
 

 

 و مقدمه مهاجرت به کانادا

یک مقصد محبوب برای مهاجرت می باشد. کانادا یک کشور بسیار دوستانه  کانادا به دالیل موجهی

های زندگی به نسبت آمریکا  و چند فرهنگی است که استاندارد زندگی در آن باال می باشد و هزینه

و انگلیس در آن پایین است. همچنین این کشور به طور مداوم در بررسی های زیست محیطی رتبه 

ایی ها خوشامدگو و مهاجر پذیر هستند و شهرت بین المللی دارند. از این رو، از هر باالیی دارد. کاناد

نفر ساکنین یک نفر خارج از کشور متولد شده است. در واقع مهاجر خارجی است و در حال  ۶

ساخت زندگی خود در کانادا می باشد. این کشور برنامه های عالی برای مهاجرت دارد. در مقاله 

های عالی پرداخته و بیان کردیم که چرا سیستم آموزشی  نادا به ارائه تمامی برنامهمهاجرت به کا

کانادا به خود می بالد و چرا این کشور عالوه بر سیستم آموزشی که دارد برای زندگی و مهاجرت از 

طریق دیگر روش ها مناسب است. برای بهره مندی از سیستم قابل دسترس کانادایی در درجه 

کرد؟ آیا هزینه رفتن به کانادا از طریق کاری با هزینه  هبایستی چه شرایطی را برآورد کارشناسی

چگونه به کانادا مهاجرت کنیم؟ آیا با خرید خانه می  رفتن به کانادا از طریق تحصیلی فرق دارد؟

توجه  توان اقامت کانادا را از آن خود، فرزند و همسر خود نمود؟ قوانین مهاجرت به کشور کانادا با

توان رایگان خود را آماده سفر  دهد، کدامند؟ آیا می به انتخاب های متنوعی که این کشور ارائه می

به کانادا و آماده زندگی در ایالت های مختلف این کشور نمود؟ حداقل سرمایه الزم برای مهاجرت 

در  ؟ آیا از طریق پناهندگیبه کشور کانادا از طریق استارتاپ با توجه به قوانین کشور کانادا، کدامند

شد؟ پاسخ این سواالت و سواالتی که یک مهاجر درباره مهاجرت به  این کشورمی توان وارد  کانادا

کانادا در ذهنش نقش بسته است، در مقاله مهاجرت به کانادا آمده است. مطمئنا بعد از مطالعه مقاله 

تباط بگیرید و در باب شرایط خود سواالتی را مهاجرت به کانادا نیاز دارید تا با یک مشاور آگاه ار

 اتریش که رایگان مشاوره می MIEمطرح کنید. برای این منظور ما مشاوره با مشاورین موسسه 

گویند  گویند که چگونه اقامت کانادا را بگیرید و میدهند را به شما پیشنهاد می دهیم. آن ها می

است و یا باید در زمان دیگری برای مهاجرت اقدام  برای گرفتن اقامت کانادا شرایط شما مناسب

 نمایید.
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 شرایط مهاجرت به کانادا

امروزه برنامه های مهاجرت به کانادا به گونه ای طراحی شده اند که متقاضیان واجد شرایط می 

توانند برای آن ها اقدام کنند. مهم است که واجد شرایط بودن خود را قبل از درخواست تأیید کنید. 

انید برای برنامه مهاجرتی اقدام کنید. هنگام ارسال درخواست، دولت کانادا در غیر این صورت نمی تو

اسناد مختلفی را برای تأیید تجربه کاری، تحصیالت، هویت و سوابق جنایی و پزشکی شما درخواست 

می کند. در کنار این موارد باید اسنادی را ارائه دهید. ولی قبل از ارائه اسناد باید ابتدا این موضوع 

ای وارد کانادا شوید. برنامه های کانادایی شرایط  خص شود که قرار است از طریق چه برنامهمش

بخصوص خود را دارند. مثالً شرایطی که یک متقاضی بایستی برای مهاجرت تحصیلی به کانادا داشته 

اشد، باشد، با شرایطی که یک متقاضی احتمالی دیگر بایستی برای مهاجرت کاری به کانادا داشته ب

گذاری وارد کانادا شوند، باید  بسیار متفاوت است. بعالوه کسانی که تمایل دارند، از طریق سرمایه

د که تصمیم دارند از طریق نیک سری شرایط را برآورده کنند که کامالً متفاوت با کسانی می باش

ازدواج وارد کانادا شوند. در حالت کلی، برای مهاجرت و اخذ ویزا از سفارت الزم است که مدرک 

زبان داشته باشید و الزم است که سن مناسبی برای مهاجرت داشته باشید. همچنین الزم است که 

نامه تمکن مالی برای ویزای تحصیلی نامه تمکن مالی مناسب با مسیر انتخابی خود ارائه دهید. مثالً 

هزار یورو می باشد. در کنار این موارد مهم است که با توجه به برنامه خود مدارک  ۱۵الی  ۱۲تقریباً 

تحصیلی معتبر و مدارک هویتی معتبری ارائه دهید. در برخی از موارد کانادا از شما نامه عدم سوء 

کلی با رعایت موارد ذکر شده می توانید برای مهاجرت پیشینه و بیمه درمانی می خواهد. در حالت 

 به کانادا، آماده شوید.



 

 

 

 برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنم؟

بسیاری از متقاضیان احتمالی این سوال که برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنم؟ را از مشاورین 

ان را طبق یک برنامه مهاجرتی آنالیز کنید. ما می پرسند. برای مهاجرت به کانادا باید ابتدا شرایطت

در واقع باید ابتدا یک برنامه بنویسید و با توجه به آن مشخص کنید که قرار است از چه طریقی وارد 

کانادا شوید. مثالً برخی از طریق کاری، برخی از طریق تحصیلی، برخی از طریق ثبت شرکت، برخی 

آپ، برخی از طریق تولد فرزند و برخی از طریق تحصیل از طریق ازدواج، برخی از طریق استارت 

فرزند وارد کانادا می شوند. پس مهم است که در برنامه خود درباره روشهای مهاجرت به کانادا 

سواالتی را از خود بپرسید و به آنالیز آن ها بپردازید. برای رسیدن به پاسخ الزم است که مقاالت ما 

بخش رسانه ما را مشاهده نمایید و با توجه به قوانین کشورها و  رو ویدیوهای قرار گرفته شده د

شرایط خود به برگزیدن یک مسیر بیاندیشید. تفکرات زیادی درباره مهاجرت تحصیلی به کانادا، 

ترین  شود شما از درست سبب می مهاجرت کاری به کانادا، مهاجرت از طریق خرید بیزینس و غیره

بعد از این که روش های انتخابی خود را محدود کردید و یا به این نتیجه مسیر وارد کانادا شوید. 

رسیدید که تنها یک روش مناسب مهاجرت به کانادا است، با مشاورین موسسه مشاوره ای ملک پور 

رایگان ارتباط بگیرید و اجازه دهید، آن ها نیز به تعریف شرایط شما براساس مسیرهای مهاجرتی 

بعد از بررسی، طبق قوانین کشور کانادا برای مهاجرت، بهترین روش مهاجرت به  بپردازند. مشاورین

کانادا را به شما پیشنهاد می دهند. در این صورت در می یابید که چگونه به کانادا مهاجرت کنید. 

 همچنین با شرایط گرفتن اقامت کانادا آشنا می شوید.

 

 حداقل سرمایه برای مهاجرت به کانادا

کانادا به لطف بسیاری از برنامه های جالبی که دارد، امروزه در میان متقاضیانی که به دنبال ساخت 

زندگی برتر می باشند، محبوب گشته است. برای مهاجرت به کشور زیبای کانادا که به عنوان کشور 

حداقل سرمایه  برتر کمی دورتر از ایران قرار دارد، ولی محیطش کامالً دوستانه و صمیمی است، باید



 

 

برای مهاجرت را داشته باشید. حداقل سرمایه برای مهاجرت به کانادا بسته به نحوه مهاجرت متفاوت 

می باشد. در واقع متقاضی با توجه به روشهای مهاجرت به کانادا میزانی از نقدینگی خود را صرف 

مشخص شد روش انتخابی  کند. همراهان عزیز بعد از این که مهاجرت اسان و سریع به کانادا می

شما برای مهاجرت به کانادا چیست؟ باید در باب حداقل سرمایه مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا، 

به افزودن بانک اطالعاتی بپردازید. ولی در حالت کلی، دانشجویان طالب تحصیل در دانشگاه های 

دالر اجازه دارند بعد از مدتی مدرک هزار  ۲۰الی  ۱۰شهرت یافته و با اعتبار باال با مبلغ حداقلی 

تر از  تحصیلیشان را دریافت کنند. حداقل سرمایه برای مهاجرت به کانادا از طریق روش کاری ارزان

روش تحصیلی است، ولی متقاضی باید این را در نظر بگیرد که ممکن است دعوتنامه دریافت نکند. 

ایید که، مطمئنید امتیازاتتان پاسخگوی مهاجرت بهتر است زمانی برای مهاجرت به کانادا اقدام نم

 کاری به کانادا می باشد. ناگفته نماند که، برای مهاجرت به کانادا و برای این که به عنوان سرمایه

هزار دالر متقاضی  ۱۰۰هزار دالر کانادا پول نیاز دارید. در واقع با  ۱۰۰گذار خارجی معروف شوید به 

ارتاپ ویزا اقدام نماید. روشی که نیاز به ارائه ایده خالقانه دارد. در این می تواند از طریق روش است

بخش از مقاله مهاجرت به کانادا پیشنهاد عالی و ارائه شده ما به شما مهاجرین عزیز این است که، 

با توجه به شرایطتان و با توجه به روش های مهاجرت به کانادا برای مهاجرت اسان و سریع به کانادا 

به یک کانادایی  هزار دالر ۱۰۰اده شوید و این را بدانید که یک سرمایه دار خارجی با پرداخت آم

هزار دالر به کانادا در ازای دریافت بیزینس  ۱۰۰شود. در واقع مقیم می شود. اعطای مبلغ  تبدیل می

 و مقیم شدن بسیار کم است.

 

 راه های مهاجرت به کانادا

رت تعیین نموده است. بعد از پرداختن به راههای مهاجرت به کانادا شروع کانادا راه هایی برای مهاج

به تنظیم کردن یک برنامه دقیق و انتخاب یک روش مناسب نمایید. راههای مهاجرت به کانادا در 

که روش جالبی  تحصیلیحال حاضر و با توجه به قوانین به روز کشور کانادا برای مهاجرت، روش 

که روش شگفت انگیزی برای دریافت اقامت دائم  کاریا اعتبار است، روش برای دریافت مدرک ب

است، روش سرمایه گذاری که روش منحصر به فردی برای دریافت اقامت دائم به محض ورود است 



 

 

و روش ازدواج واقعی که برای رسیدن به اقامت دائم و پاسپورت مناسب است، می باشد. در کنار این 

رای هنرهای شگفت انگیز و جالب و یا ورزشکاری هستید که دوست دارید روش ها اگر هنرمند دا

در یکی از ایالت های کانادا کسب و کار خود را در زمینه ورزش راه اندازی کنید، می توانید از این 

طریق اقدام نموده و کارت اقامت کانادا را بطلبید. جالب است این موضوع خاص را نیز در باب 

و اخذ اقامت کانادا بدانید که، متقاضی ایرانی اجازه دارد قبل از به دنیا آمدن فرزند  مهاجرت به کانادا

تر  خود وارد کانادا شده و به محض به دنیا آمدن فرزند خود اقامت کانادا را برای او بگیرد و جالب

اد، گاها برای تواند پاسپورت کانادا را به نام فرزند خود ثبت نماید. امروزه برخی از افر این که می

از روش پناهندگی استفاده می کنند. پناهندگی آرامش را از شما دور می کند.  مهاجرت به کانادا

البته برخی به علت نا امنی محیط کشورشان درخواست پناهندگی داده و بعد از دریافت پاسخ برای 

د را بسیار گسترده کرده مهاجرت به کانادا آماده می شوند. در باب مهاجرت کانادا باید تحقیقات خو

و با توجه به آن و با توجه به این که در حال حاضر هزینه اقامت در کانادا به چه صورت است، برای 

وابسته است. البته قبل  مهاجرت به کانادا اقدام نمایید. هزینه رفتن به کانادا به شرایط مالی متقاضی

به عبارتی هزینه رفتن به کانادا چه میزان است، باید از این که بدانید هزینه گرفتن اقامت کانادا و یا 

یکی از روش های مهاجرت به کانادا را برگزینید و سپس در باب هزینه ها با توجه به قوانین به روز 

 .کانادا، به افزایش اطالعات خود بپردازید

 

 مهاجرت رایگان به کانادا

دارد، امروزه در میان کسانی که به دنبال  کانادا به لطف دانشگاه های امن، معروف و رایگانی که

کاهش هزینه های خود برای مهاجرت به کانادا هستند، معروف است. تحصیالت رایگان در دسترس 

فررندان اشخاصی قرار می گیرد که قبال از روش خاصی وارد کانادا شده اند و اکنون اقامت این کشور 

و دانشگاه های ارائه دهنده دوره های با کیفیت کامالً  را دارند. البته دانشگاه های معروف کانادایی

رایگان نیستند. به گونه ای که شهروندان نیز با پرداخت میزان مشخصی هزینه و شهریه می توانند 

برای آموزش دیدن در کالس های مجهز آماده شوند. پس اگر ایرانی هستید باید این موضوع را در 

تواند  بدانید که یک ایرانی و یک خارجی دارای برنامه مهاجرتی نمینظر بگیرید و این موضوع را نیز 



 

 

به طور مستقیم وارد دانشگاه های رایگان شود و مهاجرت رایگان به کانادا را تجربه کند. وی باید 

حتما شهریه دانشگاه های درجه یک و شهرت یافته کانادایی را در نظر بگیرد. همچنین کسانی که 

کنند در ابتدا هزینه پرداخت نمی کنند، ولی بعد از دریافت  انادا اقدام میبرای اسکیل ورکر ک

دعوتنامه باید هزینه های زندگی در کانادا، هزینه رفتن به کانادا، هزینه دریافت ویزا کاری و دیگر 

ر هایی که جانبی هستند را نیز در نظر بگیرد. البته وی باید هزینه اقامت در کانادا را نیز د هزینه

نظر بگیرد. اگر شرایط اقامت کانادا از طریق کاری را دارید، پیشنهاد ما این است که، شرایط خود را 

برای اقامت کانادا بسنجید و برای این روش منحصر به فرد کانادایی که از طریق آن خانواده شما نیز 

هاجرت به کانادا برای می تواند اقامت کانادا را بگیرد، اقدام کنید. این روش از میان روش های م

کسانی که به دنبال کار در خارج از کشور هستند، منحصر به فردترین است. ولی برای کسانی که 

دوست دارند به عنوان سرمایه گذار جهانی و کانادایی میزانی از نقدینگی خود را وارد خاک کانادا 

در ادامه بیشتر در  تارتاپ باشد.کنند، بهترین روش مهاجرت به کانادا برای آن ها می تواند روش اس

 اهمیت و مهم خواهیم پرداخت. زمورد آن به ارائه نکات حائ

 

 بهترین راه مهاجرت به کانادا

بهترین راه مهاجرت به کانادا روش شناخته شده تحصیلی برای محصالن، روش شناخته شده کاری 

برای کسانی که رزومه عالی دارند و روش شناخته شده سرمایه داری برای کسانی که سرمایه دارند، 

راه توان بهترین  می باشد. در واقع با توجه به شرایط مورد آزمایش قرار گرفته شده متقاضی، می

مهاجرت به کانادا را مشخص نمود و با توجه به این که متقاضی احتمالی چه زمانی می خواهد به 

کانادا مهاجرت کند، بایستی بهترین راه مهاجرت به کانادا را مشخص نمود. ولی هم اکنون کسانی 

ی، را به که شرایط مالی خوبی دارند و محصل نمی باشند می توانند اقامت کانادا با سرمایه گذار

راحتی به دست آورند. در واقع اقامت کانادا از طریق استارت آپ ویزا بهترین راه مهاجرت به کانادا 

است. این برنامه تا زمانی که باز است مقیم شدن و شهروند شدن را برای متقاضی احتمالی به ارمغان 

و شهروند شدن را بچشد.  تواند طعم مقیم شدن می آورد. در واقع متقاضی از طریق استارت آپ می

ممکن است بگویید چگونه اقامت کانادا بگیریم؟ و یا چگونه از طریق این روش به مقیم تبدیل می 



 

 

های مورد تایید کانادایی قرار دادید و  شویم؟ شما بعد از این که ایده خود را در دسترس سازمان

ه از همان بدو ورود اقامت دائم کانادا بعد از گذراندن مراحلی می توانید به عنوان متقاضی تایید شد

را برای خود و برای هم گروهای خود بگیرید. منظورمان از هم گروهی کسانی می باشند که بنا به 

نفر  ۵و یا  ۴تخصصشان در گروه کاری قرار گرفته اند. الزم است این را بدانید که در روش استارتاپ 

گروه شما نیز به اقامت دائم می رسند. عالوه بر آن ها، در یک گروه قرار می گیرند. عالوه بر شما، 

رسند. منظور از خانواده پدر و یا مادر  خانواده شما و خانواده های گروه شما نیز به اقامت دائم می

ولی اگر طالب تحصیل در خارج از کشور می باشید  شما نیست. بلکه فرزندان شما و همسر شما است

را صرف غنی کردن ذهن خود از اطالعات علمی نمایید و مدرک خود  و دوست دارید سرمایه خود

را ارتقا دهید، بهترین راه مهاجرت برای شما، روش تحصیلی است. روشی که بعد از دریافت پذیرش 

و ویزای تحصیلی اجازه دارید از طریق آن، به راحتی وارد دانشگاه های شهرت یافته تورنتو، آلبرتا، 

لمبیا و غیره شوید. در کنار این دو روش در پاسخ به سوال چگونه اقامت کانادا مانیتوبا، بریتیش ک

بگیرم؟ و بهترین راه مهاجرت به کانادا می توان گفت که، متقاضی بعد از استفاده از برنامه آنالین 

اکسپرس انتری و بعد از دعوت شدن به کانادا، اجازه دارد، به عنوان مقیم کانادایی زندگی زیبایی 

آلبرتا، بریتیش کلمبیا ترتیب  ،رای خود در کانادا و در ایالت های زیبای این کشور همچون؛ تورنتوب

شما را  ،دهد. برای این روش باید مدرک زبانتان، مدرک تحصیلیتان و مدارک مربوط به رزومه تان

ازات حداکثری منظورمان از امتی برساند. به امتیازات حداقلی و در مرحله دوم به امتیازات حداکثری

امتیازاتی است که دولت کانادا در نظر دارد و با توجه به آن، شما و چند نفر دیگر را برای صدور 

دعوتنامه در نظر می گیرد. کسانی که دعوتنامه می گیرند، کارت اقامت دائم نیز می گیرند. پس با 

جرت خود و برای مهاجرت توجه به آنالیز شرایط خود و بهترین راه مهاجرت به کانادا، برای مها

 اند، برنامه ریزی کنید. کسانی که عنوان همسر و فرزند خانواده شما را تشکیل داده

 

 سریع ترین راه مهاجرت به کانادا

 دارای ایالت های مطرحکه کانادا کشور سازمان یافته و  که کشوری بهترین راه مهاجرت به کانادا

. برای مهاجرت آسان و سریع به کانادا شما باید با سریع ترین راه مهاجرت به کانادا فرق دارد است،



 

 

رسند، پروژه های آسان  هایی که سریعاً به نتیجه می به مدت زمان مهاجرت خود توجه کنید. پروژه

جرت و با توجه به ورود به کانادا می باشند. در حال حاضر و با توجه به قوانین کشور کانادا برای مها

تواند روش استارت آپ ویزا برای کسی باشد  سریع ترین راه مهاجرت به کانادا می ،شرایط متقاضی

که سرمایه گذار است. ولی معموالً روش تحصیلی نسبت به روش سرمایه داری زودتر به نتیجه می 

فت کند. همچنین در ماه می تواند پذیرش تحصیلی دریا ۶رسد. متقاضی به راحتی و در کمتر از 

توان به عنوان  ماه می تواند ویزای کانادا را از آن خود کند. پس روش تحصیلی را می ۶کمتر از 

روش سریع و آسان برای قرارگیری در کانادا و ایالت های مرفه در نظر گرفت. پیشنهاد ما این است 

کار در کانادا را دارید از طریق  که اگر شرایط سرمایه گذاری و شرایط تحصیل را ندارید، ولی شرایط

اکسپرس اینتری اقدام کنید. سیستم کاری و امتیاز بندی کانادا ممکن است کمی دیر شما را به 

کانادا برساند، ولی زمانی به کانادا می رسید که به مقیم تبدیل شده اید و می توانید از امکانات مقیم 

 بودن خود بهره مند شوید.

