماری فضای سبز ثبت نام کرده است.فردی که در یک برنامه تحصیلی معتبر عالی ]یعنی دوره دانشجو:

 هانامهدرخواست
رائه ای که تأیید نهایی را بر عهده دارد، اها را بررسی کرده و توصیه خود را به هیئت مدیرهنامهدرخواست ِایِالِاسسیهای بیکمیته گواهینامه

 دهد.می
 

 مالحظات زمانی

شرایط الزِم تسلط به زبان انگلیسی را دارید و مدارک تحصیلی شما شود. اگر مورد ارزیابی می-به-نامه به صورت ماهانه و موردهر درخواست
ما نامه شاید تا برای ثبت درخواست دهید. زمان مورد نیاز برای بررسی درخواستمورد ارزیابی قرار گرفته و حداقل شرایط الزِم را دارد، آماده

نیاز داشته باشند. پس از دریافت و  سازیشفافکه آیا به ترجمه یا شده و این بستگی به این دارد که چگونه همه اسناد الزم در اسرع وقت ارائه داده
 اعالن کتبی دریافت خواهید نمود. ِایِالِاسسیتکمیل کلیه اسناد و مدارک، از بی

 
یک  ])BLAA[ بیِایِای)اِل هیئت اعتبارسنجی معماران فضای سبزیا  )]CLAA[سی ِایِای)اِل شورای اعتبارسنجی معماری فضای سبزاگر از 

نام شرکت در امتحانات توانید مراحل ثبتهستید، می سیدر دست دارید و مایل به اخذ مجوز در بی سبز فضایمدرک معتبر در رشته معماری 
را آغاز کنید. اگر مدرک معتبری ندارید، قبل از شروع مراحل آزمون باید از  [LARE]ای آرِایِال فضای سبزهای ثبت معماری آزمون

ها را به صورت حضوری، و آزمون( [CLARB]بی آری ِاِالفضای سبز )سیهای ثبت معماری ورای هیئتتأییدیه دریافت کنید. ش ِایِالِاسسیبی
ها، باید نام در آزمونکند. قبل از ثبتاز راه دور برگزار می ممتحن آنالین سازگار باشد از طریق نظارتممتحن  نظارتاگر رایانه شما با سیستم 

 بیآری ِاِالسیها، نام در آزمونایجاد کنید. پس از ثبتجهت پرداخت مبلغ سالیانه  [CLARB Council Record]بی آری ِاِالیک سابقه شورای سی
   ای ممکن است حداقل یک سال طول بکشد.آرِایهستید یا خیر. روند ِال ِایِالساِ سیکند که آیا شما کارآموز بیچک می ِایِالِاسسیبا بی

 
 هابرآورد هزینه

ها ممکن است دالر )به اضافه مالیات( بوده که قابل پرداخت به وجه کانادایی است. سایر پرداخت ۵۲.۵۰نامه هزینه غیرقابل استرداد درخواست
 هایی برای موارد زیر باشد:هزینه

 
 امتحان مهارت زبان انگلیسی 
 ترجمه اسناد و مدارک 
 اسناد محضری 
  رونویسی و بررسیمجوز 
  بیآری ِاِالسی شورای سابقهایجاد یک 
 ایآرِایِال 

 
جدول را برای  http://www.bcsla.orgشود. لطفاً ای سالیانه )سرِشکَن شده( اعمال میاتان، حق عضویت حرفهنامهپس از پذیرش درخواست
نامه یا حق عضویت سالیانه دریافت جهت درخواست ایهیچ هزینه ِایِالِاسسیبررسی کنید. برای دانشجویان بی ایفعلی حق عضویت حرفه

 شود.نمی
 

 مزایای عضویت

های آموزشی سیار، مبالغ هایی جهت ادامه تحصیل و کارگاهشوند: دسترسی به فرصتمزایای عضویت عبارتند از، که البته به این موارد محدود نمی
[، قرارگیری در فهرست Sitelinesو رویدادهای اجتماعی، اشتراک مجله سایتالینز ]های آموزشی ریزیکاهش یافته برای کنفرانس سالیانه، برنامه

[ و وب سایت ما، حق اشتراک در برنامه ارسال اطالعات از طریق ایمیل، دسترسی Firm Rosterو فیرم روستر ] ِایِالِاسسیبیعضویت سالیانه 
 وارد دیگر.نامه به رویدادهای خاص و مسایت مختص اعضا، دعوتبه وب

