
 

 

 اقامت کانادا - 1

در این مقاله مورد تحلیل و   اقامت کانادااخذ  راه های  و روش ها و    اقامت کانادا، نکات مهم  اقامت کانادا، شرایط  اقامت کانادا  

از جمله دغدغه های بسیاری از افرادی است که در اندیشه    اقامت کاناداکسب اطالعات درست برای اخذ  بررسی قرار می گیرد.  

تا با رویکردی علمی شما سروران گرامی را با راه ها و روش های  مهاجرت به کشور کانادا می باشند. در این مقاله سعی نموده ایم  

و اخذ اقامت کانادا    به کاناداراه های مهاجرت  . شناخت انواع  و به سواالت فراوان ذهن شما پاسخ دهیم  اخذ اقامت کانادا آشنا نماییم

و به دست آوردن اطالعات درست، به    از میان مسیرهای گوناگون مهاجرت به کشور کانادا نیاز به صرف انرژی و تحقیق کافی دارد 

رت  عبور از پیچ و خم ها و مسیر پر فراز و نشیب مهاج  .روز و طبقه بندی شده می تواند شما در اتخاذ تصمیمات درست یاری نماید

موسسه حقوقی ملک پور با همکاری   به خوبی انجام پذیرد.  وکیل مهاجرت می تواند با تکیه بر دانش متخصصین این امر و  

و با بهره مندی از وکالی باتجربه و مشاورین دلسوز افتخار دارد تا شما را در انتخاب بهترین مسیر برای اخذ    MIEموسسه مشاوره  

یاری نماید. در مقاله پیش رو به تشریح اهم نکات پیرامون مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا خواهیم پرداخت.   اقامت کانادا 

 مطالبی که مطالعه خواهید نمود. 

 یی شهروند کانادا کیشدن به  لی. روند تبد4

دائم است. ساکنان دائم تحت عنوان به صورت    اقامت کانادااخذ    دی جد  نیاکثر مهاجر  یکانادا برا  یاول به سمت شهروند  مرحله

استان   یو مراقبت ها یها از جمله خدمات بهداشت یی همانند کانادا  ی اجتماع  یایاز مزا یاریکانادا به بس ی ها یمنشور حقوق و آزاد

  ان،ی. پناهجودیکن  ی م  افتیبه طور خودکار اقامت دائم در  د،یوارد کانادا شد  اکسپرسدارند. اگر شما تحت برنامه کارگر ماهر    یدسترس

بتوانند   نکهیبه کشور وارد نشده اند، قبل از ا  یکه به عنوان کارگر ماهر در برنامه ورود  یخارج  ایکارگران موقت    ریو سا  انیدانشجو

 اقامت دائم درخواست دهند.  یکنند، برا شرفتیپ  یبه شهروند

 ی آزمون زبان و شهروند  کیده و  کر  یسال گذشته در کانادا زندگ  5روز از    1095حداقل    دی شهروند کانادا، با  کیشدن به    لیتبد  یبرا

دادن و اداره شدن،    یندارند، مانند حق را  ی کنند که ساکنان دائم  ی م  افت یدر  یشتریحقوق ب  یی. شهروندان کانادادیرا گذرانده باش

دست نخواهند    زخود را در کانادا ا  تیآنها وضع  نکهیا  نیدارند، و تضم  ت یبه تابع  ازیکه ن  ی مسافرت در گذرنامه کانادا، مشاغل دولت

 داد.

 روش ها و راه های اخذ اقامت کانادا - 4

 اقامت کانادا از طریق تولد  - 1-4

قوانین تولد  می تواند با شناخت قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر این کشور در زمینه تولد به دست آید.  از طریق تولد  اقامت کانادا

در کشورهای سراسر جهان عموما از دو قاعده خاک و قاعده خون پیروی می کند. قاعده خون به این معناست که اصالت و شهروندی  



 

 

ده خاک به این معناست که شهروندی در قلمرو کشورهایی که از این قاعده  می تواند از طریق والدین به فرزند منتقل شود و قاع

در آنجا    افراداست که اگر فرزند    یی از معدود کشورها  یکی  کاناداتبعیت می کنند از طریق خاک زادگاه به ایشان منتقل می گردد.  