 

 کانادا  مهاجرت خانوادگی به

مهاجرت خانوادگی به کانادا، برای اعضای خانواده شهروندان کانادایی و مقیم دائم در دسترس است. 

 اعضای خانواده واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا عبارتند از:

 همسر یا شریک زندگی مشترک

 فرزند وابسته )خوانده یا بیولوژیک( 

 پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ 

های ذکر  خی شرایط، ممکن است واجد شرایط حمایت از سایر اعضای خانواده خارج از دستهدر بر

شده در باال باشید. اگر هیچ اقوام واجد شرایط دیگری برای حمایت مالی ندارید، می توانید از اعضای 

 خانواده زیر حمایت مالی کنید و به آن ها کمک کنید تا به کانادا مهاجرت کنند:

 خواهر یتیمبرادر یا 



 

 

 خواهر زاده یا خواهر زاده یتیم

 نوه یتیم

 

 قوانین مهاجرت به کانادا

قوانین مهاجرت به کانادا با توجه به شرایط و اقتصاد کانادا و با توجه به سیستم دانشگاه کانادا ممکن 

ا باز است سال به سال و یا هر چند ماه یک بار تغییر کند. مثال به تازگی کانادا روش استارت آپ ر

برای ورود سرمایه دار خارجی بهترین روش مهاجرتی محسوب می شود.  نموده است. روش استارتاپ

هایی که برای مهاجرت  ولی ممکن است این برنامه سال بعد تغییر کند و بسته شود. زیرا برنامه

کانادا، سریعاً رسانند ممکن است با توجه به قوانین  جالب هستند و سریع مهاجر را به اقامت دائم می

بسته شوند و به جای آن ها راه های دیگری باز شوند. هم اکنون و با توجه به قوانین مهاجرت به 

های مهاجرت به کانادا باید گفت که، قوانین کانادا با روش  کانادا و یا به عبارتی با توجه به روش

ازدواج با یک کانادایی برنامه  برگزیده و مناسب متقاضی ارتباط مستقیم دارد. مثالً کسی که برای

ریزی کرده است و تصمیم دارد ازدواجش را به ثبت برساند، باید طبق قوانین کشور واقعی بودن آن 

خواهد از طریق استارتاپ شرایط خود را برای گرفتن اقامت کانادا  را ثابت کند و یا کسی که می

ه نو و ذهنی خود را مورد آزمایش قرار دهد. بسنجد، طبق قوانین کشور کانادا برای مهاجرت باید اید

در واقع باید ثابت کند که ایده اش نو است و یا کسی که محصل است باید با ارائه مدرک زبان و 

نداشتن گپ تحصیلی باال ثابت کند که طبق قوانین کانادا برای حضور در دانشگاه های این کشور 

ر خارجی و شهروند هستند، مناسب می باشد. در حالت که معموالً دانشگاه های دارای دانشجویان برت

ایده آل باید اشاره به موضوع کرد که، قوانین کانادا با توجه به روش های مهاجرت به کانادا تعیین 

 می شوند.

 

 مهاجرت به کانادا با کمترین هزینه



 

 

کند. در  مهاجرت به کانادا با کمترین هزینه، این عبارت متقاضیان بسیاری را سمت کانادا روانه می

ای  واقع متقاضیان بسیاری بعد از دانستن پاسخ این سوال که آیا با کمترین هزینه می توان برنامه

ایل مورد نیاز و یا گیرند که وس برای اخذ اقامت کانادا و مهاجرت به کانادا تنظیم کرد، تصمیم می

به عبارتی تمام زندگی خود را جمع آوری نموده و به کانادا سفر کنند. برای این که با کمترین هزینه 

اتریش بپردازید. اگر  MIEبه کانادا بروید، باید به ارزیابی شرایط خود توسط مشاورین موسسه 

 قت داشته باشد، با کمترین هزینهشرایطتان با روش کاری، تحصیلی و یا سرمایه گذاری کانادا مطاب

می توانید اقامت کانادا، اقامت ساسکاچوان، نیوبرانزویک، تورنتو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا و غیره را 

بگیرید. در واقع ممکن است بتوانید اقامت کشور انگلیسی زبان را به دست آورید. گفتنی است که، 

الر می تواند مهاجرت تحصیلی به ایالتی که از هزار د ۲۰هم اکنون یک محصل با ارائه کمتر از 

دانشگاه های آن پذیرش دریافت نموده است، را تجربه کند و یا می تواند با کمترین هزینه بعد از 

دریافت امتیازات الزم، مهاجرت به کانادا را تجربه کند. ولی کسانی که سرمایه الزم برای راه اندازی 

توانند از طریق  کار کنند، می ارند از همان بدو ورود برای خودکسب و کار را دارند و یا دوست د

هزار دالر کانادا اقدام کنند. این روش به نفع متقاضی است، زیرا  ۱۰۰روش استارتاپ ویزا با کمتر از 

یابد. در واقع متقاضی اصلی به همراه چهار نفر  های آن با باال رفتن تعداد نفرات کاهش می هزینه

برای اخذ  های خود بکاهد و از این رو اند با تقسیم مبلغ صد هزار دالر از میزان هزینهتودیگر می

اقامت کانادا آماده شود. البته باید هم گروهی ها شرایط اقامت کانادا را داشته باشند. گرفتن اقامت 

 است.کانادا از طریق روش استارتاپ در ادامه مقاله مهاجرت به کانادا کامل توضیح داده شده 

 

 مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل

یکی از راههای مهاجرت به کانادا مهاجرت از طریق روش جا افتاده و یا بهتر است بگوییم روش همه 

سالگی به عنوان یک  ۱۴توانید از سن  می باشد. برای تحصیل در کانادا شما می پسنده تحصیلی

کنید. در واقع شهروندان کانادایی با توجه به سالگی به عنوان یک شهروند اقدام  ۶ایرانی و سن 

سالگی موظفند، برای وارد شدن به مدرسه های کانادایی  ۶شناسنامه خود به محض رسیدن به سن 

یک برنامه تحصیلی تنظیم کنند و براساس آن وسایل مورد نیاز برای تحصیل، همچون کتاب را 



 

 

توانند برای مهاجرت به کانادا، شروع به تنظیم  می سالگی به باال ۱۴آماده کنند. ولی ایرانیان در سن 

برنامه به روز و یا به نحوی شروع به تنظیم برنامه ای نمایند که با توجه به قوانین کانادا می باشد. 

تواند  دهد که متقاضی بعد از دریافت آن می در حال حاضر سفارت کانادا به ایرانیان ویزایی می

ی ورود به دبیرستان های کانادا آماده کند. ولی کسانی که در دبیرستان وسایل مورد نیازش را برا

بایستی  های ایران دوره های خود را سپری کرده اند و اکنون برای مهاجرت تحصیلی آماده شده اند،

برای مهاجرت به کانادا و یا دیگر کشورها دیپلم دوازده ساله ارائه دهند. بعالوه برای مهاجرت به 

ا برای مهاجرت تحصیلی به کانادا متقاضی باید مدرک زبانی داشته باشد که با واحدهای کانادا و ی

درسی مطابقت داشته باشد. مثال اگر واحدهای برگزیده متقاضی به زبان انگلیسی است، وی موظف 

است، مدرک زبان انگلیسی ارائه دهد و یا اگر واحدهای انتخابی متقاضی به زبان فرانسوی می باشد، 

فرانسوی خود را در دسترس مسئولینی قرار دهد که در دانشگاه  b۲قاضی باید حداقل مدرک مت

های کانادا فعالیت دارند و هر ساله با آغوش باز به دانشجویان بین المللی خوشامد می گویند. معموالً 

رد لیست وارد لیست دانشگاهی می شود. وقتی نام متقاضی وا ۶.۵نام متقاضیان بعد از ارائه آیلتس 

ای که درباره مهاجرت به کانادا چیده است را به اتمام برساند. در  شود متقاضی می تواند برنامه می

تواند طبق برنامه آماده مهاجرت به کانادا شده و بعد از مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل  واقع می

یند. متقاضی بعد از این که یک برنامه جدید در خصوص کار در کانادا و ساخت آینده برتر خود بچ

مهاجرت به کانادا را تجربه کرد و در شرایط بخصوصی بعد از این که کار دانشجویی در کانادا را 

تواند خود را برای کاری که بعد از تحصیالتش، توسط کارفرمایان کانادایی در  تجربه کرد، می

نمی توانید در کانادا مشغول به کار آماده کند. البته شما بدون پیگیری  گیرد، اختیارش قرار می

شوید. ولی بعد از این که به دنبال کار گشتید و قراردادی منعقد نمودید، می توانید زندگی کاری 

خود را در کانادا از سر گیرید و به همراه خانواده بعد از پرداخت مالیات و بعد از گذشت چند سال 

 پاسپورت کانادایی را دریافت کنید.

 

 سال 18ه کانادا زیر مهاجرت ب



 

 

سال، دو انتخاب اساسی وجود دارد. انتخاب اول مهاجرت از طریق  18برای مهاجرت به کانادا زیر 

تحصیل در دبیرستان های کانادا و انتخاب دوم مهاجرت به کانادا از طریق والدین است. در واقع اگر 

توانید برای  عنوان اعضای خانواده می والدین شما اقامت قانونی کانادا را به دست آورند، شما نیز به

مهاجرت به کانادا مشغول جمع آوری وسایل مورد نیاز خود شوید و رویای زندگی، تحصیل و کار در 

اند،  کانادا را در ذهن بچینید. نه تنها کانادا بلکه همه کشورها به متقاضیانی که قانونی وارد شده

 را وارد کانادا کنند.سالشان  ۱۸دهند، فرزندان زیر  اجازه می

 

 اقامت کانادا از طریق تحصیل

عبارت مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل بسیار با عبارت اقامت کانادا از طریق تحصیل فرق دارد. 

اگر هدف اصلی متقاضی فقط تحصیل در کانادا و سپس مهاجرت به کشور مبدا باشد، وی اجازه 

ی اگر هدف از تحصیل دریافت اقامت دائم کانادا باشد، متقاضی دریافت اقامت دائم کانادا را ندارد، ول

بعد از تحصیالتش وارد بازار کار کانادایی می شود. از این رو می تواند اقامت دائم این کشور را به 

دست آورد. در حالت کلی باید گفت که، امروزه برخی از محصالن تمایلی به ماندن در کانادا ندارند، 

دهند و  نوع اقامتشان را تغییر می ،شجویان بعد از تحصیالتشان و بعد از یافتن کارولی بعضی از دان

کنند. همراهان عزیز مهم است که یک برنامه  بعد از مدتی برای دریافت پاسپورت کانادا تالش می

کانادا را  مهاجرتی دقیق برای مهاجرت به کانادا تنظیم کنید و مهم است که نحوه مهاجرت به

 کنید.مشخص 

 

 اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند

بعضی از والدین ایرانی شرایط مهاجرت به کانادا و شرایط اقامت کانادا را ندارند، بنابراین آن ها از 

طریق شرایطی که فرزندشان دارد، برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا آماده می شوند. اقامت 

شود، ولی روشی  ی از روش های مهاجرت به کانادا محسوب نمیکانادا از طریق تحصیل فرزند یک

است که متقاضی می تواند در کوتاه مدت به واسطه فرزند خود، اقامت کانادا را به دست آورد. برای 



 

 

اخذ اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند و مهاجرت به کانادا به عنوان والدین می توانید بعد از این 

ر مدارس شناخته شده کانادا و یا در دبیرستان های معروف کانادایی ثبت نام که فرزندانتان را د

نمودید، خودتان را به عنوان همراه معرفی نموده و برای مهاجرت به کانادا آماده شوید. ولی معرفی 

به عنوان همراه برای حضور در کانادا کافی نیست. شما بایستی ثابت کنید که تمکن مالی الزم برای 

از خود در کانادا را دارید و قبل از مهاجرت به کانادا به این نکته توجه کنید که به محض  حمایت

اتمام تحصیالت فرزند خود باید به ایران باز گردید و یا به کشور خود بازگردید و این را نیز بدانید 

ی کنید و همزمان نمی توانید به عنوان همراه خود را به اداره مهاجرت کانادا معرف که شما و همسرتان

تواند فرزند خود را بعد از مهاجرت به  برای حمایت فرزند خود اقدام کنید. یکی از شما دو نفر می

 کانادا همراهی کند.

 

 مهاجرت به کانادا از طریق کار

برای استفاده از سیستم آنالین مهاجرتی اکسپرس اینتری و برای این که از طریق اشتغال و کار برای 

کانادا آماده شوید، باید از میان روش های مهاجرت به کانادا و یا راه های مهاجرت به  مهاجرت به

کانادا روش کاری را برگزیده و فرم مربوط به ویزای کار را بعد از این که از دولت فدرال دعوتنامه 

برسید، دریافت نمودید، تکمیل نمایید. ولی برای این که به مرحله مهاجرت به کانادا از طریق کار 

باید مورد توجه دولت فدرال قرار گیرید. شما زمانی مورد توجه قرار می گیرد که امتیازات باالیی به 

دست آورده باشید. برای به دست آوردن امتیازات باال باید ابتدا سنتان، مدرک تحصیلیتان، مدرک 

صیل در کانادا )در صورت زبانتان، سابقه کاریتان، سابقه کار در کانادا )در صورت وجود(، سابقه تح

وجود( سابقه زندگی در کانادا ) اگر در کانادا زندگی نکرده باشید نیز می توانید برای این برنامه اقدام 

کنید( سابقه کاری همسر و مدرک تحصیلی همسر را ارزیابی کنید. در کنار این موارد می توانید از 

ام این امتیازات در سیستم آنالین مهاجرتی و یا اقوام کانادایی خود نیز امتیاز به دست آورید. تم

همان اکسپرس اینتری با جزئیات بررسی می شوند. مثالً حداقل مدرک زبان برای وارد شدن به 

 ۲۹رسید،  و یا حداقل سنی که شما از طریق آن به امتیاز می ۷سیستم اکسپرس اینتری آیلتس 

سالگی  ۲۹دام کنید، نسبت به شخصی که در سن سال اق ۲۹سال می باشد. اگر در بازه سنی باالی 



 

 

اقدام نموده است، امتیازاتتان کمتر می شود. در حالت کلی شما باید دو مرحله را برای مهاجرت به 

 کانادا از طریق کار در نظر گرفته و پشت سر بگذرانید: 

حله دوم امتیازات شما امتیاز و در مر ۶۷امتیاز  ۱۰۰مرحله اول: در مرحله اول امتیازات شما باید از 

و یا  ۶۰۰باید به امتیازات قابل قبول دولت کانادا برسد. ممکن است امتیاز قابل قبول دولت کانادا 

باشد. در واقع دولت کانادا با توجه به  ۶۰۰بیشتر باشد و در شرایط بخصوص ممکن است کمتر از 

 ۲۰کند. مثالً اگر تصمیم دارد به  که در دست دارد، امتیازات را محاسبه می تعداد دعوتنامه هایی

دهد و یا اگر  نفری که امتیازاتشان از بقیه باالتر شده است، دعوتنامه می ۲۰نفر دعوتنامه دهد، به 

نفری که امتیازاتشان از بقیه باالتر شده است، را در نظر  ۴۰نفر دعوتنامه دهد،  ۴۰تصمیم دارد به 

ی برای مهاجرت به کانادا و برای ورود به برنامه اکسپرس گیرد. در واقع، ساالنه افراد بسیار می

دودی دعوتنامه و کارت اقامت دائم کانادا را حاینتری آماده می شوند. در میان آن ها تنها تعداد م

می گیرند. درباره مهاجرت به کانادا از طریق کار به این نکته توجه کنید که، در این روش نیازی 

کانادایی دعوتنامه بگیرید. دعوتنامه ای که دولت کانادا به شما ارائه می  نیست از قبل از کارفرمای

دهد برای دریافت  دهد برای مهاجرت به کانادا کافیست. بعالوه دعوتنامه ای که دولت کانادا ارائه می

ویزای کاری کانادا نیز کافی است. البته اگر قبل از دریافت دعوتنامه از دولت فدرال از کارفرمای 

انادایی دعوتنامه بگیرید، امتیازاتتان افزایش می یابد و حضورتان در کانادا قطعی می شود. خانواده ک

سال و همسر شخصی که از طریق برنامه اکسپرس اینتری  ۱۸و یا بهتر است بگوییم، فرزندان زیر 

ن ها شرایط اقامت عنوان مقیم را دارند. در واقع آ نیز اجازه مهاجرت به کانادا به اقدام نموده اند،

کانادا را دارند. در کنار برنامه امتیاز بندی متقاضی می تواند با دریافت جاب آفر اقدام کند. یعنی 

های کانادا جاب آفر  اقدام کند، می تواند از برخی از ایالت بدون این که از طریق اکسپرس اینتری

باید برای دریافت اقامت دائم از طریق  وارد کانادا و ایالت مد نظر شود. ولی بگیرد و از طریق آن

دولت فدرال اقدام کند. همراهان عزیز، به دلیل این که اکسپرس اینتری از همان ابتدا مقیم بودن را 

به متقاضی اعطا می کند، این برنامه محبوب ترین است. پیشنهاد ما این است که برای سیستم امتیاز 

 بندی اقدام کنید.

 



 

 

 

 

 از طریق خود اشتغالیمهاجرت به کانادا 

امروزه، برخی از مهاجرین به جای این که از طریق تحصیلی، کاری و سرمایه گذاری اقدام کنند، با 

توجه به مدرک تحصیلی، سابقه کار، مهارت زبان و سنی که دارند برای سیستم امتیاز بندی خود 

کنند. در ادامه توضیح  یاشتغالی که به دو صورت فدرال و خود اشتغالی کبک می باشد، اقدام م

 داده ایم که برنامه خود اشتغالی دولت فدرال و برنامه خود اشتغالی کبک چه شرایطی دارند.

اگر متقاضی توانایی خاصی در زمینه کشاورزی، ورزش و هنر  برنامه خود اشتغالی دولت فدرال: 

د آزمایش قرار دهد و با توجه داشته باشد، اجازه دارد برای برنامه خود اشتغالی شرایط خود را مور

 به امتیازات به دست آمده اقدام کند.

این دولت براساس معیار هایی، متقاضیان را مورد آنالیز قرار می دهند.  برنامه خود اشتغالی کبک: 

این ایالت زندگی کنید. حال اگر  توانید برای همیشه در اگر امتیازات الزم را به دست آورید، می

 ، بیشتر درباره خود اشتغالی بدانید به مطالعه نوشتارهای دیگر ما مشغول شوید.عالقه مندید

 

 Express Entryمهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری 

امروزه معموال، اکثر افراد مبنا را برای دریافت اقامت دائم کانادا و کار در کانادا سییتم اکسپرس 

که برنامه مهاجرتی آنالین و در دسترس است، قرار می دهند. در این برنامه امتیازات شغلی،  اینتری

سنی، تحصیلی شما به همراه موارد دیگر چک می شود. بیشترین امتیازات به کد ملی شغل شما 

اختصاص داده شده است. در واقع طبقه بندی ملی شغلی کانادا تصمیم می گیرد که آیا شما 

تحت نوع  "ماهر"واجد شرایط بودن برای یک نوع شغل خاص را دارید یا خیر. مشاغل معیارهای 

قرار می گیرند. برای درخواست مهاجرت به عنوان یک کارگر ماهر، باید  Bیا  NOC 0 ،Aمهارت 

خود را با توجه به عنوان شغل، تجربه و سطح مهارت خود پیدا کنید. سه برنامه اکسپرس  NOCکد 



 

 

دارد که به کارگران و بازرگانان ماهر اجازه می دهد تا به عنوان مقیم دائم به کانادا اینتری وجود 

 مهاجرت کنند.

برای درخواست مهاجرت اکسپرس اینتری الزامی است. برنامه مهاجرتی  B، یا A، 0نوع مهارت 

شرایط  شناخته می شود، برای واجد "پایلوت مهاجرت اقیانوس اطلس  "دیگری که به عنوان برنامه 

 دارد.  Cیا  A ،B، 0نوع  NOCبودن نیاز به مهارت 

توانند برای برنامه نامزد استانی درخواست دهند،  هستند، می Dیا  Cافرادی که دارای نوع مهارت  

یا یک مجوز کار بسته یا باز دریافت کنند تا به مدت دو سال با ویزای اقامت موقت در کانادا کار 

کار در کانادا، درخواست مهاجرت و در نهایت تبدیل شدن به یک روابط کنند. با داشتن سابقه 

 به شرح زیر است: NOCگروه های اصلی بر اساس طبقه بندی  عمومی راحت تر است.