 

 چک لیست

 نامه هستید؟ آیا:آماده ارسال درخواست آیا 
 

 بندی عضویت واجد شرایط هستید؟تعیین شده که برای کدام دسته 
 تان ارزیابی شده است؟مدارک تحصیلی 
 اید؟های مهارت زبان انگلیسی خود را تکمیل کردهآزمون 

 
 
 

https://www.csla-aapc.ca/about-csla/accreditation-council
https://www.csla-aapc.ca/about-csla/accreditation-council
https://www.asla.org/accreditationlaab.aspx
http://www.bcsla.org/
https://www.bcsla.org/sites/default/files/Professional_Dues_Fee_Schedule_2020_FINAL.pdf
https://www.bcsla.org/sites/default/files/Professional_Dues_Fee_Schedule_2020_FINAL.pdf
https://www.bcsla.org/sites/default/files/Professional_Dues_Fee_Schedule_2020_FINAL.pdf
https://www.bcsla.org/sites/default/files/Professional_Dues_Fee_Schedule_2020_FINAL.pdf
https://www.bcsla.org/sites/default/files/Professional_Dues_Fee_Schedule_2020_FINAL.pdf
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 نامهدرخواست 
آمد گویی به انجمن برای متقاضیان یک حساب کاربری ایمن ایجاد کنید. جهت خوش ِایِالِاسسیبیاز طریق مجوز و درگاه اطالعات قابل دسترِس 

سازی حساب خود با یک لینک امن یک بار مصرف است. های نحوه فعالشود که شامل اطالعات مربوط به انجمن و دستورالعملایمیلی ارسال می
یابی ل خود را به روز کرده و اطالعات استخدامی ارائه دهند. یک زبانه جهتتوانند حساب خود را ویرایش کرده، نام و آدرس ایمیمتقاضیان می

و فرم  ِایِالِاسسیبیتوانند اطالعات مربوط به مسیرهای ورود به عضویت دهد که در آن کاربران مینامه آنالین را میاجازه دسترسی به درخواست
نامه را تکمیل نموده و با استفاده از حساب آنالین منحصر به فرد توانند فرم درخواستن مینامه قابل پرکردن را بارگیری کنند. متقاضیادرخواست

رود که متقاضیان به مرور زمان ]و نامه به یک سری اطالعات متعددی نیاز دارد و انتظار میارسال کنند. فرآیند درخواست ِایِالِاسسیبیخود به 
نویس دهد تا پیش[ به متقاضیان این امکان را می”Save Draft“نویس" ]کنند. ویژگی "ذخیره پیش نامه را تکمیلدر چند نوبت[ درخواست

نامه خود را که در جریان است ذخیره کرده تا بتوانند بعداً آن را تکمیل کنند. در برخی موارد، متقاضی یا شخص ثالث باید اصل مدارک درخواست
تواند در فرم گیری این مورد، متقاضی میارائه دهند. جهت ثبت و پی ِایِالِاسسیبید مجوز و غیره( را به )به عنوان مثال ریزنمرات تحصیلی، تأیی

ها به نامه، دادهای ارسال خواهد شد. پس از تکمیل درخواستپاکت جداگانهکاغذی در کند نسخه هایی را عالمت زده که مشخص میآنالین چک باکس
 شوند.پیوند داده میِایِالِاسسیبیسوابق متقاضی در پایگاه داده 

 
ایشان را درک قبل از اقدام جهت از بین بردن موانع برابری، برای تعیین دامنه موضوع به طور مستقیم با افراد متأثر شده مشورت کرده و نیازهای 

بتواند تنوع جامعه و حرفه را بهتر شناخته و با  ِایِالِاسسیبیکه اند. برای اینقرار گرفته کنید و این که ایشان چگونه تحت تأثیر یک ابتکار عمل
نامه، نظرسنجی اختیاری آنالین را، استها ارتباط برقرار کند و همچنین بتواند نیازهای اعضای را پشتیبانی کند، تقاضا داریم که هم زمان با درخوآن

های شما کشد. جهت درک محتوای پاسخاین نظرسنجی شامل هفت پرسش است و تکمیل آن حدود پنج دقیقه طول میبه طور محرمانه، تکمیل کنید. 
 تان راحت است، شرح دهید.شویم اگر تا حدی که برایبه بهترین نحو، سپاسگزار می

