
 

 

 ویزای استارتاپ کانادا 

کنند. برای  مردم از کانادا به عنوان خانه دهمین اقتصاد جهان و کشور چند فرهنگی یاد می امروزه

 کنید. در واقع شما باید به آنالیز برنامه   مهاجرت به این کشور مترقی باید ابتدا برنامه ها را آنالیز

اقامت اخذ  بپردازید که مختص  باشند  هایی  به  کانادا می  کانادا که  برای .  عنوان یک گزینه قوی 

ی ارائه می دهد که جدید محسوب می شود، برنامه های برجسته و خاص بسیار  ساخت یک زندگی 

همه پسند آماده  توانید با افزودن یکی از آن ها به برنامه مهاجرتی خود برای سفر به این کشور می

این برنامه مختص کسانی است که خلق  .زا استشوید. یکی از آن برنامه ها، برنامه استارت آپ وی

ارائه اطالعاتی درباره این گزینه قوی  استارتاپ کانادا ما به  کننده ایده نو می باشند. در مقاله ویزای

اخذ  کانادا  برای  دائم  نگاهی  اقامت  مهمی  سواالت  چنین  پاسخ  به  آن  کنار  در  و  ایم  پرداخته 

می  حال حاضر چه میزان می باشد؟ آیا س جدید در کانادا درراه اندازی یک بیزین نداختیم؛ هزینها

تاثیر کانادا  اقتصاد کشور  بر  کانادا  استارتاپ در  اندازی  راه  با  باال   توان  به درآمد  و  مثبت گذاشت 

ئم کانادا استفاده  کانادا برای رسیدن به اقامت دا  رسید؟ آیا می توان از گزینه قوی ویزای استارتاپ

 از طریق طرح استارتاپ ویزا کانادا، اقامت دائم کانادا را به دست آورند؟   توانندکرد؟ چند نفر می  

پاسخ آن ها برای   توصیه می کنیم این سواالت را در برنامه مهاجرتی خود قرار دهید و براساس 

 یک مشاوره تخصصی از مشاورین   کنیم،  اخذ ویزای استارتاپ کانادا اقدام کنید. بعالوه پیشنهاد می

 .دریافت کنید اتریش MIE موسسه

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 ویزای استارتاپ کانادا چیست؟  •

 مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ  •

 شرایط ویزای استارت آپ کانادا •

 داشتن یک کسب و کار واجد شرایط در کانادا  •

 دهاز یکی از سازمان های حمایت کنن  Letter of Support دریافت نامه ی حمایت یا*



 

 

 تسلط به یکی از دو زبان فرانسوی یا انگلیسی و داشتن مدرک معتبر در آن ها *

 برخورداری از تمکن مالی کافی برای برآورده کردن نیازهای مالی خودتان و همراهانتان *

 تمکن مالی مورد نیاز برای استارتاپ ویزا •

 ویزای کارآفرینی   تفاوت ویزای استارتاپ کانادا با •

 کانادا  تعریف کارآفرینی*

 نوع عملکرد برنامه کارآفرینی*

 ویزای استارتاپ کانادا *

 مراحل ویزای استارتاپ کانادا  •

 مدارک الزم برای دریافت ویزای استارت آپ کانادا  •

 هزینه ویزای استارتاپ کانادا )سرمایه الزم برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا( •

 مدت زمان بررسی ویزای استارت آپ کانادا •

 اپ های موفق در کاناداه استارت چند نمون •

 اقامت استارت آپ کانادا دائمی است یا موقت؟  •

 آیا پس از مهاجرت باید استارتاپ راه اندازی شود؟  •

 لیست سازمانهای مورد تایید اداره مهاجرت کانادا  •

 ناداوکیل ویزای استارتاپ کا •

 مزایای ویزای استارت آپ کانادا •

 ی استارتاپ کانادا(مشکالت استارتاپ کانادا )معایب ویزا •

 پاسخ به سواالت رایج در رابطه با ویزای استارت آپ کانادا •

 

 

 



 

 

 ویزای استارتاپ کانادا چیست؟ 

دسترسی شما را    رود. این ویزا  استارتاپ گزینه بسیار قوی برای حضور در کانادا به شمار می  ویزای

ت یک مهاجر خارجی و مهاجری سا  کند. ممکن   تر می  به امکانات قرار گرفته شده در کانادا راحت

ق است نتواند همانند شما که قرار است از طری  که با هدف تحصیل در کانادا وارد این کشور شده