 )صفر(  0نوع مهارت 

مقوله ای است که برای مشاغل سطح مدیریتی استفاده می شود. اگر در  NOC 0نوع مهارت 

مشاغل مدیریتی تجربه و تخصص دارید، در این دسته قرار می گیرید. برخی از مشاغل اصلی در 

کانادا برای مهاجران تحت این نوع مهارت عبارتند از: مدیران معدن، مدیران رستوران، مدیر پروژه و 

 ماهیگیری.  ناخدای ساحل در بخش

  :Aسطح مهارت 

اکثر این مشاغل نیازمند مدرک تحصیلی از یک موسسه معتبر با حداقل مدرک لیسانس )معادل( یا 

سطح تحصیالت عالی هستند. حرفه هایی که تحت این سطح مهارت قرار می گیرند شامل معماران، 

 دندانپزشکان، پزشکان، مهندسان و اساتید و غیره می باشند. 

  :Bارت سطح مه

شامل مشاغل فنی و حرفه ای می شود. این دسته بسته به سال ها تجربه  NOCاین سطح مهارت 

و تخصص شما ممکن است به مدرک دانشگاهی نیاز داشته باشد. با این حال، در برخی موارد، آموزش 



 

 

سرآشپز  و تجربه به عنوان یک کارآموز نیز ممکن است کافی باشد. مشاغل این دسته شامل لوله کش،

 و برقکار می باشد. 

  :Cسطح مهارت 

های متوسط دارند. ممکن است  گویند که سطح مهارت به کارگرانی می NOCاین سطح مهارت 

کد شغلی این دسته از افراد برای برنامه های استانی مناسب باشد. مشاغل این دسته شامل رانندگان 

، سرورهای غذا و نوشیدنی و قصابی های صنعتی )رانندگان کامیون های طوالنی مدت و انواع دیگر(

 است. 

  :Dسطح مهارت 

دارای مشاغل کارگری است که تحت مشاغل کم مهارت در کانادا برای  NOCاین سطح مهارت 

روابط عمومی قرار می گیرند. مدرک تحصیلی برای به دست آوردن این مشاغل ضروری نیست، با 

در حین کار هستید. مشاغل این دسته شامل کارکنان نظافت، این حال، شما ملزم به دریافت آموزش 

 چین و کارگران میدان نفت است. میوه

 

 مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجربه کانادایی

برنامه تجربه کانادایی چندین سال است که به دلیل داشتن طرفداران خارجی، بسیار مورد توجه 

توسط برنامه تجربه کانادایی بایستی این شرایط را داشته  واقع شده است. برای مهاجرت به کانادا

 باشید:

بایستی قبل از رسیدن به اقامت دائم سابقه کاری یک ساله ارائه دهید. سابقه کاری شما باید مربوط 

 به کار در کانادا باشد.

 .برای رسیدن به نتیجه مثبت از طریق این برنامه به مدرک زبان نیاز دارید

ریتان نیمه وقت است، بایستی دو سال سابقه کار ارائه دهید تا جمع ساعت های کاری اگر سابقه کا

 شما با تجربه کار یک ساله برابر شود.



 

 

 

 

 بهترین شغل برای مهاجرت به کانادا

کانادا یک سبک زندگی راحت و مجموعه گسترده ای از برنامه های مهاجرتی را ارائه می دهد که 

افراد را از سراسر جهان جذب می کند. آن ها به دنبال اقامت دائم در کانادا هستند و در این سناریو 

رچه یک شغل می تواند به تسریع روند مهاجرت و سپس سازگاری با یک مکان جدید کمک کند. اگ

ممکن است هنگام یافتن کار در کانادا به عنوان یک مهاجر مشکالتی در راه وجود داشته باشد، اما 

با آگاهی از نحوه عملکرد بازار کار در آن جا ممکن است شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید. 

 در زیر ما چند موقعیت شغلی برای مهاجران را برجسته کرده ایم.

وری اطالعات: از آن جایی که جهان از نظر فناوری با جهش و مرزها در حال مشاغل فنی و فنا

پیشرفت است، کانادا به عنوان یکی از کشورهای مدرن و شهرنشین با بخش فناوری اطالعات به طور 

مداوم در حال رشد است. همچنین تعداد زیادی فرصت شغلی را برای کارگران ماهر که متعلق به 

کند. کانادا نه تنها فرصت های خوبی برای اشتغال  طالعات هستند، ایجاد میهای فناوری ا بخش

فراهم می کند، بلکه مکانی عالی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار خود در زمینه فناوری 

 اطالعات است.

ت در این جا لیست کوتاهی از محبوب ترین مشاغل مورد تقاضا در بخش فناوری و فناوری اطالعا

 آمده است:

 پایگاه داده و تحلیلگران سیستم

 مهندسین نرم افزار

 مدیران

 تکنسین ها

 مدیران فناوری اطالعات



 

 

 تحلیلگران هوش تجاری

 مهندسین سیستم ابری

 توسعه دهندگان فول استک

 متخصصان امنیتی در اطالعات داده و سیستم ابری

 توسعه دهندگان وب

 مشاوران

مشاغل مدیریتی و توسعه کسب و کار در گروه مهارت های   و کار:مشاغل مدیریتی و توسعه کسب 

باال قرار می گیرند و مشاغل مورد تقاضای زیادی در این بخش خواهید یافت که برای تسریع روند 

مهاجرت به کانادا مفید هستند. در این جا لیست کوتاهی از محبوب ترین مشاغل مدیریتی و توسعه 

 ه است :کسب و کار مورد تقاضا آمد

 متخصصان بازاریابی

 مدیران پروژه

 مدیران فناوری اطالعات

مدیریت پروژه یک زمینه پررونق است که ساالنه تعداد زیادی از کارگران ماهر مورد نیاز است. 

بنابراین با داشتن سطح تحصیالت، مهارت و تجربه مناسب می توان تعداد زیادی شغل پرتقاضا در 

 مهاجرت پیدا کرد.  مقوله مدیریت پروژه برای

برای توسعه مدیریت و کسب و کار، باید بینش و دانش خوبی در مورد بازار کار کانادا داشته باشید. 

نوع آموزش و تجربه کسب و کار که می توان در کانادا دریافت کرد بی نظیر است، زیرا فضای بسیار 

دید. ناگفته نماند، مزایا و دستمزد  متنوع و خالقانه ای را با افراد مختلف از هر طبقه ای خواهید

مناسب و روابط عمومی، آن را به یک سرمایه گذاری بسیار سودآور برای افراد و مدیران دارای تفکر 

 تجاری تبدیل می کند.



 

 

مشاغل مدیریتی تقریباً در سراسر کشور مورد نیاز است. با این حال، اعتقاد بر این است که فرصت 

رنتو، ونکوور و مونترال وجود دارد. معموال بیشتر مشاغل در استان های های زیادی در شهرهای تو

 آلبرتا و مانیتوبا متمرکز شده اند.

مرکز اصلی مشاغل حسابداری و مالی در کانادا در استان انتاریو است، اما  مشاغل حسابداری و مالی:

سابداری و مالی کار پیدا می توان در هر نقطه از کشور با تحصیالت بسیار ماهر و تجربه در بخش ح

خواهد که در شورای حسابداران عمومی یا حسابداران  کرد. برای حسابداری، دولت کانادا از شما می

ای رسمی ثبت نام داشته باشید. بسته های حقوقی بسیار خوب هستند و شما با داشتن  حرفه

 خود برخوردار می شوید. وضعیت روابط عمومی کانادایی از مزایای زیادی در کنار حقوق پایه 

 سایر مشاغل مورد تقاضا:

 برخی دیگر از مشاغل برتر برای مهاجرت به کانادا به شرح زیر است: 

 مشاغل صنعت خدمات مانند پیشخدمت/سرور، پذیرش، پرستار و کارگر عمومی

 مشاغل مکانیکی با تعمیر و نگهداری ماشین آالت سنگین/بزرگ در بخش تولید و انرژی

خرده فروشی در بخش فروش، بازاریابی و بازرگانی که شامل مدیران فروشگاه و مسئولیت مشاغل 

 های اداری نیز می شود.

بخش مهندسی با فرصت هایی در مهندسی برق و سایر رشته ها که نقش عمده ای در توسعه 

 اقتصادی کشور دارند. 

 راد دارای تفکر تجاری.مشاغل فروش شامل فروشندگان، همکاران، نمایندگان، مدیران و اف

 

 اقامت کانادا از طریق کار

تمامی برنامه های کاری کانادا در سیستم اکسپرس اینتری خالصه نمی شوند، برخی از افراد با 

دریافت جاب آفر از برخی از مناطق کانادا، مستقیما وارد کانادا می شوند، ولی به دلیل این که 



 

 

امت دائم منجر نمی شود، متقاضیان از سیستم اکسپرس اینتری دریافت جابر آفر از همان ابتدا به اق

استفاده می کنند. در عنوان مهاجرت به کانادا از طریق کار، درباره نحوه عملکرد اکسپرس اینتری 

 صحبت نمودیم، برای آشنایی بیشتر این قسمت را نیز تدوین نمودیم.

 نحوه عملکرد سیستم اکسپرس اینتری:

 مهلت درخواست جدید

یا بعد از آن دریافت کردید، باید ظرف  2021ژوئن  29اگر دعوت نامه ای برای درخواست در تاریخ 

 روز درخواست خود را برای اقامت دائم ارسال کنید. 60

اکسپرس اینتری یک سیستم آنالین است که کانادا از آن برای مدیریت درخواست های اقامت دائم 

 کارگران ماهر استفاده می کند.

 : دریابید که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.1ه مرحل

است وجود  Express Entryدو راه برای اطالع از واجد شرایط بودن برنامه ای که بخشی از 

 دارد:

 به چند سوال پاسخ دهید تا ببینید آیا حداقل شرایط را دارید یا خیر.

 الزامات دقیق برای هر برنامه را بخوانید.

 .را آماده کنید: مدارک خود 2مرحله 

برای این که نشان دهید واجد شرایط اکسپرس اینتری هستید، به اسنادی مانند نتایج آزمون زبان 

 نیاز دارید. تهیه برخی از اسناد زمان زیادی می برد، بنابراین باید آن ها را از هم اکنون آماده کنید.

 .مدارک مورد نیاز خود را دریافت کنید

 ا ارسال کنید.: مشخصات خود ر3مرحله 



 

 

اگر واجد شرایط باشید، دولت فدرال شما را در گروه نامزدهای خود می پذیرد. شما با استفاده از 

یک سیستم مبتنی بر امتیاز در استخر اکسپرس اینتری رتبه بندی خواهید شد. امتیاز شما براساس 

 اطالعات موجود در نمایه شما است.

 خود را ارسال کنید. امتیاز خود را بررسی نموده و مشخصات

 : دریافت دعوتنامه و درخواست اقامت دائم: 4مرحله 

که باالترین امتیاز را در استخر دارند، دعوت نامه ارسال می کند. اگر  دولت فدرال برای داوطلبانی

روز فرصت دارید تا درخواست خود را برای اقامت  60این دولت از شما دعوت به درخواست کند، 

هایی را که همه مدارک پشتیبان را دارند ظرف  ترین درخواست دائم ارسال کنید. دولت فدرال کامل

 کند. در این مرحله می توانید برای اقامت دائم اقدام کنید. ردازش میماه یا کمتر پ 6

 

 مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

که کشورهای  هایی دهد، نسبت به برنامه گذاری ارائه می معموالً برنامه هایی که کانادا در باب سرمایه

د، متنوع تر است. زیرا این کشور براساس نگذاری ارائه می ده اروپایی و دیگر کشورها در باب سرمایه

پذیرد. مثالً هریک از ایالت ها به صورت جداگانه، براساس نیازی  می ایالت هایی که دارد متقاضی را

های سرمایه گذاری مربوط به ایالت ها پذیرند. ولی برنامه  گذار دارند متقاضی را می که به سرمایه

بسیار با یکدیگر فرق دارند. مثالً مبلغی که بایستی برای سرمایه گذاری در ایالت آلبرتا در نظر 

بگیرید، با مبلغی که بایستی برای سرمایه گذاری در ایالت بریتیش کلمبیا در نظر بگیرید، فرق دارد. 

یا نوع سابقه کاری که ایالت های کانادایی انتظار دارند، همچنین نوع مدرکی که ایالت های مختلف و 

متقاضی سرمایه گذاری آن ها را برآورده کند با یکدیگر فرق دارند. حال برای این که بیشتر در مورد 

گذاری در کانادا بدانید، ما سرمایه گذاری در ایالت های مختلف را در ادامه مقاله توضیح  سرمایه

 ایم که هم اکنون هر ایالت تحت چه شرایطی متقاضی را می پذیرد. هداده ایم و بیان کرد

 



 

 

 مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ

برای مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ شما مختارید، به صورت تک نفره و یا گروهی شروع به 

ری مدارک باید آو جمع آوری مدارک مورد نیاز نمایید. یعنی قبل از مهاجرت به کانادا و جمع

توانید برنامه ای در باب  اطالعات کافی از این روش به دست آورید. اگر اطالعاتتان کافی نباشد، نمی

توانید گروهی و  های کانادا تنظیم نموده و نمی مهاجرت به کانادا و درباره مهاجرت به یکی از ایالت

کانادا شوید. روش استارتاپ به کسانی یا تک نفره از طریق اقامت کانادا با سرمایه گذاری وارد 

اختصاص داده شده است که ذهنشان مملو از اطالعات مربوط به یک ایده نو می باشد. در واقع 

ذهنشان به تنظیم یک ایده نو پرداخته است. برای تنظیم ایده نو متقاضی باید مدتی صبر کند، زیرا 

ای که  امه ریجکتی مواجه شود. ولی ایدهاگر ایده تکراری در ذهنش ترتیب دهد، ممکن است با ن

. پخته باشد و با صبوری در ذهن نقش بسته باشد، متقاضی و هم گروهی هایش را به کانادا می رساند

برای مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ متقاضی و هم گروهی های او باید شرایطی را برآورده 

ه خود را در قالب یک بیزینس پلن عالی و تخصصی کنند. متقاضی اصلی بعد از این که ایده پخت

سپارد. مثالً اگر یکی از های مختلف این طرح را به هم گروهی های خود ب ارائه داد، می تواند بخش

هم گروهی های او آی تی خوانده است، می تواند قسمتی از ایده که مربوط به این رشته می باشد، 

واقع هم گروهی ها باید به تکمیل ایده بپردازند. کسی که  . دررا برای پخته شدن به وی بسپارد

تواند به عنوان هم گروهی در این طرح جالب قرار گیرد.  رشته اش با ایده مطابقت نداشته باشد، نمی

ارائه  CLB4برای اقدام از طریق استارتاپ کانادا متقاضی و هم گروهی ها، باید حداقل مدرک زبان 

مالی داشته باشند. نامه تمکن مالی را سفارت وقتی می پذیرد که در آن این  دهند و باید نامه تمکن

 مبلغ ذکر شده باشد:

 هزار دالر به ازای متقاضی اصلی  ۱۳ 

 هزار دالر به ازای اعضای خانواده ۳

 تمامی هم گروهی ها باید جداگانه این نامه بانکی را ارائه دهند.



 

 

ایده جالبی است. پیشنهاد می کنیم در صورت نداشتن ایده ایده استارتاپ برای مهاجرت به کانادا  

نیز برای مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ آماده شوید، زیرا موسسه مشاوره ای ملک پور، کمکتان 

نو طراحی کرده و آن را به دولت کانادا ارائه دهید. این بهترین فرصت برای مهاجرت  کند تا ایده می

پلن  کند بیزینس بعالوه موسسه مشاوره ای ملک پور کمک می استارتاپ است.به کانادا از طریق 

اتریش برای مهاجرت به کانادا در اختیار شما و  MIEنیز ارائه دهید. بیزینس پلنی که موسسه 

اعضای دیگر گروه، قرار می دهد، یک طرح عالی و منحصر به فرد است. در واقع تمام جزئیات کار 

پلن نظرش را  بیزینس پلن قرار می گیرند. دولت کانادا بعد از مطالعه بیزینس شما و هدف شما در

کند. اگر تایید کند که ایده نو است، اجازه دارید کارهای مربوط به  درباره ایده شما مطرح می

بعد از دریافت اقامت دائم  مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا را به اتمام برسانید. از این رو،

مختارید بیزینس خود را در کانادا و یا ایالت هایی چون؛ آلبرتا، آنتاریو، مانیتوبا، تورنتو و غیره راه 

اندازی کنید. در مورد مهاجرت به کانادا و استارت آپ ویزا به این نکته که شما می توانید از طریق 

هایی هستند که اگر شما را تایید کنند، به  سازماناین روش وام دریافت کنید، توجه کنید. یعنی 

شما وام می دهند. برای این که ایده به دست سازمان های اصلی برسد، از سازمان های میانی کمک 

 آماده کردند،بگیرید. آن ها نیز برای پخته شدن ایده شما تالش می کنند و بعد از این که ایده را 

های اصلی بعد از تایید ایده برای  دهند. سازمان قرار می آن را در دسترس سازمان های اصلی

کنند. این نامه، مهمترین نامه برای مهاجرت به کانادا و اخذ  ساپورت لتر صادر می نامه متقاضی،

اقامت دائم کانادا می باشد. بعد از دریافت آن می توانید برای مرحله بعدی اقدام نمایید. الزم به ذکر 

هزار دالر را صرف این روش جالب می کنید.  ۱۰۰و دیگر اعضای گروه، تنها مبلغ است که، شما 

شود. در واقع سهم  هزار دالر می ۲۵مثال اگر پنج نفر باشید، سهم هریک از شما به همراه خانواده 

 شما کمتر از هزینه های تحصیل در کانادا می شود. شما با تحصیل در کانادا از همان ابتدا نمی

د اقامت دائم کانادا را بگیرید ولی از طریق استارتاپ می توانید بعد از مهاجرت به کانادا اقامت توانی

 دائم را بگیرید.

 

 



 

 

 مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت

برای ثبت شرکت در ایالت های کانادا الزم است که بیزینس پلن موفق ارائه دهید. همچنین الزم 

ثبت رساندن شرکت کانادایی ضروری است، را در حساب خود نشان ای که برای به  است، سرمایه

دهید. هزینه هایی که شما صرف ثبت شرکت می کنید، مربوط به هزینه نام تجاری و ثبت برند 

تواند برای انتخاب مسیر کمکتان کند که ثبت شرکت به تنهایی، اقامت  است. دانستن این مسئله می

نمی آورد، ولی اگر ثبت شرکت برای کار آفرینی باشد، شما اقامت کانادا کانادا را برای شما به ارمغان 

درصدی باشد، می توانید اقامت  ۵۰را به دست می آورید و یا اگر از طریق کار شرکت و خرید سهام 

کانادا را از آن خود و خانواده خود کنید و خودتان به همراه همسرتان در شرکت مشغول به کار 

ن جا که ثبت شرکت در کانادا بسیار پیچیده و سخت تر از حد انتظار است، بهتر شوید. البته از آ

 است از روش های جالب و برنامه های متنوع دیگر برای مهاجرت به کانادا، استفاده کنید.

 

 مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس

ه اندازی بیزینس در مهاجرت به کانادا از طریق خرید بیزینس مناسب کسانی است که در فکر را

ای در خصوص  های کانادا می باشند. در حال حاضر تمامی ایالت های کانادا برنامه یکی از ایالت

خرید بیزینس ارائه نمی دهند، ولی اکثر ایالت ها با توجه به این که شما به عنوان یک خارجی چه 

عنوان یک سرمایه گذار را می دهند. شرایطی دارید، امتیازاتتان را بررسی می کنند و اجازه ورود به 

در حالت ایده آل، سن، مدرک تحصیلی، سابقه مدیریت سطح باالی و یا سابقه بیزینس شما برای 

ایالت هایی چون؛ تورنتو، بریتیش کلمبیا و غیره ارزیابی می شوند. شما باید تا  خرید بیزینس در

رید که برای خرید فرانچایز در کانادا مشخص شدن نتیجه صبر کنید. شما عزیزان این فرصت را دا

نیز اقداماتی را انجام دهید. برای خرید فرانچایز باید به معروف بودن برند توجه کنید و با توجه به 

آن سابقه مدیریت ارائه دهید. از نیازمندی های خرید فرانچایز می توان به سابقه کار و یا سابقه 

رایط را داشته باشید، اجازه مهاجرت به کانادا از طریق خرید مدیریت سطح باال اشاره کرد. اگر این ش

های مختلف بدانید، سایر مقاالت  بیزینس را دارید. برای این که بیشتر درباره خرید بیزینس در ایالت



 

 

به مقیم  کنند، یک سال و نیم بعد، ما را بخوانید. معموالً کسانی که از طریق خرید بیزینس اقدام می

دیل می شوند. البته برای دریافت اقامت و تبدیل شدن به مقیم کانادایی، باید بیزینستان کانادایی تب

مورد تایید دولت باشد و دولت تایید کند که بیزینستان بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت گذاشته است. 