 
  ارزیابیپیش 

را  نامهدرخواستروند ارزیابی  ِایِالِاسسیهای بیدهند. اگر کامل بود، کمیته گواهینامه، بررسی اولیه اطالعات را انجام میِایِالِاسسیکادر بی
 دهد.، با ارسال یک ایمیل به شما اطالع میِایِالِاسسیکند. اگر اطالعات ناقص بود، بیآغاز می

 
 ارزیابی 

کند، ارائه که تصویب نهایی را صادر می ِایِالِاسسیهای خود را به هیئت مدیره بینامه شما را بررسی نموده و توصیهها درخواستاهینامهکمیته گو
 رساند.را به اطالعتون خواهد  نامهدرخواستبا ارسال یک تأییدیه کتبی، نتایج بررسی  ِایِالِاسسیدهد. بیمی
 

 امه پذیرش را داشته باشید، ممکن است از شما دعوت شده تا برای امتحان شفاهی حوزه قضایی در محضر هیئت اگر معیارهای برن
 گان حاضر شوید.گیرندهآزمون

 
 :در صورت عدم دارا بودن معیارهای برنامه پذیرش، شاید 

 یاالف( الزم باشد تا شرایط ضروری به برآورده نشده را تکمیل نموده 
 [ باشیدLAREای ]آرِایآزمون اِلب( واجد شرایط 

 
 ای( آرِای)اِل های ثبت معماری فضای سبزشرکت در آزمون 

گذارد را های معماری فضای سبز که روی سالمت، ایمنی و رفاه عمومی تأثیر میکارگیری جنبهدانش و مهارت مورد نیاز برای بهای آرِایِال
 مراجعه نمایید. https://www.clarb.org/homeآزماید. برای جزئیات بیشتر به می
 
 های دیگر بوده و شامل موارد زیر است:شامل چهار بخش است. هر بخش مستقل از بخشای آرِایآزمون ِال 

 

 سازومدیریت پروژه و ساخت  ۱بخش 
 موجودی و تجزیه و تحلیل  ۲بخش 
 طراحی  ۳بخش 
 درجه بندی، زهکشی و مستندات ساختمانی  ۴بخش 

 
 ایآراِینمرات اِل 

تأییدیه کتبی نمرات شما  ِایِالِاسسیدهد که نمرات به صورت آنالین در دسترسند. بیاز طریق ایمیل به شما اطالع میبی آری ِاِالسیپس از آزمون، 
از طریق درگاه اعضا با رمز  ِایِالِاسسیکند. همچنین این اطالعات در وب سایت بیمی ها را رهگیریرا ارسال نموده و پیشرفت شما در آزمون

 عبور امن، در دسترس است.
 
 حداقل تجربه مورد نیاز 

د شود. سابقه کار باید به منظور کسب تجربه، کافی باشبه طور کلی، تجربه کار در یک دفتر تحت نظارت مستقیم یک مربی واجد شرایط حاصل می
 .آورده سازدفضای سبز را برتا استانداردهای پذیرفته شده کلی در مهارت عملی و سطح مناسب شایستگی برای مشارکت ایمن در حرفه معماری 

 

https://www.clarb.org/home
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 گیرندگانهیئت آزمون 
کلمبیا ضروری است، تنظیم و بریتیش فضای سبز که برای ثبت اعضای انجمن معماران  حوزه قضاییآزمون  ،ِایِالِاسسیبیگیرندگان هیئت آزمون
 نمایند.و پذیرش ایشان را تعیین می کرده های متقاضیان را مرورها صالحیتکند. آنمدیریت می

 
در بریتیش کلمبیا است، و جهت  فضای سبزآخرین گام در جهت اخذ مجوز به عنوان معمار  ِایِالِاسسیبی گیرندگان حضور در برابر هیئت آزمون

ضمن حفاظت از بهداشت، ایمنی و رفاه  سی،از به نمایش گذاشتن دانش محلی، مهارت و توانایی کافی فرد برای انجام این حرفه در بیاطمینان 
 یک امر ضروری است. عمومی،

 
قانون معماران در  در نقطه ورود از طریق آزمونی است که ایاستانداردهای حرفهبررسی کلی  ِایِالِاسسیبی گیرندگاننقش هیئت آزمون