 .نباشند ییکانادا متولد شده ارائه می گردد، حتی اگر والدین کودک شهروندانی خودکار را به فرزند یمتولد شود، شهروند

اخذ  حق کشور  این درتوانند   یبه طور خودکار م   والدینکه  ستین  یمعن  نیدر کانادا متولد شد، به ا  که کودک لیدل  نیفقط به ا  اما

شته ندا  اگر والدین اقامت دائم و یا شهروندی در کانادا اکثر موارد،    درشوند.    ل یشهروند کانادا تبد  کی و به    کنند  دریافت  کانادا  اقامت 

 .بازگردند با فرزند خود به کشور خود  دیمتولد شود، با  خاک کانادادر  ایشاناگر فرزند  یحت د، باشن

شان در خاک کانادا به دنیا آمده باشد راه هایی قانونی برای  البته اگر والدین تمایل به اخذ شهروندی در کانادا داشته باشند و فرزند ای

 این امر وجود دارد:

 اقامت دائم  ✓

 الزامات اولیه را فراهم نماید( بالغ  فرزند که  یهنگام فرزند به عنوان اسپانسر والدین این اجازه را فراهم کند)   ✓

 اقامت دائم  یتقاضا

 .دندرخواست ده یشهروند یبرا ندواننمایند تا بتابتدا باید پروسه اخذ اقامت دائم را طی  افراد

 :حضور داشته باشندان  شبا فرزند  یمدت یدر کانادا برا  بتوانندممکن است هنوز هم  ،نیستنددائم کانادا  مقیم کی افراد اگر

 مهاجر موقت کیعنوان  به ✓

 کننده  د یبازد کیعنوان  به ✓

 .باشند طیکه واجد شرا ی، در صورتکارگر ایجو دانش کیعنوان  به ✓

کند و    یکند، زندگ   لیتا در کانادا تحص  اجازه خواهد داشت،  شدبزرگ    یبه اندازه کاف   متولد شده در خاک کاناداکه فرزند    یهنگام 

مقوله اسپانسری فرزند از پدر و مادر   رای، زیت مواجه باشدمحدودهنوز با  پدر و مادر علی رغم این اجازه ممکن است حضور د.  کار کن

 نیاز به کسب حداقل ها و الزامات خاص خود دارد.  

خصوص الزامات  در  ها    یروز رسان  کسب اطالع به  یرا برا  وب سایت دولت کانادا و همین سایت موسسه حقوقی ملکپور  دیتوان  ی م  شما

 .مطالعه نماییدسیر مهاجرت به کانادا در م نیالدو زمان باز و بسته شدن اجازه درخواست اسپانسر برای و

   ن یاز والد تیحمااسپانسری یا  

را برای ایشان به   اقامت کانادا د و  به کانادا بفرست  یسالگ  18پدربزرگ و مادربزرگ خود را پس از    والدین و حتی تواند    ی م  فرزند

 .ارمغان آورد



 

 

 :و همین طور واجد شرایط زیر باشید  دیکن ی در کانادا زندگ دی شما با خویشاوندان کیاز  اسپانسری یبرا

 یی شهروند کانادا کی ✓

 دائم کانادا مقیم  کییا  ✓

 :دی اقامت دائم، شما با کیورود به کانادا به عنوان  یو پدربزرگ و مادربزرگ ها برا نیاز والد تیحما یبرا

 

 .دیکن  تیحما یرا به صورت مال آنها ✓

 .کنند ینم یاجتماع  تیحمادرخواست که آنها از دولت  دیحاصل کن نانیاطم ✓

 .دیوابستگان آنها را فراهم کن  نیخود و همچنو مادر بزرگ و پدربزرگ  ن یوالد یازهای و ن یضرور یازهاین ✓

 برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص تولد در کانادا توجه شما را به مقاله زیر جلب می نماییم: 
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می باشد و از جمله راه هایی است که می تواند در زمانی  یکی از راه های اخذ اقامت در کشور کانادا   از طریق ازدواج  اقامت کانادا 

گردد. در صورتی که همسر قانونی فرد در کانادا سکونت داشته باشد و مقیم دائم    اقامت کاناداکوتاه تر سبب ساز دستیابی افراد به  