 اگر بیزینستان تاثیری بر اقتصاد نگذارد، کارت اقامت دائم دریافت نمی کنید.

 

 از طریق سرمایه گذاری اقامت کانادا

 گذاری در ایالت های محبوب کانادا پرداخته ایم. در این جا به شرح اقامت کانادا از طریق سرمایه

اقدام کنید. در این  است، AINPشما می توانید برای برنامه ای که نام آن گذاری در آلبرتا: سرمایه 

هزار دالر سرمایه می خواهد.  ۵۰۰ارزیابی می شود. آلبرتا از شما  تانیبرنامه مهارت شما و سابقه کار

هزار دالر سرمایه  ۵۰۰در واقع اگر می خواهید بیزینسی در این ایالت به نام شما ثبت شود، بایستی

 داشته باشید. 

سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا: این ایالت محبوب در کنار ایالت های محبوب دیگر چون تورنتو 

گذاری را برای خوش آمدگویی به مهاجران خارجی طراحی نموده است. برای سرمایه  سرمایه طرح

 گذاری در این ایالت باید این شرایط را برآورده کنید:

 .مهارت های تجاری داشته باشید 

هزار دالر آن را وارد بریتیش  ۴۰۰هزار دالر سرمایه را بایستی به دولت کانادا نشان داده و  ۸۰۰ 

 .بیا و بخشی که قرار است از آن جا بیزینسی خریداری کنید، نماییدکلم

 .سهامی که قصد دارید، خریداری نمایید باید حداقل یک سوم سهام کل شرکت باشد  

 .مقیم دائم را استخدام کرده و ماهانه به آن ها حقوق دهید ۳باید 

باید ضروری بودن کسب و کار خود را ثابت کنید. در واقع بایستی ثابت کنید که قصد دارید بیزینس  

 .به سمت رشد هدایت کنید خود را بعد از خرید



 

 

گذاری در مانیتوبا باید این شرایط را  گذاری در مانیتوبا: برای سرمایه مهاجرت به کانادا و سرمایه 

 شما و خانواده شما مجوز اقامت اعطا کند: برآورده کنید، تا مانیتوبا به

از مانیتوبا بازدید  ،هزار دالر آن را سرمایه گذاری کنید ۱۵۰هزار دالر دارایی نشان دهید،  ۳۵۰ 

 .باید سابقه کار عالی ارائه دهید و داشته باشید

 گذاری در نیوبرانزویک: سرمایه 

هزار دالر  ۳۰۰متعلق به شما شود، باید  کاناداایالت برای این که سهام شرکت قرار گرفته شده در  

 هزار دالر آن را به بیزینسی که خریداری نموده اید، اختصاص دهید. ۱۲۵سرمایه نشان داده و 

مهارت صحبت کردن به زبان فرانسوی و یا مهارت صحبت ، داشته باشید یتجربه مدیریتهمچنین 

 .نیوبرانزویک بازدید کرده باشید باید ازو  کردن به زبان انگلیسی را داشته باشید

 سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا:

این ایالت برنامه طبقه کارگر کسب و کار را چندین سال است که به عنوان یک ایالت برتر ارائه می  

دهد. برای این برنامه باید جاب آفر داشته باشید. یعنی باید یک کارفرمایی که هم اکنون در نوا 

 ی کند به شما دعوت نامه دهد.اسکوشیا زندگی م

 سرمایه گذاری در انتاریو کانادا:  

 ماه سابقه کاری ارائه دهید. ۲۴ماه گذشته  ۶۰گذاری در این ایالت باید در  برای سرمایه

 سابقه کاری شما باید مرتبط به بیزینس خریداری شده باشد.

اید بیزینس فعال را خریداری نموده باید نشان دهید که کسب و کارتان با دوام خواهد بود. یعنی ب 

 را به همراه سهامداران دیگر به سمت رشد پیش ببرید. و خودتان شخصاً بیزینستان

هزار  ۶۰۰هزار دالر سرمایه داشته باشید و  ۸۰۰کنید باید  گذاری می اگر در داخل تورنتو سرمایه

 دالر آن را به خرید بیزینس مد نظر اختصاص دهید. 

 .ب و کار خود مشارکت فعال داشته باشیدباید در کس 



 

 

 برای سرمایه گذاری در خارج تورنتو باید یک بازدید تجاری داشته باشید.

هزار دالر خود را صرف خرید بیزینسی کنید که در خارج تورنتو تاسیس  ۴۰۰هزار دالر از  ۲۰۰باید  

 شده است.

 سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد:  

هزار دالر آن به خرید بیزینس در پرنس  ۱۰۰هزار دالر و اختصاص دادن  ۴۰۰نشان دادن مبلغ 

 ادوارد ضروری است.

باید کسب و کاری که دارید، متناسب با کسب و کاری باشد که قرار است آن را در این جزیره راه  

 اندازی کنید و یا بخشی را از آن خود نمایید.

 .ارائه دهید لیسانسبایستی مدرک زبان و مدرک 

 .بازدید از جزیره پرنس ادوارد الزامیست 

 باید مدیریت صد در صدی کسب و کار را به عهده بگیرید. 

 سرمایه گذاری در ساسکاچوان: 

گذاری درخواست دهید، در این ایالت یک کسب و کار فعال راه  باید قبل از این که برای سرمایه

ثابت کنید که می توانید کسب همچنین  نس را خریداری کنید.یک سوم بیزی و اندازی کرده باشید

 داشته باشید.  امضای قرارداد عملکرد تجاری با دولت. در نهایت و کار خود را رشد دهید

ها، مختارید در دیگر استان ها سرمایه گذاری کنید ولی باید  عالوه بر سرمایه گذاری در این استان

برای خرید بیزینس و مهاجرت به کانادا به همراه کسانی که دوستشان دارید،  با توجه به شرایطتان

 توانید برای والدین خود به سال( اقدام کنید. لطفا توجه کنید که نمی ۱۸)همسر و فرزندان زیر 

 عنوان همراه اقدام کنید.

 

 



 

 

 اقامت کانادا از طریق استارت آپ

اله مهاجرت به کانادا به این سوال پاسخ های متعدد داده چگونه اقامت کانادا بگیریم؟ تاکنون در مق

ایم. در این جا می خواهیم از جنبه دیگر به آنالیز این سوال بپردازیم. شما می توانید از طریق 

استارتاپ اقامت کانادا را بگیرید. چگونگی اخذ اقامت کانادا از طریق استارت آپ در عنوان های قبلی 

یشتر بدانید و اطالعات بیشتری در خصوص اقامت کانادا از طریق استارتاپ ذکر شد. برای این که ب

و مهاجرت به کانادا عایدتان شود، توصیه می کنیم به نکات قرار داده شده در این قسمت توجه 

و از قبل ارائه نشده می توانند برای  ناببا توجه به مطالب قبلی دانستید که دارندگان ایده  کنید.

شرایط اکنونشان را مورد ارزیابی و آنالیز قرار  نادا و اقامت کانادا از طریق استارت آپمهاجرت به کا

دهند. در واقع اجازه دارند بعد از ارزیابی شرایط خود، به همراه کسانی که به عنوان هم گروهی 

کانادا از اند، وارد کانادا شوند. برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت  تاکنون آن ها را حمایت کرده

طریق استارت آپ این نکته را در نظر بگیرید که وام اعطایی توسط سازمان ها قابل بازگشت می 

باشد. یعنی شما بعد از این که وام دریافت نمودید، باید با توجه به قراردادی که قبال امضا نموده اید، 

انادا و قرارگیری در کانادا تحت شرایطی وام را باز گردانید. یک نکته خیلی مهم برای مهاجرت به ک

از طریق استارتاپ این است که شما مختارید ایده خود را بعد از اخذ نامه ساپورت لتر راه اندازی 

نکنید. یعنی می توانید بدون این که کسب و کارتان را راه اندازی کنید، اقامت دائم بگیرید. زیرا قبل 

شما داده می شود و این می تواند بهترین راه برای از راه اندازی کسب و کار، کارت اقامت دائم به 

ورود باشد. ولی برای این که بتوانید کسب و کاری برای خود داشته باشید و از طریق فعالیت در آن 

به سود خوبی برسید، بهتر است ایده خود را بعد از رفتن به کانادا به مرحله اجرا برسانید. لطفا توجه 

 ۱.۵آفرینی فرق می کند، اگر به عنوان کارآفرین وارد کانادا شوید، باید کنید که، استارتاپ با کار

 سال صبر کنید تا به اقامت دائم برسید.

 

 

 



 

 

 مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

ازدواج مسیری است که مهاجران، نمی توانند به راحتی برای آن اقدام کنند. در واقع زمانی می توانند 

ز طریق ازدواج شرایط کنونی خود را مورد آنالیز قرار دهند که ازدواج تنها برای مهاجرت به کانادا ا

برای رسیدن به اقامت انجام نشده باشد و کامال از روی عالقه انجام شده باشد. قوانین کشور کانادا 

برای مهاجرت از طریق ازدواج کمی پیچیده است، ولی اگر واقعی بودن ازدواج ثابت شود و ثابت شود 

روند کانادایی می تواند شما را از لحاظ مالی حمایت کند، می توانید از این طریق اقامت کانادا که شه

را بگیرید و بعد از آن می توانید به عنوان شهروند کانادایی از امکاناتی که یک شهروند استفاده می 

اید این موضوع که شما کند، استفاده کنید. برای ازدواج با یک کانادایی عالوه بر واقعی بودن ازدواج ب

در حال حاضر همسری ندارید، را نیز ثابت کنید. در واقع شما نمی توانید به عنوان همسر دوم با 

یک کانادایی ازدواج کنید. باید در صورت داشتن همسر از ازدواج با یک کانادایی صرف نظر کنید. 

ی این است که اداره مهاجرت کانادا یک نکته دیگر در باب مهاجرت به کانادا و ازدواج با یک کانادای

 پس از ارزیابی زندگی شما و بعد از این که مدارک قوی دال بر روابط شما را دریافت نمود، اجازه می

 ایمیل و نامه دهد برای مهاجرت به کانادا آماده شوید. منظورمان از مدارک قوی، ارائه عکس دو نفره،

ه اید. عالوه بر این موارد مهم است که این را درباره ای است که شما برای یکدیگر ارسال نمود

مهاجرت به کانادا و ازدواج با یک سیتیزن کانادایی بدانید که، بعد از چند سال اقامت دائم می گیرید. 

پس با هدف دریافت اقامت دائم از همان ابتدا برنامه ای برای ازدواج با یک کانادایی نچینید، زیرا نه 

 گیرد، بلکه به دلیل صوری بودن ازدواج کارت موقت نیز دریافت نمی کنید. نمی تنها اقامت دائم

 

 اقامت کانادا از طریق ازدواج

اقامت کانادا از طریق ازدواج با توجه به موارد ذکر شده در عنوان قبلی برای شخص ایرانی زمانی به 

آید که وی مدتی را به اثبات ازدواج واقعی خود با شهروند کانادایی اختصاص دهد و به  دست می

باب مهاجرت مقامات ثابت کند که ازدواجش با سیتیزن کانادایی واقعی است. یک نکته خیلی مهم در 

به کانادا این است که شما باید از طریق وکیل مهاجرت به کانادا اقدام کنید. زیرا اگر وکیل مهاجرت 



 

 

شوید و ممکن است پرونده ای که مربوط به  به کانادا نداشته باشید، با مشکالت بسیاری مواجه می

ازدواج، تولد و پرونده ای که گذاری،  کار، مربوط به تحصیل و زندگی در کانادا، مربوط به سرمایه

ها و  مربوط به خود اشتغالی می باشد با مشکل مواجه شود. ولی اگر می خواهید همه این پرونده

پرونده مربوط به شرایط شما به نتیجه برسد، باید از وکیل مهاجرت به کانادا استفاده کنید. برای 

ل خانواده یست دارد با سیتیزن کانادایی تشکاستفاده از وکیل مهاجرت به کانادا به عنوان کسی که دو

دهد و اقامت کانادا از طریق ازدواج را به دست آورد، می توانید از مشاورین موسسه مشاوره ای ملک 

پور مشاوره بگیرید. مشاورین موسسه مشاوره ای ملک پور کمکتان می کنند تا با یک وکیل آگاه به 

ارتباط شما می تواند آنالین انجام شود. وکیل تمام اسنادی که امور مربوط به ازدواج ارتباط بگیرید. 

نشان می دهد ازدواجتان واقعی بوده است را به اداره مهاجرت کانادا نشان می دهد و برایتان ویزای 

ازدواج را دریافت می کند. وکیل به شما می گوید که چه مدارکی برای ازدواج و مهاجرت به کانادا 

 ور کلی، باید سند ازدواج، مدارک هویتی و نامه گواهی مالی ارائه دهید.نیاز است، ولی به ط

 

 مهاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند

از میان انتخاب های متنوع برای مهاجرت به کانادا، تولد فرزند نیز برای مهاجرت مناسب است، ولی 

پاسپورت کانادا برای فرزند خود به شرط آن که قصدتان از مهاجرت به کانادا از طریق تولد تنها اخذ 

باشد. زیرا این روش پاسپورت کانادا را برای شما و همسر شما به عنوان والدین فرزندی که قصد 

دارید آن را در خاک کانادا به دنیا آورید، به ارمغان نمی آورد و شما را به پاسپورت کانادا نمی رساند. 

دهند. ولی اگر  ز طریق تولد فرزند اقامت و پاسپورت نمینه تنها کانادا بلکه هیچ کشوری به والدین ا

هدفتان از مهاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند این است که آینده فرزند خود را تضمین نمایید، 

می توانید از این روش پرطرفدار مهاجرتی استفاده کنید. تولد در کانادا مستقیماً از سیستم خاک 

کند و فقط به این  سیستم خاک به پاسپورت پدر و مادر خارجی توجه نمیکند. در واقع  پیروی می

کند و براساس این که یک  موضوع که یک خارجی در خاک کانادا به دنیا آمده است، توجه می

دهد. ولی والدین اقامت کانادا را نمی  گشوده است، به او تابعیت می خارجی در خاک کانادا چشم

 رای مدت کوتاهی اجازه ماندن در کانادا را دارند.گیرند. البته آن ها ب



 

 

 اقامت کانادا از طریق تولد فرزند

برای به دست آوردن اقامت کانادا از طریق تولد فرزند و مهاجرت به کانادا نکاتی در عنوان قبلی ذکر 

رت به شد که با توجه به آن ها توصیه ما این است که از روش دیگری برای اخذ اقامت کانادا و مهاج

کانادا استفاده کنید. ولی اگر هدفتان این است که فرزندتان به شهروندی کانادا در آید، از این روش 

برای مهاجرت به کانادا استفاده کنید. در حالت کلی، شما نمی توانید به واسطه فرزند خود اقامت 

رید، ولی اگر قبل از تولد کانادا و یا پاسپورت کانادا را به محض ورود و یا بعد از مدتی به دست آو

فرزند اقامت کانادا را به دست آورده باشید و اقامتتان قانونی باشد و بعد از تولد فرزند و بعد از چند 

سال برای دریافت پاسپورت کانادا اقدام کنید، در این صورت با مشکل اقامتی مواجه نمی شوید و 

را در باب مهاجرت از طریق سیستم خاک بدانید می توانید زندگی در کانادا را تجربه نمایید. این 

 که، کانادا و آمریکا جز بهترین کشورهایی هستند که هم اکنون از طریق سیستم خاک تابعیت می

دهند. اگر برای آینده فرزندان خود نگرانید، می توانید از طریق تولد فرزند برای مهاجرت اقدام کنید. 

کنند. یعنی تنها به پاسپورت پدر و یا مادر  م خون تابعیت میولی کشورهای دیگر مستقیماً از سیست

توجه می کنند، اگر در پاسپورت یکی از والدین ذکر شده باشد که وی تابعیت کشور را دارد، فرزند 

نیز تابعیت کشور را می گیرد، ولی اگر چنین جمله ای در پاسپورت والدین طفل تازه به دنیا آمده 

 گیرد. بعیت آن کشور را نمیبه چشم نخورد، طفل تا

 

 مهاجرت به کانادا از طریق فامیلی، خانوادگی و اسپانسرشیپ

ی این قسمت را بخوانید. اگر شهروند کانادایی یا گبرای تکمیل اطالعات خود درباره مهاجرت خانواد

کنید، سال یا بیشتر هستید و می خواهید خانواده خود را حمایت مالی  18مقیم دائم کانادا با سن 

همسر یا شریک زندگی مشترک  از این بسته برنامه استفاده کنید. تحت این برنامه اجازه دارید که،

همسر، شریک ؛ همچنین شما که با شما در کانادا زندگی می کند و فرزندان تحت تکفل آن ها

و  زندگی مشترک یا شریک شما که در خارج از کشور زندگی می کند و فرزندان تحت تکفل آن ها

 فرزندان وابسته را حمایت مالی کنید و به آن ها کمک کنید که آماده مهاجرت به کانادا شوند.



 

 

 Open Workاگر برای همسر خود اقدام می کنید، این را بدانید که وی ممکن است بتواند برای 

Permit .درخواست دهد 

 

 برنامه های مهاجرت استانی کانادا

مسیری را برای اقامت دائم کانادا برای افرادی که عالقه  (PNPs) برنامه های نامزد استانی کانادا

مند به مهاجرت به کانادا و به یک استان یا منطقه خاص هستند، ارائه می دهد. هر سال، دولت 

دهد. این برنامه ها سریع ترین  را افزایش می PNPهای نامزدهای  نامه فدرال کانادا تعداد دعوت

 ی مهاجرت اقتصادی در کانادا هستند. مسیر در حال رشد برا

را اداره می کند. این جریان ها توسط استان ها  PNPهر استان، به استثنای کبک، چندین جریان 

طراحی شده اند تا به اهداف مهاجرتی منحصر به فرد خود کمک کنند، بنابراین معیارهای واجد 

ها یک گزینه محبوب هستند  PNP، شرایط بودن و روش های درخواست متفاوت است. با این حال

زیرا می توانند سریع ترین مسیر برای اقامت دائم کانادا باشند. تمام تصمیمات مربوط به اقامت دائم 

کانادا باید در سطح ملی توسط دولت فدرال تایید شود، بنابراین استان های کانادا نمی توانند به 

مین دلیل است که برنامه های استانی برنامه های تنهایی وضعیت اقامت دائم را تایید کنند. به ه

توسط استان برای ارائه درخواست اقامت  PNPدر نظر گرفته می شوند. متقاضی موفق به  "نامزد"

دائم به دولت فدرال معرفی می شود. این بدان معناست که تضمین نامزدی استانی همیشه مرحله 

اجر عالقه مند در سطح استان تایید می شود و اول در یک فرآیند دو قسمتی است. ابتدا یک مه

هر یک از استان ها و قلمروهای کانادا،  سپس باید به سطح فدرال مراجعه کنند. در حال حاضر،

منحصر به فرد خود را اجرا می کند که برای رفع نیازهای اقتصادی و  (PNPبرنامه نامزد استانی )

مراحل درخواست بین استان ها بسیار متفاوت است،  جمعیتی آن طراحی شده است. الزامات برنامه و

بنابراین متقاضیان عالقه مند باید برای تعیین واجد شرایط بودن با هر یک از استان ها مشورت 

 کنند.

 آلبرتا:



 

 

 برنامه مهاجرت استانی آلبرتا شامل سه جریان است:  

 جریان فرصت آلبرتا

 جریان اکسپرس اینتری آلبرتا 

 وداشتغالجریان کشاورز خ

این استان برای اتباع خارجی که معیارهای خاص برنامه را برآورده می کنند و تمایل به اقامت در 

 استان آلبرتا را نشان می دهند، دعوتنامه استانی صادر می کند.

جریان های مهاجرت به آلبرتا: اگر مایل به مهاجرت به آلبرتا هستید، در حال حاضر پنج گزینه برای 

دارید. مقاله مهاجرت به کانادا به شما کمک می کند تا بفهمید کدام جریان مهاجرت برای انتخاب 

 شرایط شما مناسب است.

جریان فرصت آلبرتا برای کارگران ماهری که در حال حاضر در یک شغل واجد شرایط در آلبرتا 

 مشغول به کار هستند.

که دارای امتیاز سیستم  (EEس انتری )جریان اکسپرس انتری آلبرتا برای نامزدهای سیستم اکسپر

هستند و در حال حاضر در یک شغل واجد شرایط کار می  300حداقل  (CRSرتبه بندی جامع )

 کنند.

 جریان کشاورز خوداشتغال آلبرتا برای کسانی که مایل به راه اندازی یک تجارت کشاورزی هستند

ای فارغ التحصیالن بین المللی یک موسسه جریان مهاجرت کارآفرینان فارغ التحصیل بین المللی بر

 تعیین شده پس از دوره متوسطه در آلبرتا، که مایل به راه اندازی کسب و کار در آلبرتا هستند.