 تعریف شده است. اِیاِلِاسسیبیقوانین و طبق  ۸، بخش ۱۸[ فصل ۱۹۹۶[ RSBCاِی ]بیِاس]آر )فضای سبز(

 ها شرکت کنند.بستر مجازی در آزمونتوانند به صورت حضوری یا از طریق شود. متقاضیان میها حداقل چهار بار در سال برگزار میآزمون
 
 شدنثبت 

فضای ، یک گواهی عضویت در انجمن معماران ِایِالِاسسیبیگیرندگان، یک شماره ثبت، یک گواهی عضویت در صورت قبولی در هیئت آزمون
 گردد.برای شما صادر می ِایِالِاسسیبیای کانادا و در صورت لزوم، مهر حرفهسبز 

https://www.bcsla.org/node/135
https://www.bcsla.org/node/135
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 راهنمای گام به گام  -۲بخش  
 

است. این طرح کلی نشان  شرح داده به تفصیلسی را بیشده در ثبت فضای سبزدر زیر مراحل فرآیند مورد نیاز برای بدل شدن به یک معمار 
پلی به نمودار  کنارِ این متن در توان خارج از کانادا تکمیل نمود. چیست و چه مراحلی را می ِایِالِاسسیبیدهد که وظیفه شما چیست، کار می

 تهیه شده است.  مجوز گردشی
 سندی ارائه ندهید. نامه را ندارید، هیچلطفاً تا زمانی که آمادگی ارسال درخواست

 
 )متقاضی(: آموزش ۱مرحله 

را دارا باشند. جهت  ِایِالِاسسیقوانین بی ۲تواند خارج از کانادا انجام شود. متقاضیان باید کلیه معیارهای عضویت مطابق با بخش این مرحله می
خدمات ِای باید مدرک معماری فضای سبز از یک مؤسسه آموزشی عالی شناخته شده، داشته باشید. ِالِاسسیر بید درنظر گرفته شدن برای ثبت

های تحصیلی رسمی واحدی را ، دوره]WES[ِاس( ایسی)آی جهانیخدمات ارزیابی یا  ]ICES[ِاس( ایسی)آی المللیهای بینارزیابی گواهینامه
کنند. سی و کانادا میاند را ارزیابی کرده و تعیین سطحی قابل مقایسه با شرایط بیها یا کشورهای دیگر تحصیل کردهبرای افرادی که در استان

نامه زمان با درخواستِاس همایِاس یا دبلیوایسیبه طور مستقیم از طرف آی ِاس بایدایدبلیو ارزیابی درس به درسِاس یا ایسیآی گزارش جامع
های تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی، ها، از جمله هزینهِای ارسال شود. متقاضیان مسئول پرداخت تمام هزینهِالِاسسیشما به دفتر بی

مراجعه  https://www.bcsla.org/licensure/licensureبرای اطالعات بیشتر به های معقول هستند. های پذیرش و سایر ارزیابیهزینه
 نمایید.

 
 )متقاضی(: تسلط به زبان انگلیسی ۲مرحله 

اید، باید اگر انگلیسی زبان اول شما نبوده و تحصیالت دانشگاهی را به زبان انگلیسی تکمیل نکردهتوان خارج از کانادا انجام داد. این کار را می
ارسال  نامه برای ثبت،با درخواستشناسد را همراه ِای به رسمیت میِالِاسسینمرات قبولی از آزمون مهارت انگلیسی توسط یک آژانسی که بی

پذیرد. هیچ آزمون سنجش دیگری پذیرفته را می ]iBT-TOEFL[ تیبیآی-تافلیا  ]Academic-IELTS[ آکادمیک-آیلتسِای ِالِاسسیکنید. بی
نام برای آزمون، باید ترتیبی شود. هنگام ثبتاده میای بعد از دوره متوسطه استفهای حرفه. این اطالعات، ابتدا توسط مؤسسات و سازمانشودنمی

شود که خود را برای آزمون آماده کنید زیرا ممکن است هزینه ارسال کنند. بسیار توصیه می ِایِالِاسسیبیدهید تا نتیجه آزمون را مستقیماً به 
سازی توانید از مطالب آمادههای انگلیسی مینقبل از شرکت در آزموها باال بوده و در ضمن مراحل ثبت را به تأخیر بیندازد. شرکت در آزمون