این کشور شوید، از مزایای این کشور مترقی بهره مند گردد. زیرا این   ویزای استارتاپ کانادا وارد

خود را   ه عنوان شخصی که توانسته استبه شما اجازه می دهد که به عنوان مقیم دائم و ب  برنامه

تقاضی می خواهد کانادا از م  به سازمان های کانادایی ثابت کند وارد کانادا شوید. ویزای استارتاپ 

به ذهن شخص دیگر خطور نکرده است و هیچ   که خلق کننده ایده ای باشد که آن ایده تاکنون

ریزی برنامه  آن  برای خلق  تاکنون  بی  شخصی  است.  است  نکرده  ویزای  از شک  یکی  کانادا  ارتاپ 

د دارد ولی کانادا است. اگرچه همیشه استثناهایی برای هر قاعده ای وجو  بهترین ها برای حضور در 

سازمان هایی  مسیر درست و طبق قوانین کانادا پیش روید، می توانید بعد از دریافت تاییدیه  اگر از

صحبت خواهیم کرد، به کانادا برسید.   تر درباره آن ها که در ادامه مقاله ویزای استارتاپ کانادا بیش

استارتاپ کانادا اقتصاد   چندین سال است که به منظور  همراهان عزیز، ویزای  به  بهبود بخشیدن 

مهاجرین خارجی قرار گرفته است. دولت کانادا از مهاجرین می خواهد که با   این کشور در اختیار

بر اقتصاد کشور   ای که دارند   خواهند کرد و با توجه به ایده  به کارت اقامت دائمی که دریافت   توجه 

می گیرد. یعنی اگر به همراه چهار نفر   رارنفره ق  ۵تاثیر مثبت بگذارند. این ایده در اختیار یک تیم  

کانادا بروید. در واقع تیم پنج نفره می توانند استارتاپ کانادا را   دیگر اقدام کنید نیز می توانید به

هزینه دقیق  .پذیر است  هزار دالر امکان  ۱۰۰کنند. خرید استارت آپ کانادا با کمتر از    خریداری

 .ده استدر ادامه مقاله حاضر شرح داده ش

 مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ 

می دهد، باید   مهاجرت به کانادا و استفاده از شرایطی که این کشور در اختیار مهاجرین قرار   برای

مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا از   . در مورد شرایطورده کردن شرایطی بپردازیدابتدا به برآ

است این موضوع را در این بخش عنوان کنیم که مهاجر خارجی   طریق ویزای استارتاپ کانادا بهتر

که خالق مهاجری  و   و  کار  سابقه  مناسب،  مالی  شرایط  داشتن  در صورت  باید  است،  ایده جدید 



 

 

نو،  د  با  همچنین ایده  کانادا شود. در کنار خلق کننده  وارد  نفر   ۴اشتن مدرک تحصیلی مناسب 

کانادا استفاده کنند. برای   یک گزینه قوی برای اقامت دائم  توانند از این فرصت به عنوان   دیگر می

این فرصت طالیی   از  ثابت  ۴استفاده  باید  با رشته خود مشغول   نفر دیگر  کنند که دقیقا مرتبط 

قسمتی از ایده را یک مهندس آی تی برعهده گرفته است، باید ثابت   ا ایده می باشند. مثالً اگرارتق

م  کند که آن به  تنها  بهقسمت  را  با تخصص خود آن قسمت  و مرتبط  دارد  نیاز   هندس آی تی 

 .عهده گرفته است

ه تمکن مالی است. طریق ویزای استارتاپ کانادا ارائه نام  یکی دیگر از شرایط مهم برای مهاجرت از 

 تمکن مالی می توانید از امکانات برجسته و پررنگ کشور مترقی و کشور دارای   شما با ارائه نامه

کنیم حتماً   می  م پایین استفاده کنید. برای بهبود بخشیدن به شرایط اکنون خود توصیهنرخ جر

شما قرار بگیرد، با   در اختیاراین کشور    قبل از مهاجرت به کانادا و قبل از این که کارت اقامت دائم

طریق   اگر وکیل صالح بداند شما را راهنمایی می کند تا از .وکیل مهاجرت به کانادا مشورت کنید

شما   کانادا شوید. ولی اگر وکیل صالح نداند و ایده شما ناقص باشد، از مسیر دیگری   این ویزا وارد

 .ما ارائه می دهدرا به کانادا می رساند و یا پیشنهادهای دیگری به ش

 