ویزای استارت آپ فارغ التحصیلی خارجی برای اتباع خارجی که از خارج از کانادا فارغ التحصیل 

 لبرتا هستند.شده اند و مایل به راه اندازی کسب و کار در آ

 بریتیش کلمبیا: 



 

 

این ایالت غربی ترین استان کانادا، مرکز تنوع فرهنگی و رشد اقتصادی است. محل سومین شهر 

یکی از متنوع ترین استان ها در سراسر کانادا است.  بزرگ کشور، ونکوور است. بریتیش کلمبیا

گلداری و معدن تمرکز دارد. محیط اقتصاد بریتیش کلمبیا بر بخش منابع طبیعی قوی با تأکید بر جن

طبیعی آن، با جنگل های وسیع و آب و هوای ساحلی منحصر به فرد، به عنوان یکی از زیباترین 

 است. محیط های کانادا شناخته شده

 اگر مایل به مهاجرت به بریتیش کلمبیا هستید، سه گزینه برای انتخاب دارید:

 Skills Immigration Streamبرنامه 

 اکسپرس اینتری جریان بریتیش کلمبیا

 مهاجرت کارآفرین

برای کارگران ماهر، متخصصان مراقبت های بهداشتی،  Skills Immigration Streamبرنامه 

فارغ التحصیالن بین المللی و فارغ التحصیالن و همچنین کارگران سطح ابتدایی و نیمه ماهر است. 

شغل فعلی داشته باشند، به جز فارغ التحصیالن بین  همه کاندیداها باید یک پیشنهاد شغلی یا

 المللی.

جریان اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا فقط برای کارگران ماهر، متخصصان مراقبت های بهداشتی، 

 فارغ التحصیالن بین المللی و فارغ التحصیالن است.

 شود:به دسته های زیر تقسیم می  (BC PNP Skills Immigrationمهاجرت مهارتی )

رده کارگران ماهر: این دسته برای افرادی است که یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط در یک شغل 

 ماهر دریافت کرده اند. انتظار می رود کارگران چندین سال تجربه در شغل ماهر خود داشته باشند.

جد شرایط، رده حرفه ای مراقبت های بهداشتی: در این دسته افراد با تجربه و پیشنهادهای شغلی وا

به عنوان پزشک، پرستار، پرستار روانپزشکی یا متخصصان بهداشتی وابسته می توانند درخواست 

شغل بهداشتی واجد شرایط به دست  11دهند. یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط باید برای یکی از 

 آید.



 

 

از یک دانشگاه  رده فارغ التحصیالن بین المللی: این دسته برای افرادی است که در سه سال گذشته

یا کالج واجد شرایط کانادا فارغ التحصیل شده اند. برای این رده باید یک پیشنهاد شغلی از یک 

 کارفرمای بریتیش کلمبیا دریافت شود تا تحت این زیرمجموعه واجد شرایط باشید.

ارشد رده بین المللی تحصیالت تکمیلی: این دسته برای فارغ التحصیالن دارای مدرک کارشناسی 

یا دکترا از یک موسسه آموزشی واجد شرایط در بریتیش کلمبیا در برنامه های تحصیلی طبیعی، 

کاربردی یا علوم بهداشتی است. هیچ پیشنهاد شغلی برای درخواست تحت این زیر مجموعه مورد 

 نیاز نیست.

ابتدایی یا نیمه ماهر خاص در  هایکارگرانی که در موقعیت رده کارگری ورودی و نیمه ماهر:

هایی  مدت قرار دارند، یا آن و نقل طوالنی نوازی، فرآوری مواد غذایی، یا حمل گردشگری، مهمان

کنند. منطقه توسعه شمال شرقی بریتیش  های ابتدایی یا نیمه ماهر زندگی و کار می که در موقعیت

ن برنامه باشد. هزینه درخواست این برنامه ها کلمبیا، ممکن است واجد شرایط مهاجرت از طریق ای

دالر کانادا اضافی هزینه دارد. زمان پردازش این  500درخواست بازبینی  دالر کانادا است و 1150

 ماه است. در ادامه حداقل الزامات را قرار دادیم: 3الی 2 برنامه

بین المللی پس از فارغ باید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت را دریافت کرده باشید. )به جز رده 

 التحصیلی(

باید یک پیشنهاد دستمزد مطابق با نرخ دستمزد استانی داشته باشید )به جز رده بین المللی پس 

 از فارغ التحصیلی(.

باید نشان دهید که می توانید از خود و خانواده خود حمایت کنید )به جز رده بین المللی پس از 

 فارغ التحصیلی(.

، یا برای رده اولیه و نیمه NOC Bامات زبان را برآورده کنید )برای سطح مهارت باید حداقل الز

 ماهر کارگر(.



 

 

دانستن این موضوع الزم است که، کارفرما همچنین باید معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشد 

 ()به جز رده بین المللی پس از فارغ التحصیلی

استان های انتاریو و ساسکاچوان واقع شده است، از بسیاری  استان مانیتوبا که بین استان مانیتوبا:

 (PNP) جهات دروازه ورود به غرب کانادا است. مانیتوبا اولین استانی بود که برنامه نامزدهای استانی

 را راه اندازی کرد. به عنوان یک استان کوچک با تعداد کمی از تازه واردان، به 1998را در سال 

PNP ود را به عنوان مقصد انتخابی برای مهاجران ماهر معرفی کند. از آن زمان، نیاز داشت تا خ

)برنامه نامزدی استانی (، PNP مانیتوبا یک ایالت موفق و بزرگ برای مهاجرت بوده است. به لطف

 .مهاجرت نقش مهمی در جمعیت، نیروی کار و رشد اقتصادی داشته است

به منیتوبا مهاجرت کنید، پنج گزینه برای انتخاب  جریان های مهاجرت منیتوبا: اگر می خواهید

 :دارید

این برنامه برای  : (Skilled Worker in Manitoba Stream برنامه ) کارگر ماهر در مانیتوبا

کارگران موقت خارجی واجد شرایط و فارغ التحصیالن دانشجوی بین المللی است که در حال حاضر 

مشغول به کار هستند و به آن ها یک کار دائمی و تمام وقت با یک کارفرمای مانیتوبا  در مانیتوبا

 .پیشنهاد شده است

برای  : (Skilled Worker Overseas Streamبرنامه ) نیروی کار ماهر در خارج از کشور

قوی با  کارگران ماهر واجد شرایطی است که ممکن است خارج از کانادا باشند اما می توانند ارتباط

استان نشان دهند. یک کارگر ماهر که قبالً در کانادا است نیز ممکن است واجد شرایط این دسته 

 .باشد

جریان سرمایه گذار کسب و کار مانیتوبا: جریان سرمایه گذار کسب و کار مانیتوبا برای متقاضیانی 

 .است که به دنبال ایجاد کسب و کار در مانیتوبا هستند

ن المللی: جریان آموزش بین المللی برای فارغ التحصیالن بین المللی است که از جریان آموزش بی

یک مؤسسه تحصیالت تکمیلی مانیتوبا فارغ التحصیل شده اند و می خواهند به طور دائم در مانیتوبا 

 .بمانند



 

 

طرح جامعه محور موردن برای جوشکاران، نجارها، آشپزها و لوله  :Morden ابتکار جامعه محور

 .کش هایی است که می خواهند خود را در شهر روستایی موردن مستقر کنند

نیوبرانزویک یکی از استان های دریایی شمال شرقی کانادا است. نیوبرانزویک تنها  ایالت نیوبرانزویک:

درصد از جمعیت آن به عنوان زبان اول فرانسوی صحبت  30استان دو زبانه در کانادا است که حدود 

نیوبرانزویک خانه تعدادی از شهرها مانند فردریکتون، سنت جان و مونکتون است. برنامه می کنند. 

NBPNP  برنامه نامزدهای استانی نیوبرانزویک است. مهاجران بالقوه با مهارت ها و تجربه مورد

نظر استان ممکن است گواهی نامزدی استان نیوبرانزویک را دریافت کنند. با این نامزدی، اتباع 

درخواست های تحت دسته  NBPNPجی می توانند برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند. خار

 های مهاجرتی زیر را می پذیرد:

 جریان بازار کار اکسپرس اینتری

 کارگران ماهر با پشتیبانی کارفرما

 جریان کارآفرینی پس از فارغ التحصیلی

 جریان کارآفرینی 

 کارگران ماهر با حمایت خانواده

 Succession Connecمه آزمایشی برنا

نیوفاندلند و البرادور: این ایالت شرقی ترین استان کانادا است و به یک نیروی اقتصادی قابل توجه 

در چشم انداز کانادا تبدیل شده است. این استان از دو توده خشکی متمایز تشکیل شده است: 

برنامه نامزدهای استانی  NLPNPست. البرادور که به سرزمین اصلی و جزیره نیوفاندلند متصل ا

نیوفاندلند و البرادور است. از طریق این برنامه، مهاجران بالقوه با مهارت ها و تجربه مورد نظر استان 

 می توانند نامزد استانی نیوفاندلند و البرادور شوند.

چند انتخاب نید، جریان های مهاجرت نیوفاندلند و البرادور: اگر می خواهید به این ایالت مهاجرت ک

 :دارید



 

 

برنامه اکسپرس انتری، مختص کارگر ماهر است، : کارگر ماهر نیوفاندلند و البرادور اکسپرس اینتری

 برای کارگران ماهر که دارای پیشنهاد کار و رزومه عالی هستند.

کارفرمای جریان کارگر ماهر مختص کارگران ماهر که دارای پیشنهاد کار از یک : دسته کارگر ماهر

نیوفاندلند و البرادور هستند، می باشد. این شامل کارگرانی می شود که در حال حاضر با مجوز کار 

 معتبر در استان هستند.

تحصیالت تکمیلی بین المللی مختص فارغ التحصیالن اخیری است  :رده فارغ التحصیالن بین المللی

فارغ التحصیل دارند. در واقع کسانی که پیشنهاد که می خواهند در کانادا بمانند و اجازه کار پس از 

 .کار از یک کارفرمای نیوفاندلند و البرادور دارند، برای این جریان در نظر گرفته می شوند

کارآفرین بین المللی مختص اتباع خارجی است که به حل و فصل در : رده کارآفرینان بین المللی

و مدیریت یک شرکت را به عهده گرفته اند. قبل از درخواست برای  نیوفاندلند و البرادور پرداخته اند

 نامزدی استانی، باید یک سال با مجوز کار موقت، کسب و کار خود را راه اندازی کرده باشید.

تحصیالت تکمیلی بین المللی کارآفرین مختص فارغ : رده کارآفرینان فارغ التحصیل بین المللی

ه بعد از فارغ التحصیلی و بعد از تحصیل در نیوفاندلند می خواهند به التحصیالن بین المللی است ک

ایجاد، همکاری خود و یا اجرای یک کسب و کار در این استان، بپردازند و از طریق این مسیر به 

 اقامت دائم کانادا برسند.

نادا برای رسیدن افزایش و ارتقا آگاهی از برنامه نامزدی نیوفاندلند و البرادور قبل از مهاجرت به کا

به نتیجه مطلوب ضروریست. بنابراین ما ادامه نوشتار را به بحث درمورد برنامه نامزدی اختصاص 

 داده ایم.

شروع به کار کرده است.  1999از سال  (NLPNPبرنامه نامزدهای استانی نیوفاندلند و البرادور )

ها، این برنامه به دنبال  PNPیر هایی بود که راه اندازی شد. مانند سا PNPاین یکی از اولین 

 جذب مهاجران بیشتر به استان برای رفع نیازهای اقتصادی و بازار کار است.

 



 

 

کارگران ماهر، کارآفرینان و فارغ التحصیالن بین المللی را جذب می  (NLPNPبرنامه نامزدی ) 

ا دارند. تعداد مهاجرینی کند که مهارت ها، تجربه و تحصیالت الزم برای موفقیت در استان آتالنتیک ر

، در حال حاضر در (AIPو همچنین خلبان مهاجرت اقیانوس اطلس ) PNPکه به واسطه برنامه 

 1200نیوفاندلند و البرادور قرار گرفته اند، باال می باشند. در واقع، این استان هر ساله پذیرای 

ریع است که به کارفرمایان یک برنامه مهاجرتی س AIPمهاجر جدید است. گفتنی است که، برنامه 

در استان های اقیانوس اطلس اجازه می دهد تا اتباع خارجی را استخدام کنند. استان های اقیانوس 

برنامه  اطلس عبارتند از: نیوبرانزویک، نیوفاندلند و البرادور، نوا اسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد.

NLPNP  دارای یک دسته پیشرفته است، دستهNL Express Entry Skilled 

Worker. ای است که با  دسته های باقی مانده دسته های پایه هستند. دسته ارتقا یافته دسته

سیستم اکسپرس انتری فدرال همسو باشد. در مقابل، یک دسته پایه، دسته ای است که با سیستم 

رت، پناهندگی و اکسپرس اینتری همسو نیست. اکسپرس انتری سیستمی است که اداره مهاج

برای مدیریت برنامه های اصلی مهاجرت طبقه اقتصادی استفاده می  (IRCCشهروندی کانادا )

 (CRSکند. به افرادی که پروفایل اکسپرس اینتری دارند بر اساس سیستم رتبه بندی جامع )

ترین رتبه امتیاز داده می شود. در طول قرعه کشی های اکسپرس اینتری، کانادا از کاندیداهای باال

اگر از طریق یک برنامه استانی مانند دسته  دعوت می کند تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

اضافی به شما تعلق می  CRSامتیاز  600نامزد شوید،  NL Express Entryکارگر ماهر 

برای اقامت  (ITAگیرد. این بدان معناست که در قرعه کشی بعدی یک دعوتنامه برای درخواست )

دائم دریافت خواهید کرد. همچنین نامزدی خود را از طریق نمایه اکسپرس انتری دریافت خواهید 

کرد که قبل از دریافت امتیاز اضافی باید آن را بپذیرید. مزیت جریان های پیشرفته این است که 

ا پردازش بسیار سریع تر است. ممکن است تنها شش ماه طول بکشد تا شما اقامت دائم کانادا ر

تشکیل می دهند. این  PNPدریافت کنید. جریان های پایه اکثر جریان های مهاجرت را تحت 

اگر از طریق یک جریان پایه، نامزد استانی  جریان ها با سیستم اکسپرس اینتری همسو نیستند.

درخواست دهید.  (IRCCشوید، باید مستقیماً به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا )

ماه یا بیشتر  ۱۲های پایه معموالً دارای استاندارد پردازش  های پیشرفته، جریان ف جریانبرخال



 

 

روز  25دالر کانادا است و زمان پردازش آن ها  250هستند. هزینه درخواست این جریان ها تقریبا 

 کاری می باشد. حداقل الزامات برای شرکت در برنامه استانی این ایالت این موارد هستند:

 اید نمایه اکسپرس اینتری داشته باشید.ب

 .باید یک شغل تمام وقت یا پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای نیوفاندلند و البرادور داشته باشید

(NOC  0سطح ،A  یاB) 

 باید یک مجوز کار معتبر داشته باشید یا می توانید برای آن درخواست دهید.

 باشید.باید دارای مدرک یا دیپلم پس از متوسطه 

 باید حداقل سطح تجربه کاری را براساس حرفه خود داشته باشید.

 در صورت نیاز باید واجد شرایط مجوز استانی یا گواهینامه باشید.

 باید قصد واقعی برای استقرار در استان را نشان دهید.

 باید حداقل الزامات زبان را برآورده کنید.

 کسب کنید. PNPدر شبکه ارزیابی امتیاز امتیاز را  100امتیاز از  67باید حداقل 

 باید پول کافی برای استقرار خود و خانواده خود در این استان داشته باشید.

 کارفرمای شما باید شرایط خاصی را برآورده کند.

واقع شده است.  نوا اسکوشیا: این ایالت، یک استان کوچک در کانادا است که در منطقه ماریتایمز

جزیره کوچکتر تشکیل  3000این استان از شبه جزیره نوا اسکوشیا، جزیره کیپ برتون و بیش از 

شده است. پایتخت آن، هالیفاکس، به عنوان مرکز اصلی فرهنگ و هنر و همچنین به دلیل استاندارد 

ارند و این استان به خاطر باالی زندگی شناخته شده است. مردم نوا اسکوشیا ارتباط نزدیکی با دریا د

برنامه نامزدهای استانی نوا اسکوشیا  NSNPزیبایی ساحلی و غذاهای لذیذش مشهور است. برنامه 

است. از طریق این برنامه، مهاجران بالقوه با مهارت ها و تجربه مورد نظر استان می توانند گواهی 

دولت فدرال از سیستم اکسپرس  شاره شد،نامزدی استان نوا اسکوشیا را دریافت کنند. همان طور که ا



 

 

اینتری برای مدیریت درخواست های اقامت دائم از طریق برنامه های اصلی مهاجرت طبقه اقتصادی 

کانادا استفاده می کند و به داوطلبان سیستم اکسپرس انتری براساس سیستم رتبه بندی جامع 

(CRS)  انتری را برگزار می کند، جایی که آن ها امتیاز می دهد. کانادا مرتباً قرعه کشی اکسپرس

از کاندیداهای باالترین رتبه دعوت می کنند تا برای اقامت دائم درخواست دهند. اگر از یک برنامه 

اضافی دریافت می کنید  CRSامتیاز  600استانی پیشرفته نامزد، پیشنهاد کاری دریافت کنید، 

برای اقامت دائم را تضمین می کند. شما  (ITAکه عمالً دریافت دعوت نامه برای درخواست )

همچنین نامزدی خود را از طریق نمایه اکسپرس اینتری دریافت می کنید. اکثر جریان های 

مهاجرتی نوا اسکوشیا جریان های پایه هستند. این بدان معناست که آن ها با سیستم اکسپرس 

د باید مستقیماً به اداره مهاجرت، اینتری هماهنگ نیستند. نامزدهایی که نامزد استانی می شون

، NSNPدرخواست دهند. برای بسیاری از جریان های  (IRCCپناهندگی و شهروندی کانادا )

خواهد بود. این  (CLBباید حداقل الزامات زبان را برآورده کنید. این براساس معیار زبان کانادایی )

. خوشبختانه این برنامه هزینه درخواست است که توانایی زبان شما را می سنجد 12تا  1مقیاس بین 

 ماه است. 3ندارد. زمان پردازش این برنامه حداقل 

 حداقل الزامات:

 شما باید یک نمایه اکسپرس اینتری داشته باشید.

 سال سن داشته باشید. 55تا  21شما باید بین 

سال گذشته داشته شما باید حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت با حقوق در نوا اسکوشیا در سه 

 باشید.

 شما باید در طول مدت اقامت در نوا اسکوشیا مجوز مناسبی مانند مجوز کار داشته باشید.

 شما باید دیپلم/مدرک تحصیلی یا باالتر داشته باشید.

 شما باید مهارت های زبانی مورد نیاز برای انجام وظایف خود را داشته باشید:

NOC 0  وA – CLB 7 



 

 

NOC B – CLB 5 

 شما باید به طور دائم در نوا اسکوشیا زندگی کنید.

انتاریو: این ایالت محبوب ترین مقصد کانادا برای مهاجران از سراسر جهان است. به عنوان پرجمعیت 

درصد کانادایی ها انتاریو را خانه می دانند. انتاریو همچنین خانه  40ترین استان کانادا، نزدیک به 

و بزرگترین شهر آن، تورنتو است. از بسیاری جهات، انتاریو مرکز زندگی اقتصادی، پایتخت کانادا، اتاوا 

اجتماعی و سیاسی کانادا است. انتاریو تا حد زیادی مقصد اصلی برای تازه واردان به کانادا است. این 

استان هر ساله پذیرای یک سوم تازه واردان است. مردم به دلیل فرصت های شغلی، درآمد باال و 

معیت متنوع، انتاریو را برای زندگی انتخاب کردند. در واقع، بیش از نیمی از کسانی که در تورنتو ج

برنامه  (PNPزندگی می کنند، در خارج از کانادا به دنیا آمده اند. برنامه نامزد های استانی انتاریو )

ن بالقوه با مهارت ها و نامیده می شود. از طریق این برنامه، مهاجرا (OINPنامزدی مهاجر انتاریو )

تجربه های مورد نظر استان ممکن است نامزد استانی از انتاریو دریافت کنند، پس از آن می توانند 

درخواست دهند.  (IRCCبرای اقامت دائم کانادا با اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا )

 را می توانید انتخاب کنید: اگر می خواهید به انتاریو مهاجرت کنید، یکی از این سه دسته

 دسته سرمایه انسانی

 دسته بندی پیشنهاد شغلی کارفرما 

 دسته بندی کسب و کار 

رده سرمایه انسانی برای کارگران ماهر، کارگران ماهر فرانسوی زبان و تجار است. همچنین برای 

رشد یا دکترا فارغ فارغ التحصیالن بین المللی است که از دانشگاه انتاریو با مدرک کارشناسی ا

 التحصیل شده اند. هیچ پیشنهاد شغلی برای درخواست از طریق این دسته مورد نیاز نیست.