 نام کنید.ها ثبتبرای امتحان استفاده یا در کالس
 

 بروید. ۳هستید، به مرحله  ِایِالِاسسیاگر واجد شرایط کارآموزی بی
 

 (:متقاضیاگر واجد شرایط عضویت ثبت شده هستید )
نامه آنالین و اسناد . فرم درخواستایجاد کنید www.bcsla.org یک حساب داوطلب آنالین درکانادا انجام دهید. توانید خارج از این کار را می

نامه را بارگیری کنید. فرم ِاف درخواستدیتوانید فرم پیمینامه را پرداخت کنید. همچنین پشتیبانی را تکمیل و بارگذاری و هزینه درخواست
 درخواست را تکمیل کرده و:

 
 یک عکس سایز پاسپورت و کپی رزومه خود را الحاق کنید 
 که این این ِای ارسال شود؛ به محضِالِاسسیاتان مستقیماً به بینامهزمان با درخواستترتیبی داده تا نتایج آزمون مهارت زبان انگلیسی هم

 شما بارگذاری خواهد شد. مدرک دریافت شد در حساب کاربری
 که این ِای ارسال شود؛ به محض اینِالِاسسیاتان مستقیماً به بینامهزمان با درخواستترتیبی داده تا نتایج ارزیابی ریزنمرات تحصیلی هم

 شما بارگذاری خواهد شد. مدرک دریافت شد در حساب کاربری
 کننده حرفه معماری فضای سبز برای هریک از از نهاد نظارت اید،در بیش از یک ایالت، استان یا کشور نام خود را ثبت کرده اگر

 های قضایی که عضو آن هستید، درخواست گواهی اعتبار کنید.حوزه
 ای ارائه دهید ثبت شده اظهارنامهاصلی اید، باید ازطرف مدیر معمار فضای سبز شده باشید همه جا کار کرده که ثبتاگر تا کنون بدون این

ها را برآورده کرده و تجربیات شما را شرح دهد، همچنین قرارداد کاری و شرح وظایف شغلی که استانداردهای مورد نیاز کمیته گواهینامه
توانند از کشورهای دیگر باشند و در صورت نیاز ها میاید را شامل شود. )این معرفها کار کردههایی است که در آنکه شامل پروژهشما 

 خواهیم مراتب الزم برای ترجمه را انجام دهید.(به ترجمه، از شما می
 هایتانیک نسخه فتوکپی یا اسکِن دانشنامه یا دانشنامه 
 ار فضای سبز ثبت شدهنامه از معممعرفی 
 ای نامه از یک  شاغل حرفهمعرفی 
 ؛ وهای معقولهای پذیرش و سایر ارزیابیهای تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی، هزینه، از جمله هزینههاپرداخت تمام هزینه 
 بروید ۴ها خواسته است. به مرحله هرگونه اطالعات و اسناد دیگری که کمیته گواهینامه 

 
 
 
 

http://bcsla.org/sites/default/files/BridgetoLicensure16_2018_JB.pdf
http://bcsla.org/sites/default/files/BridgetoLicensure16_2018_JB.pdf
https://www.bcsla.org/node/135
https://www.bcit.ca/ices/
https://www.bcit.ca/ices/
https://www.bcit.ca/ices/
https://www.wes.org/ca/
https://www.bcsla.org/licensure/licensure
https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/toefl
file:///C:/Users/hshsu/Desktop/T76271/www.bcsla.org
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  )متقاضی( ِایِالِاسسیبینامه کارآموزی : درخواست۳مرحله 
اسناد نامه آنالین و فرم درخواستایجاد کنید.  www.bcsla.org توان خارج از کانادا انجام داد. یک حساب داوطلب آنالین دراین کار را می

نامه را بارگیری کنید. فرم ِاف درخواستدیتوانید فرم پینامه را پرداخت کنید. همچنین میپشتیبانی را تکمیل و بارگذاری و هزینه درخواست
 درخواست را تکمیل کرده و:

 
 کپی رزومه خود را الحاق کنید 
 هایتانیک نسخه فتوکپی یا اسکِن دانشنامه یا دانشنامه  
  که این ِای ارسال شود؛ به محض اینِالِاسسیاتان مستقیماً به بینامهزمان با درخواستتا نتایج ارزیابی ریزنمرات تحصیلی همترتیبی داده