 شرایط ویزای استارت آپ کانادا

مهاجرت به   در رابطه با  تکمیل اطالعات خود و اضافه کردن اطالعات جدید به اطالعات قبلی  برای

نکات قوی و کلیدی را وارد ذهن   کانادا و شرایط ویزای استارتاپ کانادا این قسمت را بخوانید و 

استارت آپ شما را به اقامت دائم کانادا برساند، ارائه   برنامهخود کنید. مهمترین شرط برای این که 

و قوی  پلن  کاناد  بیزینس  دولت  به  لتر  ساپورت  نامه  گرفتن ارائه  برای  قوی  پلن  بیزینس  است.   ا 

 الزم و ضروری می   تاییدیه مهم است و ارائه نامه ساپورت لتر برای گرفتن اخذ اقامت دائم کانادا

شما قرار می دهند ولی بیزینس پلن را   را سازمان های کانادایی در اختیار باشد. نامه ساپورت لتر  

نویسند. حال ممکن  با گروه تخصصی و گروهی که   یک گروه تخصصی می  بپرسید چگونه  است 

ارتباط بگیریم؟ برای ارتباط گرفتن با آن ها تنها کافی است در مورد   نویسند،  بیزینس پلن را می



 

 

 موسسه  پ می باشد با مشاورین با ویزای استارت آوسه ای که مرتبط  مهاجرتی خود و پر  پروسه

MIE و بعد از مدتی یک   کنند  اتریش ارتباط بگیرید. آن ها گروه تخصصی را به شما معرفی می

با  قرار می دهند. شما  اختیار شما  عالی در  و   طرح تجاری  بسیار تخصصی  ایده  بسیار کم  هزینه 

هان عزیز، توصیه می کنیم، دریافت خواهید کرد. همرا روه متخصص بیزینس پلن بسیار قوی را از گ

استارتاپ   چالش  بسیار درباره فرآیند برای اخذ ویزای  از آن  بعد   برانگیز مهاجرت تحقیق کنید و 

آپ کانادا الزم است تا   کانادا اقدام کنید. برای اخذ ویزای استارتاپ کانادا و یا برای خرید استارت 

می باشند، آشنایی داشته باشید. معموالً   یی بومی کانادا که انگلیسی و فرانسوحدودی با زبان ها

دارند که به زبان انگلیسی مسلط هستند ولی مردمانی که در کبک   همه ایالت های کانادا مردمانی

انگلیسی   درصد آن ها به زبان   ۵کنند و تنها کمتر از    به زبان فرانسوی صحبت می  مستقر شده اند 

آنالیز نمودید، یک استان  که ایالت های کانادا را ی کنیم بعد از اینکنند. پس توصیه مصحبت می 

خود را در آن استان راه اندازی نمایید. بسیار مهم  را برای زندگی و مهاجرت انتخاب کنید و ایده نو

است   استارتاپ وارد کشور مترقی و چند فرهنگی کانادا شوید و بسیار مهم است که از طریق ویزای

بدون راه اندازی   د بپردازید. ولی خبر خوبی وجود دارد، این که شما راه اندازی استارتاپ خو  که به

 .پردازد، را دارید  به بروز رسانی آن ها می  استارتاپ نیز اجازه استفاده از امکاناتی که کانادا هر ساله 

 

 داشتن یک کسب و کار واجد شرایط در کانادا 

ک  خیلی است که یک  واجد شمهم  کار  و  اخذ  سب  از  بعد  را  کانادارایط  استارتاپ  این   ویزای  در 

کنند، راه اندازی کنید.  کشور و در استان های مهم این کشور که هر ساله از مهاجرین پذیرایی می

قابل قبول، و قبل از مهاجرت به کانادا از طریق   و قبل از راه اندازی یک کسب و کار واجد شرایط  

اثبات کنید. در واقع اگر دارای شرایط الزم شرایط بودن خودتان را    آپ باید واجدبرنامه استارت  

شکافتن و   شوید. در این جا به   برای ایجاد یک کسب و کار واجد شرایط در نظر گرفته می  باشید،

واقع اگر این شرایط را    آنالیز سه مورد مهم در خصوص کسب و کار واجد شرایط پرداخته ایم. در

کانادا و به عبارتی استارتاپ ویزا کانادا در   تارتاپی اسشید برای گزینه بسیار محکم ویزاداشته با

 .نظر گرفته می شوید



 

 