دسته پیشنهاد شغلی کارفرما برای نامزدهایی است که یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط در انتاریو 

 از طرف کارفرمایی دارند که مایل به معرفی آن ها است.



 

 

خود مقوله سرمایه انسانی به دو بخش فرعی تقسیم می شود. یکی از آن ها  ،دسته سرمایه انسانی

اکسپرس اینتری انتاریو است. برنامه های این جریان فرعی بهبود یافته است. این بدان معناست که 

جریان فرعی انتاریو و اکسپرس اینتری، در دسته  آن ها با سیستم اکسپرس اینتری مرتبط هستند.

 قرار دارند.سرمایه انسانی 

و کالس تجربه  (FSWPاولویت های سرمایه انسانی : این دسته شامل برنامه کارگران ماهر فدرال )

 می شود. (CECکانادایی )

مشاغل ماهر: این برنامه به افراد دارای تجربه کاری مرتبط در انتاریو در یک شغل تجاری واجد 

 شرایط اختصاص داده شده است.

 CECو  FSWPبان: این برنامه مانند اولویت های سرمایه انسانی از طریق کارگر ماهر فرانسوی ز

عمل می کند. متقاضیان کارگر ماهر فرانسوی زبان باید مهارت های قوی در هر دو زبان فرانسه و 

 انگلیسی داشته باشند.

پس در صورت دریافت نامزدی از طریق اکسپرس اینتری انتاریو، به شما اطالع داده خواهد شد. س

اضافی به  CRSامتیاز  600قبول یا رد نامزدی به عهده شما، نامزد خواهد بود. پذیرش نامزدی 

در قرعه کشی تمام  (ITAشما می دهد. این بدان معناست که شما یک دعوتنامه برای درخواست )

ر دال 1500 برنامه های اکسپرس اینتری دریافت خواهید کرد. هزینه درخواست اینن برنامه تقرببا

 روز است. 60الی  30 کانادا و زمان پردازش آن

یزه کوچکترین استان کانادا است. این جزیره نه تنها به دلیل زمین های زپرنس ادوارد: این ج

کشاورزی سرسبز و سواحل زیبای خود مشهور است، بلکه خانه اقتصاد رو به رشدی است که حول 

برنامه نامزد استانی جزیره  PEI PNPرنامه محور کشاورزی، گردشگری، و ماهیگیری می چرخد. ب

پرنس ادوارد است. از طریق این برنامه، مهاجران بالقوه با مهارت ها و تجربه های مورد نظر استان 

می توانند گواهی نامزدی استانی جزیره پرنس ادوارد را دریافت کنند، پس از آن می توانند برای 

حال اگر می خواهید به جزیره پرنس ادوارد مهاجرت  است دهند.اقامت دائم کانادا با دولت کانادا درخو

 کنید، سه گزینه برای انتخاب دارید:



 

 

برای داوطلبانی است که دارای مشخصات اکسپرس : PEI PNP Express Entryگزینه اول: 

هستند  انتری معتبر هستند و مایلند در جزیره پرنس ادوارد زندگی و کار کنند، و دارای مهارت هایی

 که با نیازهای فعلی بازار کار شناسایی شده در استان مطابقت دارد.

رده تأثیر کار برای کارگران ماهر و فارغ التحصیالن بین المللی است که : گزینه دوم: دسته تاثیر کار

این دسته به  جزیره پرنس ادوارد( را دارند. ) PEIمهارت ها و تجربه های مورد نیاز در بازار کار 

 ه جریان تقسیم می شود:س

 Skilled Worker Streamجریان اول: 

 جریان کارگر بحرانی

 جریان فارغ التحصیالن بین المللی

جریان می توانید شرایطتان را با توجه به دسته  ۳عالوه بر این : گزینه سوم: دسته بندی تاثیر تجاری

، برای  Business Impactمورد آنالیز قرار دهید. دسته بندی  Business Impactبندی 

سرمایه گذاری کنند. این به شما این امکان را می  PEIافرادی است که می خواهند در یک تجارت 

زندگی کنید و این فرصت را می دهد تا قبل از دریافت نامزدی استانی  PEIدهد که با مجوز کار در 

 حداقل الزامات:در مورد کسب و کاری که در آن سرمایه گذاری می کنید، مطلع شوید. 

 باید نمایه اکسپرس اینتری داشته باشید.

د: برنامه کارگران یباید واجد شرایط یکی از سه برنامه اصلی مهاجرت کالس اقتصادی فدرال باش

 .(CECیا کالس تجربه کانادایی ) (FSTP، برنامه تجارت ماهر فدرال )(FSWPماهر فدرال )

 یا دارنده مجوز کار آزاد همسر هستید: (PGWPی )اگر دارای مجوز کار پس از فارغ التحصیل

تحصیل کرده  PEIتحصیل کرده باشید )یا همسر کسی باشید که خارج از  PEIباید خارج از 

 است(.

 داشته باشید. PEIماه سابقه کار زیر نظر یک کارفرمای  9باید حداقل 



 

 

و جمعیت های کشور است که به سرعت در حال  ساسکاچوان: این استان، خانه یکی از اقتصادها

رشد است. ساسکاچوان یکی از استان های ایده آل در غرب کانادا است. اقتصاد آن در درجه اول 

مبتنی بر کشاورزی و صنایع مهم منابع طبیعی مانند جنگلداری و ماهیگیری است. این شهر دارای 

بکر است. ساسکاچوان های وسیعی از بیابان  دو شهر بزرگ، ساسکاتون و رجینا، و همچنین گستره

تازه وارد بود. این  4000تا  3000در زمینه مهاجرت بسیار موفق است. این استان ساالنه پذیرای 

افزایش یافته است. این امر به ویژه وقتی قابل توجه است که جمعیت  15000تعداد اکنون به 

تان یکی از محبوب ترین مقاصد کانادا برای میلیون نفر است. این اس 1ساسکاچوان کمی بیش از 

راه اندازی  1998تازه واردان است. برنامه نامزدهای استانی ساسکاچوان، به طور رسمی در سال 

شد. این برنامه برای کمک به رفع نیازهای اقتصادی و بازار کار از طریق مهاجرت به استان راه اندازی 

تازه وارد به استان از  10فق بوده است. هفت نفر از هر شد. برنامه استانی ساسکاچوان بسیار مو

مهاجرت کردند. این استان همچنین دارای نرخ اشتغال باالیی برای تازه واردان، حدود  SINPطریق 

درصد از تازه واردان اقامت در ساسکاچوان  85درصد است. نرخ ماندگاری نیز باال است و بیش از  76

ساسکاچوان  PNPاست. برنامه  افرادان یک مقصد محبوب در میان را انتخاب می کنند. ساسکاچو

که برای  استبه دلیل تنوع گزینه های مهاجرتی موضوعی شهرت دارد. این  "آسان PNP"به یک 

. ساسکاچوان دارای یک زیرمجموعه پیشرفته و بسیاری از شودنامزدهای مهاجرت ارائه می 

نام  Saskatchewan Express Entryفته، زیرمجموعه های پایه است. زیرمجموعه پیشر

است. پیشرفته به این معنی است که این  International Skilled Workerدارد و تحت رده 

 دولت فدرال برای مدیریت درخواستاز سمت زیرمجموعه با سیستم اکسپرس انتری، که سیستمی 

، همسو شود کشور استفاده میهای اقامت دائم از طریق سه برنامه اصلی مهاجرت طبقه اقتصادی 

 شود. می

به داوطلب امتیاز می دهد. از  (CRSسیستم اکسپرس انتری براساس سیستم رتبه بندی جامع )

کاندیداهای باالترین رتبه دعوت می شود در طول قرعه کشی اکسپرس انتری برای اقامت دائم 

 CRSامتیاز  600یافت کنید، درخواست دهند. اگر از یک برنامه استانی پیشرفته دعوتنامه در

برای اقامت دائم را  (ITAاضافی دریافت می کنید که عمالً دریافت دعوت نامه برای درخواست )



 

 

تضمین می کند. شما همچنین نامزدی خود را از طریق نمایه اکسپرس اینتری دریافت می کنید. 

عناست که آن ها با سیستم اکثر زیر مجموعه های ساسکاچوان جریان های پایه هستند. این بدان م

اکسپرس اینتری هماهنگ نیستند. نامزدهایی که نامزد استانی می شوند باید مستقیماً به اداره 

 درخواست دهند. (IRCCمهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا )

هستید، چهار گزینه برای  جریان های مهاجرت ساسکاچوان: اگر مایل به مهاجرت به ساسکاچوان

 انتخاب دارید:

 : رده کارگران ماهر بین المللی

رده کارگران ماهر بین المللی برای کارگران ماهری است که مایل به زندگی و کار در ساسکاچوان 

 هستند.

 : رده تجربه ساسکاچوان

زندگی می  رده تجربه ساسکاچوان برای کارگران خارجی است که در حال حاضر در ساسکاچوان

 کنند، از جمله دارندگان مجوز کار فعلی و فارغ التحصیالن بین المللی.

 :دسته کارآفرین و مزرعه

رده کارآفرین و مزرعه برای افرادی است که مایلند یک کسب و کار یا یک عملیات کشاورزی در 

  ساسکاچوان داشته باشند و فعاالنه فعالیت کنند.

 :بین المللی رده کارآفرینان فارغ التحصیل

رده کارآفرین فارغ التحصیل بین المللی برای دانشجویان بین المللی است که از یک موسسه واجد 

شرایط پس از متوسطه در ساسکاچوان فارغ التحصیل می شوند و قصد راه اندازی کسب و کار در 

 این استان را دارند.

 رده کارگران ماهر بین المللی: 

 المللی از سه مسیر تشکیل شده است:رده کارگران ماهر بین 



 

 

 پیشنهاد استخدام: 

 این زیر مجموعه برای کارگران ماهری است که از یک کارفرمای ساسکاچوان پیشنهاد کاری دارند.

 مشاغل مورد تقاضا:

این زیر مجموعه برای کارگران بسیار ماهر با تجربه در یک شغل مورد تقاضا در ساسکاچوان است  

 د کاری از کارفرمای ساسکاچوان دریافت نکرده اند.که هنوز پیشنها

 اکسپرس اینتری ساسکاچوان:

این زیر مجموعه برای کاندیداهایی است که قبالً در استخر اکسپرس انتری مهاجرت، پناهندگان و  

قرار گرفته اند و تجربه کاری ماهر در یک شغل مورد تقاضا در  (IRCCشهروندی کانادا )

 د.ناردساسکاچوان را 

یوکان: این استان که در منتهی الیه شمال غربی کانادا واقع شده است، جایگاهی افسانه ای در تاریخ 

نفر را در خود جای داده است که عمدتاً در پایتخت  30000این کشور دارد. امروزه، یوکان حدود 

ت. این قلمرو کنند. اقتصاد آن عمدتاً از معدن و گردشگری تشکیل شده اس هورس زندگی می وایت

آل برای سکونت افرادی است که برای جوامع قوی و فضای بیرونی عالی ارزش قائل  مکانی ایده

هستند. مهاجران بالقوه با مهارت ها و تجربه های مورد نظر استان می توانند از طریق برنامه نامزد 

زد استانی شوند. اگر مایل نامیده می شود، نام (YNPاستانی یوکان، که رسماً برنامه نامزدی یوکان )

 به مهاجرت به یوکان هستید، می توانید از پنج گزینه زیر یکی را انتخاب کنید:

 : (YEEیوکان اکسپرس اینتری )

برای کارگران ماهر خارجی است که یک پیشنهاد شغلی  (YEEبرنامه یوکان اکسپرس اینتری )

کارفرمایان در قلمرو که نمی توانند شهروندان معتبر برای کار دائمی و تمام وقت در یوکان دارند. 

کانادایی یا مقیم دائمی را برای پر کردن فرصت های شغلی پیدا کنند، به مجموعه کاندیداهای 

 اکسپرس انتری دسترسی دارند.

 :کارگر ماهر



 

 

برای کارگران ماهر خارجی است که توسط یک کارفرمای یوکان برای  Skilled Workerبرنامه 

طبقه  Bیا  A، 0ئم کانادا حمایت مالی می شوند. شما باید در یک شغل سطح مهارت اقامت دا

 کار کنید. (NOCبندی ملی شغلی )

 :کارگر تاثیر بحرانی

برای کارگران نیمه ماهر یا غیر ماهر است که در شغلی کار  Critical Impact Workerبرنامه 

کارفرما حمایت مالی می شود. بنابراین باید می کنند که تقاضای زیادی در منطقه دارد و توسط یک 

یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرمای یوکان داشته باشید. با این حال، الزم نیست هنگام 

 درخواست در یوکان باشید.

 :نامزد تجاری

امزد کسب و کار برنامه برای کسانی طراحی شده است که مایلند یک کسب و کار جدید شروع ن

 کنند. شما باید آماده سرمایه گذاری قابل توجهی در تجارت مبتنی بر یوکان باشید. 

 :خلبان انجمن یوکان

اجازه می دهد تا کسانی که در حال حاضر نامزد دریافت جایزه برای به دست  جامعه خلبان یوکان

آوردن نوع خاصی از مجوز کار بودند، برای کارفرمایان متعدد در یکی از شرکت جوامع یوکان کار 

 اجرا شود. 2023تا ژوئن  2020کنند. این پروژه آزمایشی قرار است از ژانویه 

 هفته است. 14الی 12زمان پردازش این برنامه 

 حداقل الزامات:

 نمایه اکسپرس اینتری داشته باشید.

 پول کافی برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود در کانادا داشته باشید.

 یک پیشنهاد شغلی معتبر تمام وقت و دائمی از یک کارفرمای یوکان داشته باشید.

 قصد زندگی و کار در یوکان را داشته باشید.



 

 

 RNIPرت روستایی و استان های شمالی کانادا برنامه مهاج

پایلوت مهاجرت روستایی و شمالی یک برنامه جامعه محور است. این برنامه برای گسترش مزایای 

مهاجرت اقتصادی به جوامع کوچکتر با ایجاد مسیری برای اقامت دائم برای کارگران ماهر خارجی 

مرحله  4و زندگی کنند، طراحی شده است. که می خواهند در یکی از جوامع شرکت کننده کار 

 برای درخواست اقامت دائم تحت این پایلوت وجود دارد.

 یک کار واجد شرایط و یک کارفرما در یکی از جوامع شرکت کننده پیدا کنید.

 هنگامی که یک پیشنهاد شغلی دارید، درخواست خود را ارسال کنید.

 .درخواست دهیددر صورت دریافت تاییدیه، برای اقامت دائم 

 پس از دریافت اقامت برای مهاجرت به کانادا آماده شوید.

 

 هزینه مهاجرت به کانادا 

چگونه به کانادا مهاجرت کنیم؟ این سوال از جنبه های مختلف در مقاله مهاجرت به کانادا پاسخ 

ئله مهم که باید های مختلف اجازه قرار گیری در کانادا را دارید، ولی یک مس داده شد. شما از روش

درباره مهاجرت به کانادا به آن پرداخت شود، این است که هزینه مهاجرت به کانادا چقدر است؟ 

هزینه رفتن به کانادا و به عبارتی هزینه اقامت در کانادا مستقیماً به شرایط شما و روش برگزیده 

مهاجرت به کانادا برای شما )روش کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری، ازدواج( بستگی دارد. هزینه 

گذاری و یا  کسی که از طریق کاری اقدام نموده است، کمتر از کسی است که از طریق سرمایه

تحصیلی اقدام نموده است. همچنین هزینه مهاجرت به کانادا برای کسی که از طریق تحصیلی اقدام 

های مختلف کانادا  ر ایالتنموده است، کمتر از کسی است که از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی د

اقدام نموده. البته در برخی از موارد اقامت کانادا با سرمایه گذاری با هزینه بسیار کمی به دست می 

نفر دیگر قرار گیرند، با کمتر  ۴آید. مثال اگر برای برنامه استارتاپ کانادا اقدام کنید و در گروه شما 

را بگیرد و کسب و کارتان را راه اندازی کنید. در حالت کلی  هزار دالر می توانید اقامت کانادا ۲۵از 



 

 

برای این که از هزینه های کلی مهاجرت مطلع شوید، ما چند جدول با اطالعات مفید و حائز اهمیت 

 ایم. در این جا قرار داده

 هزینه های پردازش ویزای بازدید کننده:

برای سفر به کانادا یا عبور از کانادا، درخواست بسته به ملیت، کشور مبدا یا وضعیت دیگر، ممکن است 

ویزای بازدید کننده الزم باشد. اگر برای ورود به کانادا به ویزای بازدید کننده نیاز دارید، باید هزینه 

 های زیر را پرداخت کنید:

 هزینه پردازش به دالر کانادا کاربرد

 برای هر نفردالر  100 ویزیتور برای یک یا چند بار ورود به کانادا

ویزای ویزیتور برای یک یا چند بار ورود به 

 نفر از اعضای خانواده 4همراه 

 دالر 500

 دالر برای هر نفر 100 تمدید ویزای بازدید کنننده

 دالر برای هر نفر 200 بازیابی ویزای بازدیدکننده

 

 

صنعتی که در آن کار می  هزینه های پردازش مجوز کار: هزینه مجوزهای کار در کانادا صرف نظر از

 کنید یا جریانی که تحت آن درخواست می کنید یکسان است.

 هزینه پردازش به دالر کانادا کاربرد

 دالر 155 مجوز کار

 دالر 465 نفره یا بیشتر 3مجوز کار برای یک گروه 

 دالر 100 مجوز کار باز

 دالر 355 بازگرداندن مجوز کار

 

 



 

 

 تحصیل:هزینه های پردازش مجوز 

دانشجویان از سراسر جهان با ویزای تحصیلی به کانادا می آیند تا در برخی از بهترین موسسات 

جهان ادامه تحصیل دهند. دارندگان ویزای دانشجویی هنگام درخواست مجوز تحصیل ملزم به 

 پرداخت هزینه های زیر خواهند بود:

 هزینه پردازش به دالر کانادا کاربرد

 دالر 150ی هر نفر برا مجوز تحصیل

 دالر 350 بازگرداندن مجوز تحصیل

 

 هزینه اقامت کانادا

امروز مهاجرینی که شرایط گرفتن اقامت کانادا را دارند و برای اقامت کانادا آماده شده اند، دوست 

ن که دارند در مورد هزینه اقامت کانادا نیز اطالعاتشان را بیفزایند. هزینه اقامت کانادا با توجه به ای

شما چه زمانی به کانادا می رسید و با توجه به مسیر انتخابی ممکن است کم و یا زیاد باشد. مثالً 

 هزینه کارت اقامت موقتی که شما برای تحصیل دریافت می کنید، با هزینه اقامتی که از طریق

کانادا با توجه به  ازدواج به دست می آورید، فرق دارد. برای این که دقیقا بدانید هزینه گرفتن اقامت

قوانین کشور کانادا برای مهاجرین به چه صورت است بهتر است، بعد از انتخاب روش با مشاورین 

ارتباط بگیرید. مشاورین موسسه ملک پور در مورد هزینه گرفتن اقامت کانادا اطالع  MIEموسسه 

پرداختند، شما را از مسئله  نادادارند. آن ها بعد از این که به ارزیابی شرایط شما برای مهاجرت به کا

 هزینه ها باخبر می کنند.

 

 هزینه اقامت دائم کانادا

آید، بیشتر است.  اقامتی که به صورت موقت به دست می هزینه اقامت دائم کانادا معموال از هزینه

ها  شود، چرا که بعضی از روش توان صد در صد گفت که، هزینه اقامت دائم بیشتر می البته نمی

 را شما را مستقیماً به اقامت دائم می رساند. در این صورت نیازی نیست ابتدا هزینه اقامت موقت



 

 

پس در حالت کلی در مورد مهاجرت  پرداخته و سپس هزینه اقامت دائم و هزینه پاسپورت بپردازید.

ت که، تمامی به کانادا و پاسخ این سوال که برای مهاجرت به کانادا چقدر پول الزم است؟ باید گف

 های سال برنامه این موارد به نوع روش شما برای مهاجرت به کانادا بستگی دارد. در برخی از ماه

شوند. مثالً برنامه استارت آپ در بعضی از ماه های سال  می های ارزان ارائه های کانادایی با هزینه

از این طریق به دست می آید، نیز  شود و همچنین هزینه اقامت دائمی که با هزینه ارزان ارائه می

ارزان می باشد. برای مهاجرت به کانادا باید همه موارد را در نظر گرفته و سپس بعد از مشخص 

نمودن جزئیات مسیر خود و بعد از مشاهده ویدیو گام به گام تا اخذ اقامت، اطالعاتتان را درباره 

 هزینه اقامت دائم کانادا به روز کنید.