 .شما بارگذاری خواهد شد مدرک دریافت شد در حساب کاربری
 ( پیوست الف( نامه تأییدA از سوی مربی واجد شرایط شما، که در آن نام نهاد ))کننده و شماره عضویت ایشان درج شده باشد.نظارت 
 های معقولهای پذیرش و سایر ارزیابیهای تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی، هزینه، از جمله هزینههاپرداخت تمام هزینه 
 ها خواسته است.هرگونه اطالعات و اسناد دیگری که کمیته گواهینامه 

 
 ِای(ِالِاسسی)بی: پیش ارزیابی ۴مرحله 
  با ارسال یک ایمیل به شما اطالع ِایِالِاسسیاگر اطالعات ناقص بود، بیدهد. را انجام می ِای بررسی اولیه اطالعاتِالِاسسیبیدفتر ،

 . برای آغاز ارزیابی، شاید الزم باشد منتظر ماند تا کلیه مدارک دریافت شود.دهدمی
  اتان در نظر گرفته کند. تحصیالت و تجربه کارینامه شما را ارزیابی میپس از دریافت کلیه مدارک، درخواست هاگواهینامهکمیته

 .دهدکند، ارائه میکه تصویب نهایی را صادر می ِایِالِاسسیهای خود را به هیئت مدیره بیتوصیهشود. این کمیته می
 که ارزیابی تکمیل شد، ممکن است:به محض این 

 
 یارفته  ۶شده دعوت شوید. لطفاً به مرحله الف( برای ادامه انجام مراحل عضویت ثبت

 بروید. ۵درخواست نمایید.  لطفاً به مرحله ای آرِایاِلب( جهت تکمیل 
 

 های ثبت معماری فضای سبز : آزمون۵مرحله 
 

 (متقاضیهای ثبت معماری فضای سبز )الف(: شرکت در آزمون ۵مرحله 
ای، چند پاسخی و انواع موارد پیشرفته شامل چند گزینه ۴و  ۳های ای و چند پاسخی بوده و بخشهای چند گزینهشامل پرسش ۲و  ۱های بخش

( است. اگر رایانه شما مشخصات فنی مورد نیاز را داشته [”drag and drop” and “hot spot“])موارد "کشیدن و جایگزینی" و "نقطه داغ" 
در هر نقطه از جهان  نظارت ممتحن از راه دورهای منتخبی از کانادا و ایاالت متحده، و از طریق ها از طریق رایانه در مکانبخش باشد همه

 شوند.برگزار می
 

ای ملزم به داشتن آرِاینام کنید. همه نامزدهای اِلای بصورت آنالین ثبتآرِایِالتوانید برای ِای، میِالِاسسیپس از پذیرش به عنوان کارآموز بی
های آزمون، ( هستند. هزینه سالیانه به واحد پول آمریکایی ضرورت دارد. هزینهبیآری ِاِالسی)فضای سبز های ثبت معماری سوابق شورای هیئت

موجود  www.clarb.orgشود. اطالعات جاری و به روز در گذاری میقیمتد پول آمریکایی برای هر بخش، به اضافه کارمزد اداری، به واح
 است.

 
 کندای با یک پیمانکار همکاری میآرِایرائه ثبت آنالین ِالبی برای اآری ِاِالسی 
  ِای و ِالِاسسیبیهای در وب سایت منابع مطالعهسازی را مطالعه نمایید. شود که قبل از شرکت در آزمون، مطالب آمادهتوصیه میبشدت

 موجود است. بیآری ِاِالسی
 های مقدماتی آنالین را راهبری اند، دعوت بعمل آمده تا کارگاهها موفق شدهِای که اخیراً در آزمونِالِاسسی، از داوطلبان بیدر مواردی

 د که ضبط شده و به صورت آنالین موجود است.کنن
  ای را تأیید کرده و آرِایبه صورت کتبی پیشرفت شما در ِال ِایِالِاسسیرساند. بینتایج را به اطالع شما می بیآری ِاِالاز آزمون، سیپس

 دهد.ارائه می
 طی پنج سال  ِای،ِالِاسسینام در دوره پذیرش بینید. از تاریخ ثبتاولین بار در آزمون موفق نشدید، باید دوباره در آزمون شرکت ک اگر