 از یکی از سازمان های حمایت کننده  Letter of Support دریافت نامه ی حمایت یا 

های   مانسازاز    استفاده از ویزای استارتاپ کانادا که یک برنامه قوی و همه پسند است حتماً   برای

نامه  کانادا  تایید  سازمان   مورد  کنید.  دریافت  را  لتر  هایی   ساپورت  سازمان  کننده  حمایت  های 

شخص متقاضی و بعد از آنالیز تمام جزئیات ایده   هستند که بعد از بررسی تمام ریز جزئیات شرایط

ایده اش ایده قوی برای   گویند که  کنند و یا به او می  برای او صادر می  متقاضی نامه ساپورت لتر را

عنوان سازمان   کشور بزرگ و برجسته نمی باشد. سازمان های تایید کننده ایده به  در این  حضور 

پختگی ایده خود نباشید، موسسه ام ای   کنند. نگران  های اصلی ایده نو و بسیار پخته را تایید می

کمک   حتی این موسسه به شما ایده نو ارائه دهید.    ای اتریش به شما کمک می کند تا حد ممکن

نو  می کند که ایده  با مشاورین موسسه  خالق  ارتباط  از گرفتن  بعد  توانید   باشید. پس شما می 

MIE ،سخت   به خلق ایده نو بپردازید. همراهان عزیز دریافت نامه ساپورت لتر در مدت کم  اتریش

میان از طریق سازمان های  اگر  البته  باشد،  امکان پذیر می  اقداماست ولی  کنید. سازمان های   ی 

ساز های میانی  سازمان  میان  و  شما  میان  که  هستند  هایی  این   مان  دارند.  قرار  کننده  حمایت 

می کنند بسیار به کامل بودن و نو بودن ایده شما  ها در قبال هزینه ای که از شما دریافت   سازمان

کدام سازمان برای تایید ایده شما  های مورد تایید  که از میان سازمان گویند کنند و می کمک می

 .تر است  ناسبم

 

 تسلط به یکی از دو زبان فرانسوی یا انگلیسی و داشتن مدرک معتبر در آن ها 

کانادا استفاده کنید   می خواهید از گزینه بسیار محکم و به عبارتی برنامه بسیار قوی استارتاپ  اگر

این کشور به پاسپورت کانادا برسید، باید   ائمو به این کشور مهاجرت کنید و بعد از اخذ اقامت د

مودب و خوش برخورد کانادا را یاد بگیرید. برای گرفتن ارتباط   حتماً نحوه گرفتن ارتباط با مردمان 

این دو    ان انگلیسی را بدانید. دانستنبرخورد کانادا باید حتما زبان فرانسوی و زب  با مردمان خوش

ضروری است. در واقع کانادا از    تفاده از برنامه قوی ویزای استارتاپزبان و یا یکی از آن ها برای اس

را می فرانسوی  و  انگلیسی  زبان  معتبر  با   شما مدرک  توانید  تا مطمئن شود که شما می  خواهد 



 

 

کانادا مودب  و  برخورد  خوش  صمیم   مردمان  آیلتس ارتباط  ارائه  با  شما  معموالً  کنید.  برقرار  ی 

دارید   ه از برنامه ویزای استارتاپ کانادا را دارید. همچنین اجازه استفاداجازه   CLB5 و یا  ۵حداقل  

کشور بزرگ و همه چیز   که از طریق ویزای استارت آپ کانادا به ساخت آینده زیبای خود در این

 .تمام بپردازید

 

 ی کافی برای برآورده کردن نیازهای مالی خودتان و همراهانتان برخورداری از تمکن مال

کانادا از طریق   اده از برنامه ای که نام آن استارت آپ است و به بیانی برای مهاجرت بهتفاس  برای

کانادا و در کنار ارائه نامه ساپورت لتر   برنامه استارت آپ در کنار مسلط بودن به یکی از زبان های 

نا که  است  داشتهالزم  مالی  تمکن  و  مه  یک کسب  ایجاد  برای  تنها  مالی  تمکن  نامه  کار   باشید. 