 

 مورد نیاز برای مهاجرت به کانادامدرک زبان 

به دلیل این که زبان مهاجرین با زبان کانادایی ها فرق دارد و یا بهتر است بگوییم به دلیل این که 

باید برای مهاجرت مدرک زبان ارائه دهند. مدرک  متقاضیانزبان مهاجرین ایرانی، انگلیسی نیست، 

زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا می تواند انگلیسی و یا فرانسوی باشد. دارندگان زبان انگلیسی 

و فرانسوی با توجه به مدرکشان و با توجه به مسیر انتخابیشان باید حداقل امتیاز به دست آورده را 

به باال و کسی  ۵برای تحصیل در کالج کانادا آماده شده است باید آیلتس  ارائه دهند. مثالً کسی که

 ۶که برای مهاجرت به کانادا و حضور در کالس های دانشگاهی کانادا آماده شده است، باید آیلتس 

به باال ارائه دهد. حال شخصی که برای سیستم اکسپرس اینتری در حال ارتقا سطح زبان خود می 

به باال ارائه دهد. بعالوه کسی که برای سرمایه گذاری  ۷از ارتقا سطح زبان، آیلتس باشد، باید بعد 

به باال ارائه دهد. در واقع مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت  ۵در کانادا آماده شده است، باید آیلتس 

ه کانادا به کانادا براساس روش انتخابی مطرح می شود. اثبات مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت ب

 ضروری است، پس نباید بدون مدرک زبان درخواستی به سفارت کانادا ارائه دهید.

 

 



 

 

 مهاجرت به کانادا از ترکیه

دالیل زیادی وجود دارد که افراد می خواهند از ترکیه به کانادا مهاجرت کنند، مانند ایجاد آینده ای 

و زندگی، ادامه تحصیل یا شاید فقط برای بهتر برای خانواده های خود، ایجاد تعادل مناسب بین کار 

فرار از شلوغی زندگی شهری. بعضی از ایرانیان به دلیل این که از ترکیه راحت تر بتوانند ویزا بگیرند 

ترکیه برای استفاده از کشور های برگزیده خود در کانادا قرار بگیرند، از  و سریعاً از طریق برنامه

موقعیت های برتر کانادا استفاده می کنند. منظورمان این است که آن ها ابتدا اقامت ترکیه را می 

گیرند و سپس از سفارت کانادا که در ترکیه واقع شده است، برای استفاده از امکانات عالی کانادا و 

ز برنامه استارت آپ ویزا استفاده می کنند. بهره مندی از برنامه های استانی و یا برای بهره مندی ا

درمورد مهاجرت به کانادا از ترکیه اطالعات  اگر آماده سفر مجردی یا خانوادگی به کانادا هستید و

مفیدی عایدتان شده است، بهتر است قبل از این که مدارک الزم را با خود به کانادا ببرید، با مشاورین 

 ط بگیرید.تبارموسسه مشاوره ای ملک پور ا

 

 مهاجرت به کانادا از طریق سازمان ملل 

در باب مهاجرت به کانادا از طریق سازمان ملل باید گفت که، توافق نامه الزام آور قانونی بین دولت 

شناخته می شود،  "قرارداد کشور میزبان"کانادا و یک دفتر سازمان ملل در کانادا، که اغلب به عنوان 

ازمان ملل و کارکنان آن در کانادا از چه امتیازات، مصونیت ها و شرایطی تعیین می کند که دفتر س

برخوردار هستند. گفتنی است که برای مهاجرت به کانادا از طریق سازمان ملل، متقاضیان ملزم به 

 انجام کلیه موارد زیر هستند:

 .هزینه آن را پرداخت کنند آن ها باید درخواستنامه را تکمیل کنند و

 .واست نامه را ارسال کنندباید درخ

 .را ارسال کنند XDCآن ها بایستی تاییدیه دریافتی از 



 

 

ارائه مدارک مستند، مانند قرارداد کاری که جزئیات شغل، مدت زمان کار و تاریخ شروع و پایان را 

 تأیید می کند، الزامیست.

 

 مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

توان این موضوع را انکار کرد که مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی هم اکنون اتفاق نمی  نمی

افتد. متاسفانه برخی از هموطنان عزیز و برخی از مهاجرین غیر کانادایی برای این که به کانادا 

ند. مهاجرت کنند از روش خطرناک و پر استرس پناهندگی به عنوان یک پل ارتباطی استفاده می کن

در صورتی که این پل ممکن است هر لحظه ریزش کند و شما را به مقصد نرساند. در واقع ممکن 

آوری  کنند در میان راه اموالی که تاکنون برای جمع است کسانی که از طریق پناهندگی اقدام می

طریق  آن تالش نموده اند و یا جان با ارزشی که دارند را از دست دهند. پس ارزش ندارد که از

افزاید و همچنین  های متنوع خود می پناهندگی وارد کشوری شوید که هر ساله بر تعداد برنامه

ارزش ندارد که به خاطر مهاجرت به کانادا جان فرزندان خود را نیز به خطر بیندازید. اگر شرایطش 

انادا را ندارید را دارید، کانادا بهترین کشور برای قرارگیری است، ولی اگر شرایط مهاجرت به ک

پناهندگی بدترین و خطرناک ترین راه برای مهاجرت به کانادا می باشد. البته یک سری از افراد به 

دلیل شرایط ناامنی که کشورشان به وجود آورده است، مجبورند از طریق پناهندگی برای مهاجرت 

د، آن ها باید ابتدا درخواست توانند غیرقانونی اقدام کنن به کانادا آماده شوند. البته آن ها نمی

دهد،  پناهندگی خود را تکمیل نموده و درخواست نامه را به وکیلی که دولت در اختیارشان قرار می

دهد.  کند و مدارک را به دادگاه ارائه می ارائه دهند. وکیل تمام جزئیات پروسه آن ها را بررسی می

م قطعی در خصوص پرونده مهاجرتی متقاضی می دادگاه بعد از این که مدارک را اخذ نمود، تصمی

گیرد. اگر تمامی مدارک شما درست و قانونی باشد، بعد از مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی، 

دهد. ولی با این وجود  گیرید و کانادا به شما به عنوان یک پناهنده حقوق می مورد حمایت قرار می

کند. زیرا درخواست پناهندگی عزت نفس و  وصیه نمیموسسه مشاوره ای ملک پور این روش را ت

اعتماد به نفس را از متقاضی می گیرد و شهروندان کانادایی با وی ارتباط صمیمی برقرار نمی کنند. 



 

 

توانند از لحاظ شغلی خود را بسیار ارتقا  همان طور که می دانید پناهندگان در هیچ کشوری نمی

 غل با سطح پایین می توانند فعالیت کنند.دهند. در واقع آن ها فقط در مشا

 

 مهاجرت به کانادا در سن باال

افراد  یکانادا برا یبرنامه ها رایتوانند به کانادا مهاجرت کنند. ز یکه سنشان باال است، م یکسان

کانادا شامل افراد  یگذار هیو سرما ینیکارآفر یاز برنامه ها یباشد. مثالً بعض یمناسب م زیسن باال ن

اقدام نموده و  نییپا نیدر سن دیکانادا با یلیو تحص یبرنامه کار یبرا یشود ول یسال م ۵۰ یباال

برنامه  دیتوان یسال م ۳۰ ری. مثال در سن زدیده بیخود را ترت یبرنامه مهاجرت ن،ییدر سن پا

 دیتوان یخود م طیبا توجه به شرا یبازه سن نیدر هم ایو  دیده بیدر مقطع ارشد را ترت لیتحص

 یدر سن باال ی. ولدیاقدام کن الدولت فدر ایکانادا و  یها التیمربوط به کار در ا یبرنامه ها یبرا

 یم لیتبد نیشما را به کارآفر ماًیکانادا که مستق ینیکارآفر یها برنامه یسال بهتر است برا ۳۰

 یجالب ی. امروزه کانادا برنامه هادیاقدام کن دینما یم لیتبد ییکانادا میکند و بعد از آن شما را به مق

درباره آن بحث نموده  اریمهاجرت به کانادا بس قالهداده است که م بیترت ینیدر خصوص کارآفر

 است.

 

 خدمات مهاجرت به کانادا

 یباشند، م یگم مسردر ریدر انتخاب مس یکانادا قرار گرفته اند ول یبرنامه ها ریکه تحت تاث یکسان

توانند از خدمات مهاجرت به کانادا استفاده کنند. در واقع آن ها با استفاده از خدمات مهاجرت به 

 بیخود ترت هاجرتدر باب م یا توانند از راه درست برنامه یاست، م گانیکانادا که اکثر آن ها را

 ریمربوط به مس یمقاله ها  م؛یکن یم هیاز خدمات مهاجرت به کانادا توص یمند بهره یدهند. برا

که مربوط  ییویدیو حتماً و دینیمربوط به مهاجرت به کانادا را بب یها ویدیمهاجرت به کانادا و و یها

 نیما ا هی. توصدیمشاهده کن زیرا ن ویدیو نینموده و ا هیباشد را ته یبه گام به گام تا اخذ اقامت م

 شیاتر یا یموسسه ام آ نیو سپس با مشاور دیناطالعات خود ک شیرا صرف افزا یاست که مدت



 

 

و سواالت  دیریارتباط بگ نیبا مشاور دیتوان یم زیاطالعات خود ن شیافزا نی. البته در حدیریارتباط بگ

کنند.  یم تیگام به گام شما را هدا طتانیبه شرا توجهبا  نی. مشاوردیبگذار انیخود را با آن ها در م

 یرینظ یکه منحصر به فرد است، خدمات ب شیاتر MIEاست. موسسه  گانیشما را هیمشاوره اول

 نیاز افراد ا یاریسال است که بس نیدهد. چند یکشورها ارائه م گریدرباره مهاجرت به کانادا و د

 نیاند و ا دهیمثبت رس جهی. خوشبختانه، اکثر آن ها به نتدمهاجرت انتخاب نموده ان یموسسه را برا

موفق به  زیخود ن رینظ یباعث درخشان شدن رزومه موسسه ما گشته است. موسسه ما با خدمات ب

 شده است. یالملل نیبرند ب افتیدر

 

 مهاجرت به کانادا برای افغانها

برنامه های ویژه ای برای کمک به اتباع افغان در مهاجرت به کانادا وجود دارد. طبق آمار به دست 

تبعه  20000آمده از سایت اصلی اداره مهاجرت به کانادا، مسئولین این کشور، از اسکان مجدد 

فغان به کانادا خبر داده است. یک برنامه مهاجرتی ویژه برای شهروندان افغان از جمله آسیب پذیر ا

اعضای خانواده که قبال به دولت کانادا کمک کرده اند، وجود دارد که افغان ها می توانند از این 

نمی طریق اقدام کنند. این برنامه ویژه اسکان مجدد اتباع افغانی که خارج از افغانستان هستند و 

 توانند در کشوری که در حال حاضر در آن ساکن هستند، بمانند، طراحی شده است.

 رهبران زن

 مدافعان حقوق بشر

 LGBTQIAافراد 

 روزنامه نگاران و افرادی که به روزنامه نگاران کانادایی کمک کردند

 اعضای نزدیک خانواده افراد فوق

 ده شده بودند و به دولت کانادا کمک می کردنداعضای خانواده بزرگ مترجمانی که قبالً اسکان دا



 

 

اگر در مکان دیگری هستید برای واجد شرایط بودن یا رسیدگی به درخواست شما نیازی نیست در 

حال حاضر در افغانستان باشید یا به افغانستان بروید. از آن جا که افزایش اطالعات برای انتخاب 

اجرت به کانادا برای افغان ها اطالعات بیشتری به مسیر مناسب مفید است، بهتر است درباره مه

 دست آورید.

 

 مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک

خانه کانادایی شما باید این را در نظر بگیرید که از این  برای خرید ملک در کانادا و یا به نام کردن

شما را به اقامت دائم و پاسپورت  هگیرید ک شود. در واقع کارتی نمی طریق کارت اقامتی عایدتان نمی

کانادا برساند ولی اگر هدفتان از خرید خانه این است که به سود دالری دست پیدا کنید، می توانید 

در یکی از ایالت هایی که در کانادا قرار دارد، سرمایه گذاری کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، قیمت 

داده ایم. قبل از دیدن جدول این را بدانید که یونان، خانه را به صورت یک جدول در این جا ارائه 

پرتغال و اسپانیا از طریق خرید خانه اقامت می دهند. این کشورها، کشورهای خوب اروپایی هستند 

که می توانید با توجه به شرایط مالی از میان آن ها یکی را برای خرید خانه انتخاب نمایید ولی بهتر 

کانادا از طریق سایر روش هایی که در باب آن ها توضیحات بسیاری  است به جای خرید خانه در

 ارائه دادیم، اقدام کنید.

 میانگین هزینه خرید ملک مسکونی نام ایالت

 دالر 699000 بریتیش کلمبیا

 دالر 517000 انتاریو

 دالر 400000 آلبرتا

 دالر 303000 کبک

 دالر 291000 ساسکاچوان

 دالر 284000 مانیتوبا

 دالر 174000 نیوبرانزویک

 



 

 

 مهاجرت پزشکان به کانادا

مهاجرت پزشکان به کانادا، امروزه به عنوان یک روش مهاجرتی پرتقاضا شناخته شده است. برای 

 مهاجرت باید شرایط آمده شده در این جا را داشته باشید و این مراحل را پشت سر بگذارید:

 .د، مربوط به رشته پزشکی باشدمی بایست مدرک تحصیلی که ارائه می دهی 

 مدرکتان باید توسط یک دانشگاه معتبر صادر شده باشد. 

 بعد از این که مدرک تحصیلی شما تایید شد، باید برای دریافت مجوز از شورای پزشکی اقدام کنید. 

 رد.ابعد از این مرحله، پزشک باید یک دوره یک ساله تحصیالت تکمیلی را پشت سر بگذ 

ممکن است بگویید چگونه باید از شورای پزشکی مجوز دریافت کنیم؟ برای دریافت مجوز الزم  

است، دو مرحله آزمون را پشت سر گذرانده و سپس اقدام کنید. البته این را بدانید که گذراندن این 

لت کلی، با دوره ها برای کار در کانادا کافی نیست، شما باید اجازه کار را نیز دریافت کنید. در حا

گذراندن مرحله معادل سازی، آزمون، دوره یک ساله و همچنین اخذ مجوز، اجازه کار در کانادا را 

  دارید.

 

 مدارک الزم برای مهاجرت به کانادا

برای مهاجرت به کانادا ارائه به روزترین مدرک زبان با توجه به قوانین کانادا ضروریست. ارائه مدارک 

کانادا نیز ضروری است. مدرکی که می توانید از طریق آن وارد کانادا شوید، الزم برای مهاجرت به 

وابسته مسیری است که تصمیم دارید از طریق آن اقدام کنید. به طور قطع، این موضوع را می دانید 

که مدارک شخصی که امتیازات الزم از طریق سیستم اکسپرس اینتری را به دست آورده و قصد 

شود، با مدارک شخصی که قصد دارد از طریق تحصیلی به کانادا مهاجرت کند،  دارد وارد کانادا

گذاری آماده  یکسان نیست. همچنین شخصی که برای مهاجرت به کانادا و اقامت کانادا با سرمایه

شده است، بایستی مدارک متفاوتی نسبت به شخصی که برای روش های دیگر مهاجرت به کانادا 

ست، ارائه دهد. ولی مهمترین مدرکی که تمام متقاضیان باید به آن توجه کنند ریزی کرده ا برنامه



 

 

و آن را ارائه دهند مدرک زبان انگلیسی و یا مدرک زبان فرانسوی است. به دلیل این که برخی از 

کانادایی ها به زبان انگلیسی و تعدادی دیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند، شما موظفید یکی 

مدرک را دارا باشید و یکی از آن ها را برای مهاجرت به کانادا آماده کنید. تقریباً تمامی از این دو 

مهاجرین باید مدرک زبان داشته باشند، مگر آن که از طریق پناهندگی اقدام کرده باشند. کسانی 

است  که پناهنده می شوند به سختی می توانند بعد از مهاجرت با جامعه ادغام شوند. در واقع ممکن

آن ها هیچگاه عزت نفس و اعتماد به نفس اولیه را به دست نیاورند و هیچگاه نتوانند آن گونه که 

انتظار می رود، با شهروندان ارتباط بگیرند. آن ها برای خرید نیز دچار مشکل می شوند زیرا به زبان 

معموالً تمامی  کانادایی مسلط نیستند. در حالت کلی، در کنار مدرک زبان مهمترین مدرکی که

مهاجرین باید آن را برآورده کنند، نامه تمکن مالی می باشد. نامه تمکن مالی با این هدف که به 

دولت کانادا ثابت می کند شما هزینه زندگی و رفتن به کانادا را دارید، طراحی شده است و ارائه آن 

ط خانوادگی، سابقه کار ضروری می باشد. در حالت کلی، سن، مدرک تحصیلی، مدرک زبان، شرای

کانادایی، تحصیالت در کانادا و تحصیالت در دیگر کشورها و همچنین شرایط مالی شما نشان می 

دهد که آیا برای مهاجرت به کانادا مناسب هستید یا خیر. پیشنهاد می کنیم، بعد از برگزیدن مسیر، 

بخوانید. منظور ما مقاله هایی  مقاله های قرار داده شده در سایت موسسه مشاوره ای ملک پور را

 است که در باب مدارک الزم برای مهاجرت به کانادا با توجه به روش برگزیده تدوین گشته اند.

 

 وکیل مهاجرت به کانادا

در عنوان های قبلی ذکر شد که حضور وکیل مهاجرت به کانادا سبب می شود تا پرونده متقاضی 

رای این که مهاجرت آسان و سریع به کانادا داشته باشید، راحت به نتیجه مثبت برسد. در واقع ب

داند که چه موقع پرونده  بهتر است از وکیل مهاجرت به کانادا استفاده کنید. وکیل مهاجرت می

شما را به اداره مربوطه ارسال کند و می داند که چه موقع برای دریافت ویزای مدنظر اقدام کند. 

کانادا بسیار مهم است. همچنین وکیل مهاجرت آگاه می داند که دانستن زمان برای مهاجرت به 

برای رسیدن به کانادا با توجه به مسیر بایستی چه مدارکی داشته باشید. یکی از ویژگی هایی که 

وکیل آگاه دارد این است که او مدرک تحصیلی باال و پرونده های به نتیجه رسیده بسیاری دارد. 



 

 

هایی است که متقاضی بعد از سپردن آن ها به  به نتیجه رسیده، پروندههای  منظورمان از پرونده

وکیل مربوطه، به مقصد رسیده است. پس حضور وکیل مهاجرت به کانادا برای قرارگیری در ایالت 

 های کانادا که اکثر آن ها با کیفیت هستند، ضروری است.

 

 مهاجرت به کانادا بدون وکیل

توانید آماده شوید. ولی در این صورت باید خطرات مسیر  برای مهاجرت به کانادا بدون وکیل نیز می

خواهید به کانادا مهاجرت کنید و با موانع  را نیز در نظر بگیرید. زیرا شما اولین بارتان است که می

می روش ها نیاز به وکیل آشنایی ندارید. در مورد مهاجرت به کانادا بدون وکیل این را بدانید که تما

رسید. بعضی از پرونده ها بدون وکیل به نتیجه  دارند و اگر بدون وکیل اقدام کنید، به نتیجه نمی

وکیل اگر آگاه و با تجربه باشد، سریع  ،می رسند ولی تعداد آن ها بسیار محدود است. همراهان عزیز

ند. همان طور که می دانید هر چه زودتر وارد تر از زمانی که در ذهن دارید شما را وارد کانادا می ک

یک کشور پیشرفته شوید، زودتر پیشرفت می کنید. ولی اگر وکیل نداشته باشید سال ها طول می 

تواند در انتخاب مسیر کمک  کشد تا پرونده مهاجرتی به نتیجه برسد. دانستن این موضوع نیز می

وکال آگاه نیستند. در واقع برخی از آن ها نمی دانند حالتان باشد که درباره وکال تحقیق کنید. همه 

های زیادی را به نتیجه  که چگونه پرونده شما را به نتیجه برسانند و تنها ادعا می کنند که پرونده

رسانده اند. هیچگاه بدون دلیل و مدرک به هیچ وکیلی اعتماد نکنید و حتما همه موارد را بررسی 

ی مهندس افضلی یکی از وکالی آگاه به قوانین مهاجرت به کانادا می کنید. خوشبختانه، جناب آقا

های  باشند که با موسسه ما همکاری دارند و به عنوان وکیل و مشاور مهاجرت به کانادا پرونده

 بسیاری را به نتیجه رسانده اند. شما می توانید آنالین با ایشان ارتباط بگیرید.