 های ثبت قبول شوید.های آزمونمتوالی باید در تمام بخش
 
 )متقاضی( کار الزامیدو سال سابقهب( ۵

ملزم به ثبت  ِایِالِاسسیبیاست که به دنبال شغلی باشد که حیطه تجربه مورد نیاز را فراهم کند. کارآموز ِای ِالِاسسیبیاین مسئولیت کارآموز 
این کار را ظرف پنج  تعمیم داده باشد و باید را حداقل دو سال سابقه کار است، که به اندازه کافی حداقل پنج مورد از هشت زمینه مختلف کار الزامی

کار مورد نیاز، ممکن است از شما دعوت شود تا در محضر داشتن سابقهو سال از شروع روند کارآموزی تکمیل کند. در صورت قبولی در آزمون 
 بروید. ۸گیرندگان حاضر شوید. لطفاً به مرحله هیئت آزمون

 
 )متقاضی(شده : درخواست عضویت ثبت۶مرحله 

 نماید.را ارزیابی میها آننامه، کمیته گواهینامهدرخواست پس از تکمیل فرم
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 ِای(ِالِاسسی)بینامه : پذیرش درخواست۷مرحله 

 گیرندگاِن حوزه قضایی حاضر شود.کند که هیئت مدیره، از متقاضی دعوت کند تا در هیئت آزمونها توصیه میکمیته گواهینامه
 

  (ِایِالِاسسیبی)گیرندگان : هیئت آزمون۸مرحله 
ها به صورت حضوری یا آنالین برگزار . آزمونحاضر شودگیرندگان کند تا در هیئت آزمونهیئت مدیره از متقاضیان موفق دعوت می

 گردد.گیرندگان ارسال میحال هر متقاضی به هیئت آزمون ای از شرحشود. دو هفته قبل از برگزاری آزمون، خالصهمی
 

 )متقاضی(های شفاهی ون: آزم۹مرحله 
فضای سبز ای معماری کوچکی از دو تا سه پروژه متنوع ارائه داده و به هرگونه پرسش مربوط به کار حرفه شود که مجموعهاز متقاضیان تقاضا می

نشان دهند. این معیار اصلی برای سی بیخود، در فضای سبز . همه متقاضیان باید آماده باشند تا توانایی خود را در اداره شرکت معماری پاسخ دهند
 گیری در مورد ثبت شدن یک متقاضی است.تصمیم

 
 های زیر را داشته باشد:متقاضی باید حداقل آمادگی الزم جهت به نمایش گذاشتن دانش کاری در زمینه

 

 [ قانون حق بیمه سازندگانBuilder’s Lien Act] 

 مدیریت قرارداد و ساختمان 

  کانادافضای سبز استاندارد 

 ( و سایر قانونفضای سبزقانون معماران )سیبیهای گذاری 

 ایها و استانداردهای رفتار و عملکرد حرفه، سیاستِایِالِاسسیبی قوانین 

 بیمه 

 منافع عمومی 

 ِایِالِاسسیبیکردن نام و مشارکت با دلیل ثبت 
 

ر در صورت عدم قبولی در آزمون، از طریق تلفن و نامه به شما اطالع داده خواهد شد. این نامه نقاط ضعف شما را با جزئیات توضیح داده و د
. منابع مطالعه به صورت آنالین در به یک آزمون اداری آتی دعوت خواهید شددهد. هایی ارائه میتان توصیههایمورد چگونگی تقویت مهارت

 رس است.دست
 

. از ِای هستیدِالِاسسیگوییم، اکنون یک معمار فضای سبز یا عضو معمار فضای سبز بیگیرندگان، به شما تبریک میپس از قبولی در هیئت آزمون
 دهد.ائه میهایی ارتان توصیههایطریق تلفن و نامه به شما اطالع داده خواهد شد که در این نامه ممکن است در مورد نحوه تقویت مهارت

 
 ِای(ِالِاسسی)بی: ثبت نام ۱۰مرحله 

، یک گواهی ِایِالِاسسیبییک شماره ثبت، یک گواهینامه  شود.می اضافه [Roster]روستر نام شما به  ،آزمون شفاهیدر صورت قبولی در 
دیجیتال نیز با گردد. یک مهر برای شما صادر می ِایِالِاسسیبیای کانادا و در صورت لزوم، مهر حرفهفضای سبز عضویت در انجمن معماران 