دهند.   این نامه را باید تمام مهاجرین برای استفاده از برنامه های کانادا ارائه .شود  جدید ارائه نمی

مسیری که آینده شما را   نامه تمکن مالی نشان می دهد که شما می توانید به سمت مسیر جدید و

که تحت   این  برای  کنید.  داد، حرکت  خواهد  قرار  داشته  تاثیر  مالی  تمکن  ابتدا   نامه  باید  باشید 

ارائه دهید. بانک های   ارک مورد نیاز را جمع آوری کرده ومد از بانک های معتبر  آن را به یکی 

شما نشان می   شما برایتان حساب جدیدی باز می کنند. موجودی حساب   معتبر براساس مدارک

 ۶مدت    یر. اگر بهواجد شرایط استفاده از برنامه ویزای استارتاپ کانادا هستید یا خ  شمادهد که  

نزنید، می را  ماه به موجودی حساب خود دست  بانکی  نامه گواهی  بانک معتبر دریافت   توانید  از 

ع این های ویزای استارتاپ کانادا ندارد. در واق کنید. داشتن تمکن مالی مورد نیاز ارتباطی با هزینه

 های ویزای استارتاپ  شود، ولی هزینه های زندگی شما در کانادا ارائه می  نوع نامه تنها برای هزینه

 .کانادا مسئله جداگانه ای است که متقاضی باید به آن ها بپردازد

 

 تمکن مالی مورد نیاز برای استارتاپ ویزا

برای استارت آپ   ن مالی مورد نیازتوجه به مطالب عنوان شده قبلی افزودن این موضوع که تمک  با

کانادا ضروری می باشد. متقاضی برنامه   ن، قبل از مهاجرت بهکانادا چه میزان است، به اطالعاتتا



 

 

این که برای افتتاح حساب بانکی معتبر کانادایی مراجعه نمود،   ویزای استارتاپ کانادا باید بعد از

ازای   هزار دالر به   ۱۳اب بگذارد. در واقع باید  هزینه را به عنوان تمکن در حس  میزان مشخصی از 

و   به   ۳خود  دالر  از  هزار  هریک  ویزای  ازای  تمکن  عنوان  به  خانواده  در   اعضای  کانادا  استارتاپ 

 ماه، بانک یک نامه گواهی مالی می  ۶از  ماه به این مبلغ دست نزند. بعد ۶حساب خود بگذارد و تا 

دی حساب دقیقاً مبلغی باشد که شما به هنگام افتتاح حساب موجو  دهد. در نامه گواهی مالی باید

 شخصی خود قرار داده اید. عالوه بر شما گروهی که قرار است به همراه شما وارد  ابآن را در حس

بدانید که همراهان   کانادا شوند باید تمکن مالی مشخص شده را در حساب خود قرار دهند. این را

گزینه قوی وارد کانادا شوند، به شرط   ال( می توانند از طریق اینس  ۲۱شما )همسر و فرزندان زیر  

 .هزار دالر را به عنوان تمکن در حساب خود نشان دهند ۳ه برای هر کدام از آن ها مبلغ آن ک

 

  تفاوت ویزای استارتاپ کانادا با ویزای کارآفرینی

آنان را به   های کانادا به قدری بی همتا و فوق العاده هستند که گاهی نمی توان فرق میان   مهبرنا

دارد که، کانادا در حال ارائه آن به  ا با نام کارآفرینی وجودخوبی تشخیص داد. نوعی برنامه در کاناد

ستارتاپ و در این بخش، قرار است در باب تفاوت روش ا .مهاجرین بسیار مشتاق به سفر می باشد

های خارق العاده، بی مانند و قدرتمند کانادا می باشند و شما را به کانادا   کارآفرینی که هر دو پلن 

با تجربه و با   حبت کنیم. بسیاری از ویزاها اشخاص بسیار اش می رسانند، ص  اقامت راضی کننده  و

یک کارآفرین و یا به عنوان یک   به عنوان  سابقه کاری باال را در بر می گیرند. شما با ورود به کانادا

درآمده کاغذ  به  دارای طرح  بسیار   بیزینس من  تجربه  توانید یک  می  تازه  و  العاده  مدرن، خارق 

بازار تجارت کانادا در میان تجار و سرمایه داران قرار خواهید   ب کنید. درعالی کس  واقع شما در 

که نوع نگرش آنان   دانیدشد. قطعاً می  گرفت و به وضوح با دیدگاه و نوع نگرش آنان آشنا خواهید

کند. زیرا اهداف ذهنی انسان   شود که بیزینس شما رو به رشد حرکت  اگر مثبت باشد سبب می

مثبت   های  افکار  کردن  خطور  سبب  شما   مثبت  ذهن  رشد   به  برای  را  تالشتان  شما  و  شده 

باید گفت که، این دو برنامه  اپمقایسه کارآفرینی و استارت بیزینستان افزایش خواهید داد. در مورد 