 

 هزینه های زندگی در کانادا 

های  برای مهاجرت به کانادا چقدر پول الزم است؟ این سوال قبل تر مطرح شد و ما درباره هزینه

مهاجرت صحبت کردیم. عالوه بر هزینه هایی که مربوط به روش انتخابی است، بایستی درمورد 



 

 

ا هزینه های زندگی در کانادا که هزینه های مهمی برای گذراندن امور هستند، نیز اطالعات خود ر

به روز کنید و سپس برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایید. هزینه های زندگی در کانادا هم اکنون در 

برخی از ایالت ها به عنوان مثال؛ بریتیش کلمبیا و تورنتو باال است و در برخی از ایالت هایی که 

قبل از مهاجرت سطح کیفیت زندگی کمی پایین است، مقرون به صرفه است. برای این که اطالعاتی 

به کانادا در باب هزینه های زندگی در کانادا عایدتان شود، به این جدول نگاه کنید. در این جدول 

بیان شده که شما برای خرید اقالم ضروری و اجاره مسکن در کانادا باید چقدر از پتانسیل مالی خود 

برای مهاجرت به کانادا آماده شوید  را وارد کانادا کنید. با مشاهده آن متوجه می شوید که می توانید

دهید در یک زمان دیگر و بعد از ارتقا دادن سطح مالی خود اقدام کنید. بیایید به  و یا ترجیح می

این جدول مهم مربوط به هزینه های زندگی در کانادا با یکدیگر نگاه بیندازیم و هزینه اقالم را به 

 ذهن بسپاریم.

 قیمت به دالر کاال و خدمات

 17 وعده غذایی رستوران 1

 2.51 شیر لیتر 1

 13.37 کیلو گرم فیله مرغ 1

 14.91 کیلو گرم گوشت گاو 1

 1.15 لیتر بنزین 1

 1.323.04 خوابه در مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 1.09.68 خوابه در خارج شهر 1اجاره آپارتمان 

 

 امتیاز مهاجرت به کانادا

عواملی که امتیاز مهاجرت به کانادا را تعیین می کنند، برای افزایش اطالعات مفید در این جا قرار 

فاکتوری که به شرح آن ها پرداخته  6مهاجرت شما به کانادا تا حد زیادی تحت تاثیر . گرفته اند

 :ایم، می باشند

 :امتیاز 28مهارت های زبان حداکثر 



 

 

نسه به شما در ورود به بازار کار کانادا کمک می کند. شما می توانید دانستن زبان انگلیسی و یا فرا

امتیاز برای مهارت های زبانی خود که برای نوشتن، خواندن، شنیدن و صحبت کردن  28حداکثر 

 ارزیابی می شوند، کسب کنید.

 :امتیاز 25حداکثر  تحصیالت

تحصیل خود کسب کنید. اگر تحصیالت  امتیاز مهاجرت به کانادا را برای 25شما می توانید حداکثر 

ارزیابی اعتبار  از یک آژانس مجاز داشته باشید. گزارش ECAخارج از کشور دارید، باید یک گزارش 

تحصیلی، بررسی می کند که آیا مدارک و دیپلم های خارج از کشور شما با تحصیالت کانادا برابری 

 می کند یا خیر.

  :امتیاز 15تجربه حداکثر 

امتیاز مهاجرت به کانادا نیز برای تجربه کاری شما در نظر گرفته می شود. شما می توانید برای 

ساعت در هفته( امتیاز کسب کنید. مقدار  30تعداد سال هایی که تمام وقت کار کرده اید، )حداقل 

 مساوی کار پاره وقت نیز واجد شرایط است.

  :امتیاز 12سن حداکثر 

امتیاز کسب  12به سن آن ها امتیاز تعلق می گیرد. آن ها می توانند حداکثر  به متقاضیان با توجه

 کنند. محاسبه سن از روز دریافت درخواست شما انجام می شود.

  :امتیاز 10استخدام برنامه ریزی شده در کانادا حداکثر 

امتیاز مهاجرت همچنین می توانید برای یک پیشنهاد شغلی حداقل یک ساله از یک کارفرما در کانادا 

به کانادا را دریافت کنید. شما باید این پیشنهاد را قبل از ارسال درخواست برای ورود به کانادا به 

 عنوان کارگر ماهر فدرال دریافت کنید.

  :امتیاز 10سازگاری حداکثر 



 

 

زایش تحصیالت گذشته، کار یا پیشنهاد شغلی ترتیب داده شده و حضور بستگانتان در کانادا، باعث اف

اطالعات شما می شود. شریک زندگی مشترک یا همسر شما در صورتی که با شما به کانادا مهاجرت 

کند نیز می تواند امتیاز بیشتری برای سازگاری دریافت کند. برای هر مورد فقط یک بار می توانید 

 امتیاز بگیرید.

ل زمانی منظم انجام می قرعه کشی اکسپرس انتری در فواص :CRSراه هایی برای بهبود امتیاز 

خود را قبل از درخواست  CRSشود، بنابراین همیشه این فرصت برای شما وجود دارد که امتیاز 

هایی  توانید راه الزمه را ندارید، همیشه می CRSبرای قرعه کشی بعدی بهبود بخشید. اگر امتیاز 

 (ITAافت دعوتنامه برای درخواست )برای بهبود امتیازات خود بیابید تا امتیازات الزم را برای دری

کشی اکسپرس اینتری بعدی دریافت کنید. در این جا چند راه برای در قرعه PRو برای ویزای 

 شما وجود دارد: CRSبهبود امتیاز 

نمره زبان خود را افزایش دهید: اگر در آزمون های زبان مانند آیلتس نمره خوبی کسب کنید، نمره 

CRS د. به عنوان مثال: در آزمون زبان، اگر معیار زبان کانادایی شما بهبود می یاب(CLB) 9  را

شما اضافه می شود. حضور در آزمون  CRSامتیاز مستقیم به رتبه بندی  136کسب کنید، تا 

 امتیاز اضافه کند. 24زبان فرانسه نیز می تواند تا 

برنامه استانی کاندید درخواست کنید: در صورت دریافت دعوتنامه،  PNPتحت  PRبرای ویزای 

 امتیاز اضافی برای نمایه اکسپرس اینتری خود دریافت خواهید کرد. 600

امتیاز  200یک پیشنهاد کاری دریافت کنید: یک پیشنهاد کاری از یک کارفرمای کانادایی به شما 

 دیگر می دهد.

امتیاز اضافی می  30مدرک یا دیپلم شناخته شده در کانادا تا تحصیل در کانادا: در صورت تکمیل 

 توانید دریافت کنید.

درخواست با همسرتان برای روابط عمومی: درخواست با همسرتان برای ویزا امتیاز اضافی برای هر 

امتیاز خواهد بود، در حالی که سطح  20دوی شما به همراه خواهد داشت. مهارت زبان همسر شما 



 

 

 40امتیاز کسب کند. بنابراین، تا  10و تجربه کاری کانادایی می تواند برای هر دسته  تحصیالت

 شما اضافه می شود. CRSامتیاز به امتیاز 

گر پیشنهاد کاری را که توسط ارزیابی تاثیر بازار کار ا  :LMIAدریافت پیشنهاد کاری مورد تایید

(LMIA)  600کانادا دریافت کنید، می توانید تا به رسمیت شناخته شده است از یک کارفرما در 

 خود اضافه کنید. CRSامتیاز به رتبه بندی 

به کار خود ادامه دهید: اگر کمتر از سه سال سابقه کار تمام وقت دارید و اگر به کار خود ادامه می 

 خود امتیاز اضافه کنید. CRSدهید، می توانید به امتیاز 

 ۱۰۰امتیاز از  ۶۷تم اکسپرس اینتری: برای ورود به سیستم باید امتیاز مورد نیاز برای ورود به سیس

جدا از این، برای واجد شرایط بودن برای قرعه کشی اکسپرس انتری که  امتیاز به دست آورید.

محبوب ترین برنامه مهاجرتی کانادا است، باید امتیازات الزم را در سیستم رتبه بندی جامع یا 

CRS رای ورود به مرحله دوم باید امتیازات الزم را به دست آورید. امتیازات داشته باشید. در واقع ب

همانند مرحله اول عواملی مانند سن، تجربه کاری،  امتیاز حساب می شود. 1200مرحله دوم از 

با هر قرعه کشی اکسپرس اینتری  CRSشما را تعیین می کند. امتیاز  CRSسازگاری و ... امتیاز 

 .متفاوت خواهد بود

 

 سایت اداره مهاجرت کانادا

تمامی اطالعاتی که مربوط به کشور کانادا برای مهاجرت است، در سایت اداره مهاجرت کانادا قرار 

گرفته اند. در سایت آمده است که روش های مهاجرت به کانادا و یا همان راه های مهاجرت به کانادا 

ادا و تمام موضوعاتی که مربوط به کانادا می کدامند. هزینه رفتن به کانادا، هزینه گرفتن اقامت کان

باشد، در سایت اداره مهاجرت کانادا قرار گرفته اند. همچنین نحوه مهاجرت به کانادا در سایت 

مهاجرت به کانادا آمده است. در حالت کلی بیان شده که مزایا و معایب روش های مهاجرت کدامند 

ز می باشند. در واقع بیان شده است که کانادا هم اکنون و بیان شده کدام برنامه ها در حال حاضر با

پردازد. پس قبل از مهاجرت به کانادا  از طریق چه برنامه هایی به خوش آمدگویی مهاجرین می



 

 

بررسی ریز جزئیات سایت اداره مهاجرت ضروری است، چرا که باعث افزایش اطالعاتتان می شود. 

به کانادا، به مطالعه سایت مهاجرت به کانادا بپردازید.  بهتر است بعد از مطالعه مقاله مهاجرت

 اطالعاتی که در مقاله حاضر آمده اند، براساس اطالعاتی هستند که در این سایت قرار دارند.

 

 

 مزایای مهاجرت به کانادا

عایب های متنوع کانادایی را ارزیابی کنید، متوجه مزایای مهاجرت به کانادا و یا م اگر با دقت برنامه

مهاجرت به کانادا می شوید. ممکن است بعضی از برنامه ها مزایایی داشته باشد که بعضی از برنامه 

تواند در انتخاب مسیر کمکتان  ها آن ها را ندارد. درباره مهاجرت به کانادا و مزایا ذکر این نکته می

های  حصیل در کانادا و برنامههای مربوط به ت کند که، برنامه های مربوط به کار در کانادا، برنامه

مربوط به سرمایه گذاری در کانادا مزایای پررنگی دارند. در واقع معایب آن ها بسیار کمرنگ هستند. 

البته به شرایط متقاضی نیز بستگی دارد. مثالً کسی که شرایط سرمایه گذاری در کانادا را دارد اگر 

ز عمرش را از روی ناآگاهی از دست دهد و دیر از طریق تحصیل اقدام کند، ممکن است چند سال ا

به اقامت دائم کانادا دسترسی پیدا کند. پس با توجه به شرایط باید مسیر را آنالیز نمود و مزایای آن 

 آل مزایای مهاجرت به کانادا این موارد هستند: را بررسی کرد. در حالت ایده

 دریافت اقامت کانادا و دریافت اقامت دائم کانادا

دریافت پاسپورت کانادا ) بعد از این که سه سال از زمان دریافت اقامت دائم شما گذشت می توانید،  

 برای دریافت پاسپورت اقدام کنید(

 استفاده از امکانات عالی قرار گرفته شده در محیط کانادا 

 زندگی در محیط امن 

 زندگی در محیط دوستانه  

 البته بعضی از مناطق سرد هستند(استفاده از آب و هوای خوب کانادا ) 



 

 

 نزدیکی کانادا و شهر ونکوور به ایاالت متحده آمریکا 

 استفاده از سیستم عالی دانشگاهی کانادا 

 بهر مندی از حقوق باالی کانادا با کار در این کشور 

 فرزندان مهاجرین می توانند رایگان از مدارس کانادا استفاده کنند

 گی در کشوری که مهاجر پذیر استبهره مندی از مزایای زند

 

 مزایای اقامت کانادا

 مزایای اقامت کانادا در این جا آمده اند:

توانید به محض  نامه دارید، می اگر از طریق روش اکسپرس اینتری اقدام نموده اید و اکنون دعوت 

های این  از دانشگاهورود به عنوان مقیم از مزایای اقامت در کانادا استفاده کنید. مثال می توانید 

 کشور پذیرش بگیرید.

 حضور به عمل آورید و با جامعه ادغام شوید. می توانید به راحتی در محیط کانادا 

 با توجه به شرایطتان، به راحتی می توانید در مشاغل سطح باال فعالیت کنید. 

گذاری اقدام به مهاجرت نمایید، می توانید با توجه به این که  اگر از طریق اقامت کانادا با سرمایه 

چه میزان سرمایه گذاری کرده اید و با توجه به این که کارآفرین می باشید و یا از طریق ایده نو 

به اقامت دائم سال  ۱.۵از اقدام نموده اید، از مزایای اقامتی استفاده کنید. معموالً کارآفرینان بعد 

می رسند، ولی کسانی که ایده نو دارند، بعد از گرفتن تاییدیه از دولت کانادا، به اقامت دائم می 

 رسند.

کسانی که از روش تحصیلی اقدام نمایند، می توانند بعد از تحصیل و کار در کانادا و بعد از پرداخت  

توانند از مزایای اقامت دائم  دند. خانواده آن ها نیز میمالیات از مزایای اقامت کانادا بهره مند گر

 سال می باشد( ۱۸بهره مند گردند. ) منظور از خانواده همسر و فرزندان زیر 



 

 

کسی که از طریق خود اشتغالی و ازدواج اقدام کند، نیز می تواند از مزایای اقامت کانادا بهره مند  

 گردد.

 

 

 شرایط اقامت در کانادا

شرایط اقامت در کانادا بستگی به قوانین کانادا و بستگی به شرایط مالی شما دارد. مثالً یک محصل 

برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت در کانادا نیاز به نامه تمکن مالی و نامه پذیرش دارد. همچنین 

د از فارغ شدن به نیاز به ویزای تحصیلی دارد. اقامت موقتی که دانشجو دریافت می کند با کار بع

اقامت دائم و با شرکت در آزمون تابعیت به پاسپورت تبدیل می شود. شرایط اقامت در کانادا برای 

تواند بعد از این که شرایط  کسی که از طریق کارآفرینی اقدام کرده است، بدین صورت است، وی می

ام شرط ها عمل نمود، اقامت موقت آمده شده در قرارداد را انجام داد، در واقع بعد از این که به تم

. شخصی که برای مهاجرت به کانادا مبنا را سیستم کاری کانادا و خود را به اقامت دائم تبدیل کند

استارت آپ کانادا قرار داده است، بعد از این که مورد تایید دولت قرار گیرد و  یا مبنا را اخذ ویزای

تواند در کانادا حضور  گیرد. در واقع به عنوان مقیم می ئم میبعد از این که وارد کانادا شود، اقامت دا

 به عمل آورد و مشغول ساخت یک آینده برتر برای خود و برای اعضای خانواده خود شود.

 

 شرایط اقامت در کانادا برای ایرانیان

نادا، بدین صورت شرایط مهاجرت به کانادا و شرایط اقامت در کانادا برای ایرانیان با توجه به قوانین کا

 است:

یک ایرانی در حال حاضر می تواند بعد از مرور سایت اداره مهاجرت، بعد از دریافت مشاوره از  

مشاورین موسسه مشاوره ای ملک پور و بعد از پرداختن به جزئیات شرایط خود برای دریافت اقامت 



 

 

مدرک زبان و شرایط ورود را ترین شرط برای دریافت اقامت این است که  کانادا آماده شود. مهم

 داشته باشید. 

 مثال اگر محصل هستید، باید نامه پذیرش و ویزای تحصیلی داشته باشید تا اقامت بگیرید. 

 اگر برای کار آماده شده اید، باید دعوتنامه و ویزای کاری داشته باشید.

اقامت بگیرید، از نیازمندی های گرفتن اقامت  اگر سرمایه دار هستید، می توانید از طریق استارتاپ 

و ارائه ایده نو اشاره کرد. اگر ایده قبال استفاده شده  CLB4از طریق استارتاپ می توان به مدرک 

 باشد، به عنوان یک ایرانی دیگر شرایط اقامت در کانادا را نخواهید داشت. 

دا را به عنوان یک ایرانی از طریق مسیر برای مهاجرت کانادا و برای این که شرایط اقامت در کانا

 ازدواج داشته باشید، باید ثابت شود که ازدواجتان واقعی است.

 .اگر شرایط خود اشتغالی را داشته باشید نیز اجازه دریافت اقامت کانادا را دارید

باید  اشید،در حالت کلی، برای این که به عنوان یک ایرانی ثابت کنید، آماده مهاجرت به کانادا می ب 

 مدرک زبان و نامه تمکن مالی داشته باشید.

 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به کانادا

برای بهره مندی از سیستم قابل دسترس کانادایی در درجه کارشناسی بایستی چه شرایطی را  ️✔

 کرد؟ هبرآورد

ساله، رسید پرداخت شهریه و ریزنمرات  12بایستی مدرک زبان، مدرک تحصیلی یا همان دیپلم 

 تحصیلی را آماده نمود و به دانشگاه کانادایی با سیستم ایالتی ارسال کرد.

 آیا هزینه رفتن به کانادا از طریق کاری با هزینه رفتن به کانادا از طریق تحصیلی فرق دارد؟  ️✔

زینه اقامت کاری کمتر از اقامت تحصیلی است، ولی پروسه های مربوط به کار در کانادا بله، معموال ه

 کمی طول می کشند تا به نتیجه برسند.



 

 

 چگونه اقامت کانادا بگیریم؟  ️✔

با توجه به مدرک تحصیلی، سن، تجربه کار، مدرک زبانی که انگلیسی یا فرانسوی است و میزان 

 ید به آنالیز روش های اقامت در کانادا بپردازید.سرمایه ای که دارید، می توان

 آیا با خرید خانه می توان اقامت کانادا را از آن خود، فرزند و همسر خود نمود؟ ️✔

 خیر، خانه های کانادایی در طرح اقامتی قرار ندارند، در واقع با خرید آن ها به اقامت نمی رسید.

 دهد، کدامند؟ تخاب های متنوعی که این کشور ارائه میقوانین مهاجرت به کانادا با توجه به ان ️✔

هریک از روش های مهاجرتی قوانین خاصی به خود اختصاص داده اند تا زمان مشخص نشدن مسیر 

مهاجرتی، نمی توان قوانین مهاجرت به کانادا را دانست. توصیه ما در ابتدا مشخص کردن روش 

 مهاجرتی است.

را آماده سفر به کانادا و آماده زندگی در ایالت های مختلف این کشور توان رایگان خود  آیا می️✔

 نمود؟

سال سن داشته باشید و از طریق خانواده به کانادا مهاجرت کرده باشید،  18خیر، مگر این که زیر 

 در این صورت دوره های رایگان تحصیلی در اختیارتان قرار می گیرد.

ه کانادا از طریق استارتاپ با توجه به قوانین کشور کانادا، حداقل سرمایه الزم برای مهاجرت ب ️✔

 کدامند؟

 هزار دالر 100

 

 سخن پایانی در زمینه مهاجرت به کانادا

امروز مهاجرین به دلیل شرایطی که دارند تصمیم می گیرند، بعد از آنالیز تمامی موارد مربوط به 

مهاجرت پروسه خود را به بهترین موسسه بسپارند. در واقع آن ها به دلیل این که دوست دارند به 



 

 

بسیار  های بسیار خوب تحصیلی، به گزینه های بسیار خوب سرمایه گذاری و به گزینه های گزینه

شوند. در مورد این که  خوب کاری در کانادا دسترسی پیدا کنند، برای مهاجرت به کانادا آماده می

های این کشور در حال حاضر کدامند و کانادا از طریق کدام برنامه به  های کانادایی و ایالت برنامه

العاتی پرداختیم و بیان کردیم ایرانیان و دیگر افراد خوش آمد می گویند، در مقاله حاضر به ارائه اط

های  که کدام ایالت ها برای زندگی و ساخت آینده برتر و همچنین برای مهاجرت از طریق روش

مختلف مناسب اند. مطمئنا تاکنون متوجه شده اید که کدام روش برای مهاجرت به کانادا مناسب 

کانادا شوند، شده اید. اگر  است. همچنین متوجه این موضوع که پزشکان چگونه می توانند وارد

متقاضی مهاجرت به کانادا هستید و نیاز به مشاوره دارید، توصیه ما دریافت مشاوره رایگان از 

مشاورین موسسه مشاوره ای ملک پور است. آن ها بهترین مکان ها را برای مهاجرت به شما معرفی 

را در نظر گرفته و کدام ها برای  هایی می کنند و می گویند که کانادا در حال حاضر چه برنامه

 شرایط شما مناسب ترند.

 

 

 

 

 

 