 شود.برای شما ارسال می [CSLA]ِای ِالِاسِای و سیِالِاسسیپرداخت هزینه، موجود است. فاکتور هزینه و حق عضویت بی
 

 نامهدالیل احتمالی تأخیر در مراحل درخواست
 

 نامه ناقص.ارسال درخواست 

 نامه.اد و مدارک نادرست برای درخواستارسال اسن 

 ها درست پرداخت نشود.هزینه 

  آموزشی ریزنمرات تحصیلی شما را به سریعاً ارسال نکرده یا اطالعات ناقصی ارائه داده باشد.مؤسسه 

 راه باشد.تان ثبت گردیده، دریافت نشده یا در جا نامکننده کشور )یا کشورهایی( که در آنمدرک اثبات از نهاد نظارت 

 اند.بخش نبودهاند کامل یا رضایتاند، یا اگر دادهنامه ارائه ندادهکارفرمایان یا معرفی 

 های کارفرماها به زبان انگلیسی نبوده و باید برای ترجمه به نامهکننده، یا معرفیریزنمرات تحصیلی، مدرک ثبت از طرف نهاد نظارت
 شما بازگردانده شوند.

 یا دارد. حوزه قضایی قبلی، مشکالت انضباطی داشتهتان در شدنثبت 
 

 اتان، ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا مراحل ثبت کامل شود اگر:نامهپس از ارزیابی درخواست

 ای را تکمیل کنیدآرِایاز شما خواسته شود تا ِال 

  اتان برای ثبت را بررسی کند.نامهها باید درخواستگواهینامه اید و کمیتهسال است که از اشتغال به این حرفه خارج بوده ۱۰بیش از 
 

 توانید انجام دهید؟برای تسریع روند ثبت چه کارهایی می
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 توان اقداماتی انجام داد:بر است، اما برای سرعت بخشیدن به این روند میزمان سیبیفرآیند ثبت برای صدور مجوز در 
 

  زبان انگلیسی را ارائه دهید.مطمئن شوید که نمرات آزمون مهارت 

 .تمام اطالعات مورد نیاز را در هر مرحله از فرآیند ارائه و به درستی تکمیل کنید 

 های مناسب را به وجه کانادایی بپردازید.هزینه 

 نامه خود را ارسال کنید.قبل از ورود به کانادا درخواست 

 وقت و به زبان انگلیسی ارسال کند. از کارفرمای قبلی خود بخواهید که اظهارنامه را در اسرع 

 کننده مربوطه بخواهید تا گواهی خود را در اسرع وقت و زبان انگلیسی ارسال کنند.از همه نهادهای نظارت 

 ارسال شوند. ِایِالِاسسیبیاتان را انجام داده و بخواهید تا به موقع به مراتب ارزیابی ریزنمرات تحصیلی 

 ای واقعاً آرِایاِلهای مطالعه برای ها یا گروههای مورد نیاز خوب آماده شوید. صرف وقت و هزینه برای شرکت در کارگاهبرای آزمون
 دارد.ارزش 

 
 سایت شهروندی و مهاجرت کانادا به آدرسهای مربوط به مهاجرت، با کنسولگری کانادا در کشور خود تماس بگیرید یا از وببرای پرسش

www.cic.gc.ca .دیدن نمایید 
 

سایت مجوز چند زبانه ما کنند، لطفاً از وباجتماعی که به حل و فصل کمک می های خدماتهای سازمانبرای اطالعات مربوط به استخدام و لینک
 دیدن نمایید.

 
 و مراحل ثبت از طرق زیر تماس بگیرید: ِایِالِاسسیبیالعات بیشتر در مورد برای کسب اط

 
BC Society of Landscape Architects 

#450, 355 Burrard Street 

Vancouver, BC  V6C 2G8 

 5610-682 (604)تلفن: 
 office@bcsla.org/  admin@bcsla.orgایمیل: 

www.bcsla.org 
 

 ۲۰۰۸المللی است. چاپ اول در ژوئن دیده بینبرای متخصصین آموزش ِایِالِاسیسبی( راهنمای مجوز گام به گام ۲۰۲۱این دومین نسخه )اکتبر 
 شود.منتشر شد و در صورت لزوم تجدیدنظر می
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