ت او درخواست ارائه نماید اما نیازمن الزاماتی  و یا شهروند این کشور باشد می تواند برای او نقش اسپانسر را ایفا نماید و برای اخذ اقام

 می باشد که به شرح زیر است:

 شخص می بایست یا شهروند کشور کانادا باشد و یا مقیم دائم آن  ✓

 سال رسیده باشد  18باید حداقل به سن قانونی  ✓

مورد شخص اسپانسر شونده نیز  سال بتواند هزینه های جاری زندگی اسپانسر شونده را تامین نماید)که در این    3حداقل تا   ✓

 می تواند تمکن مالی الزم را تامین نماید و اثبات نماید( 

 در کانادا سکونت داشته باشد و تعهد نماید همسر او نیز بعد مهاجرت در کانادا سکونت داشته باشد  ✓

 و.....  ✓

 شخص اسپانسرشونده نیز باید الزاماتی را رعایت نماید: 

 ساله باشد  16حداقل  ✓

مکتوبی ارائه نماید که وظایف خود نسبت به دولت کانادا و همسر خود را می شناسد و در راستای کسب استقالل تعهد   ✓

 مالی خود تالش نماید 



 

 

 در کانادا تقاضای پاسپورت نماید.  Naturalismشخص متقاضی می تواند پس از دریافت اقامت دائم و گذراندن پروسه 
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در سال های اخیر رواج روز افزونی یافته است، چرا که کشور کانادا کشور مهاجرپذیری است و از طریق   از طریق کار  اقامت کانادا

افراد اقامت می دهد. ساالنه     ویزای نیروی کار ماهر به   Skilledویزای کار نیروهای ماهر)هزار نفر از طریق    200اجازه دریافت 

worker)   .وارد خاک این کشور می شوند 

 ستم یس  ( و تحت عنوانexpress entryامتیاز )بر    ی مبتن  ستمیس  ک یکانادا با استفاده از  به خاک  ورود    برای  طیواجد شراافراد  

که در  زمانی  احتماال این سیستم برای شناسایی افراد با پتانسیل و ماهر طراحی گردیده تا  شود. یم  نیی( تعCRSجامع ) یرتبه بند

  یعوامل  یرا برا  انتریاکسپرس    CRSکار به طور موثر،    نیانجام ا  یموفق شوند. برا  یصادلحاظ اقت  بهکنند،    یم   یکانادا زندگ کشور  

  در   دی جد  نیمهاجر  به واسطه  این کشور  نده یآ  یاقتصاد  تیموفق راستای اثربخشی در( در  CICو مهاجرت کانادا ) یشهرونداداره    که  

  :عبارتند از  از طریق کاراقامت کانادا و اخذ    ورود به کانادا  برایواجد شرایط شدن  . عوامل  قرار می دهد  ارزیابی  مورد،شناختهکانادا  

 . و انطباق پذیری و...  و تجربه کار یسیانگل ای یفرانسو زبان طیشرا الت،یسن، سطح تحص

امتیاز کسب   67پارامترهای فوق طی یک سیستم امتیازبندی در خصوص هر فرد مورد ارزیابی قرار می گیرند و اشخاصی که حداقل  

نامیده می شود که افرادی   Poolنمایند از مرحله اول پروسه اکسپرس انتری با موفقیت عبور می نمایند. مرحله دوم استخر مجازی یا  

محاسبه امتیاز اند این بار در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند و پارامترهای قبل با بارم بندی های متفاوتی    که از مرحله اول گذر نموده

اضافه گردیده که امتیاز بسیار باالیی دارد و تاثیر به سزایی در شانس    Job offerمی گردد. در سیستم جدید و در مرحله دوم گزینه  

 از طریق کار و پروسه اکسپرس انتری دارد. اقامت کانادا افراد برای اخذ 

 اقامت کانادا از طریق تحصیل  - 5-4

و مورد توجه واقع شده   گردیدهدر میان ما ایرانیان بسیار محبوب    سال های اخیردر  کشور کانادا  در    از طریق تحصیل اقامت کانادا

 باشد و مزایای فراوانی نسبت به کشورها دیگر دارد.  اقامت کانادا، چرا که تحصیل در این کشور می تواند سبب ساز اخذ است

 تحصیل در این کشور در مقاطع مختلفی انجام پذیر است که در ادامه به آن ها می پردازیم: 

 تحصیل در کالج  اقامت کانادا از طریق  1-5-4

راین افراد بسیاری بازار کار می باشد. بنابتحصیل در این مقطع و در این دوره ها عموما با هدف کسب مهارت های الزم برای ورود به 

از سراسر جهان تمایل به گذراندن این دوره ها و ارتقا سطح مهارت های خود برای جذب هر چه سریع تر به بازار کار در کانادا دارند.  



 

 

و در نهایت    ار کار مناسبی دارنداین دوره ها می توانند در زمینه های گوناگونی نظیر مارکتینگ، توریسم، هتل داری و... باشند که باز

 . می گردنداقامت کانادا    منجر به اخذ

 pathwayتحصیل در مقطع اقامت کانادا از طریق  2-5-4

 . این دوره ها، برای افرادی می باشد که شرایط الزم برای ورود به دانشگاه را ندارند و به لحاظ معلومات زبانی نیاز به ارتقا دارند

 تحصیل در مقطع لیسانس اقامت کانادا از طریق  3-5-4

این مقطع نیز در دانشگاه های مختلف کانادا و در رشته های گوناگونی خدمات آموزشی ارائه می دهد. دوره لیسانس در نظام آموزشی 

  یآموزش  یها  نهیکانادا هستند، گز  سانسیلمقطع  در    لیبه تحص  لیکه ما  یالملل  نیب  انیدانشجوساله می باشد.    4کانادا معموال  

  یو مهندس  وتری، علوم کامپMBA  رشته های  شامل  سانسیل  رشته های محبوب تراز    ی، اما برخایشان قرار دارد  اریدر اخت  یفراوان

در   سانسیل تحصیل در مقطعدرخواست  یبرا طیرساند تا واجد شرا انی خود را به پا رستانیدب التیتحص دی آموز با دانش  .می باشند

 . شود یم میبه دو ترم تقس یلیکانادا، سال تحص  یکانادا باشد. در اکثر دانشگاه ها

تواند به کاهش کل    ی م  نیو ا  کنند  افت یدر  یلیتحص  نهی، کمک هزحین تحصیلتوانند در    ی م  یلیخوب تحص  جیآموزان با نتا   دانش

برنامه    یسازد تا به راحت  یامر دانش آموزان را قادر م  نیهستند و ا  ریکانادا انعطاف پذ   یکمک کند. دانشگاه ها  شانلیتحص  نهیهز

 دهند.   رییخود را تغ  سانسیل التیتحص یها

باشند،    یدر کانادا م  سانسیدر رشته مدرک ل  لیبه تحص  لیکه ما  یالملل  نیب  انیدانشجو  لیتحص  نهیهز  نیانگیآمار کانادا، م  طبق

 است.  (کایدالر آمر 20،540دالر کانادا ) 25،180

 لیسانس  فوق  تحصیل در مقطعاقامت کانادا از طریق  4-5-4

ساله می باشند و در صورتی که متقاضی رزومه ی علمی قوی و مناسبی   2الی  1دوره های تحصیلی در مقطع فوق لیسانس معموال 

میانگین هزینه های تحصیل در میان دانشجویان     داشته باشد در این مقطع می تواند جهت اخذ کمک هزینه تحصیلی اقدام نماید.

   دالر کانادا باشد.   27000بین المللی می تواند عددی بالغ بر 

 تحصیل در مقطع دکترااقامت کانادا از طریق  5-5-4

ساله است. این دوره ها همراه با ارائه پروژه می باشند و شخص متقاضی می بایست در    5الی    3دوره های تحصیلی در مقطع دکترا  

از انجایی که این  این زمینه سوپروایزر مربوطه را جستجو نماید و موافقت او را جهت همکاری در پروژه های تعیین شده جلب نماید. 

دولت حمایت می گردند بنابراین دانشجویان واجد شرایط عموما می توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت    پروژه ها معموال از طرف

 نمایند.  



 

 

 co upدوره های   اقامت کانادا از طریق 6-5-4

  کارورزی ارائه می شوند. در واقع پس از گذراندن دوره آموزشی شخص می تواند مشغول به کار-این دوره ها عموما به صورت آموزش

مشغول به کار گردد. این دوره ها می تواند در زمینه های مختلفی ارائه گردد. در ایران گردد و در شرکت ها به صورت آزمایشی  

 Coتوانسته است با بهره مندی از وکالی مجرب فرصتی را فراهم نماید تا شما بزرگواران در رشته های گوناگون    موسسه ملک پور

up    تحصیل نمایید. پیشنهاد می شود برای کسب اطالعات بیشتر در این نظیر دیجیتال مارکتینگ، طراحی وب و طراحی نرم افزار

 زمینه حتما با دفاتر رسمی موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل فرمایید. 

 . عه نماییدجهت کسب اطالعات بیشتر مطالنیز را  اخذ اقامت دائم کانادا همراه با تحصیلشما می توانید مقاله دیگر ما در زمینه 

 اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری   - 6-4

.  در کشور کانادا از طرق گوناگونی انجام پذیر است و نتایج متعدد و متفاوتی نیز در پی دارد سرمایه گذاریاز طریق    اقامت کانادا

 می گردند به شرح ذیل می باشند:  اقامت کانادا اما شیوه های اصلی و محبوب سرمایه گذاری در کشور کانادا که منجر به اخذ 

 ایاالتی مانند منیتوبا و ساسکاچوان:  درسرمایه گذاری از طریق  اقامت کانادا 

هزار دالری دارد، که با پرداخت این وجه به عنوان ودیعه به دولت کانادا می    100این شیوه سرمایه گذاری نیاز به سرمایه حداقلی  

و   ر دالر کانادا باشدهزا 100که ارزش این سرمایه گذاری می بایست  توان در راه اندازی بیزنس سودده در ایاالت نامبرده اقدام نمود

قابل استرداد نمی باشد. این شیوه   در صورتی که شخص به سرمایه گذاری در مرحله دوم مبادرت نورزد مبلغ پرداخت شده ابتدایی

 یکی از روش های اخذ اقامت دائم کانادا می باشد و ممکن است پروسه ای طوالنی برای فرد داشته باشد.  

 گذاری در ایالت بریتیش کلمبیا:  سرمایهاز طریق  اقامت کانادا 

هزار دالر کانادا قابل انجام است و دو نفر با هم نیز می توانند در این کشور سرمایه گذاری   360سرمایه گذاری در این ایالت با مبلغ 

مایند چنین بیزنسی  نمایند و اقامت دائم دریافت نمایند. این پروسه مستلزم ارائه بیزنس پلن مناسب می باشد و افراد باید ثابت ن

 پیش از این در آنجا وجود نداشته است.

 اقامت کانادا و مدارک الزم برای اخذ اقامت کانادا - 5

 ؟ کرد افتیاقامت دائم در یزایو کیتوان  یچگونه م

اخذ    ،ابتدا. در  دیریسفارت کانادا تماس بگ  ای  یعال  ونیسیکم  ،یکنسولگر  نیکتریاقامت دائم، با نزد  یزایو  افتیشروع روند در  یبرا

 دارد: ازین این موارد اقامت دائم به یزایو



 

 

 و مدارک ثبت احوال  ینامه پزشک یگواه کی ارائه ✓

 د یو ارسال کن لیاقامت دائم را تکم یزایو درخواست ✓

 دیدرخواست را پرداخت کن نهیهز ✓

 دیمهاجرت شرکت کن ندگانیمصاحبه با نما در ✓

 نباشد: باشد یا ممکن الزم  لیو دسته درخواست شما، موارد ذ تیبسته به ماه  ن،یبر ا عالوه 

 یاسناد شخص  ،یو گواه  پلمید  ،یلیشامل مدارک تحص  یکه از برنامه کاربرد  یاسناد  یرسم  ینسخه ها و ترجمه ها  اصول، ✓

 و اطالعات مرتبط ی حام ینامه ها ا یو 

 در کانادا هیدر زمان اول یاز متقاض تیحما یبرا ی کاف بودجه ✓

 مهارت یابیارزش  تست ✓

 ی پناهندگ تیوضع اثبات ✓

 آزمون زبان )ها(  جینتا ✓

 ی اضاف  یها نهیهز ✓

 شها یآزما ا ی گرید مستندات ✓

 

   

 