 های خیلی کمی به یکدیگر نیز دارند. همراهی شما سبب می شود که  بلکه شباهت  نه تنها تفاوت، 



 

 

را ببه  بانکحتی  روی  بر  بخش  این  اطالعات  کنید.  پیدا  تازه دست  اطالعات  تاثیر   ه  اطالعاتیتان 

هیم پرداخت که کانادا از طریق این دو خوا  بسیار مثبت خواهد گذاشت. زیرا ما به مقایسه دو پلنی

سال گذشته پذیرفته است. به قدری تعداد مهاجرین   ۲الی   ۱در   پلن ذکر شده، مهاجرین بسیاری را

 .کانادا رتبه یک را از لحاظ جذب مهاجر به دست آورده است  باال بوده است که 

 

 تعریف کارآفرینی کانادا

البته  کارآفرین باشد.  آماده  فعال  بیزینس  در یک  برای حضور  بیزینس   به شخصی می گویند که 

است. در سرمایه گذاری کرده    فعالی که شخص به تنهایی و یا همراه شرکا، برای ادامه فعالیت آن

ا حاضر  رشدحال  فکر  با  متعددی  بسیار  های  اختیار   ستان  در  را  جالبی  برنامه  چنین  اقتصاد، 

 استان   چند   و  نیوبرانزویک   مثال، استان بریتیش کلمبیا، آنتاریو،  اند. به عنوان  دادهمتقاضیان قرار  

میان شهروندان  لف دردیگر کانادا، کارآفرینان بسیاری را از طریق کارآفرینی در نقاط مخت نظیر بی

 .اند  کانادایی جای داده

 

 نوع عملکرد برنامه کارآفرینی

مدیریت و یا بیزینس   با ارائه سابقه کاری که می بایست در زمینهبرنامه کارآفرینی، کارآفرینان    در

قرار گیرند. برای خرید چند درصد از   خودشان باشد، می توانند به راحتی در یک منطقه از کانادا

برگزیده شما از قبل تعیین نموده است، را می بایست وارد   م شرکت کانادایی مبلغی که استان سها

هایش   امکان خرید بیزینسی که هنوز راه اندازی نشده است، نیز در کانادا و ایالت  بازار کنید. البته

بوط به راه تمام کارهای مر  وجود دارد. اگر بیزینس راه اندازی نشده ای را بخرید، خودتان موظفید 

از این که بیزینستاناند انجام دهید. پس  اندازی شد  ازی آن را   که  خواهد   می  شما   از  کانادا   راه 

مدت چند روز باشد اشکالی ندارد( در میان کارمندان استخدامی به   دون ترک کشور ) البته اگر به ب

اندازی   ما از قبل راهکند که بیزینس ش  مدیر سطح باال حضور داشته باشید. فرقی نمی  عنوان یک



 

 

ر شرکت است که، همه روزه د شده باشد و یا به تازگی راه اندازی شده باشد. در هر دو صورت الزم

 .حضور داشته باشید، به غیر از موارد استثنایی

فیزیکیتان،  اگر  بدون حضور  بیزینس  دارید  دوست  برای   باشد،  آورد  سود  برایتان   شما  را  کانادا 

باشد که دولت کانادا را قانع به   موجهی می   نید. زیرا حضور شما یکی از دالیلمهاجرت انتخاب نک

 .ارائه کارت اقامت دائم می کند

مدیریت و یا بیزینس   برنامه کارآفرینی، کارآفرینان با ارائه سابقه کاری که می بایست در زمینه  در

خرید چند درصد از   ند. برایقرار گیر  خودشان باشد، می توانند به راحتی در یک منطقه از کانادا

بایست وارد برگزیده شما از قبل تعیین نموده است، را می    سهام شرکت کانادایی مبلغی که استان 

هایش   امکان خرید بیزینسی که هنوز راه اندازی نشده است، نیز در کانادا و ایالت  بازار کنید. البته

تمام کارهای مربوط به راه   خودتان موظفید   وجود دارد. اگر بیزینس راه اندازی نشده ای را بخرید،

از این که بیزینستان انجام دهید. پس  اندازی شد  اندازی آن را  از شما می   راه  خواهد که   کانادا 

مدت چند روز باشد اشکالی ندارد( در میان کارمندان استخدامی به   بدون ترک کشور ) البته اگر به 

اندازی   شما از قبل راهکند که بیزینس    ید. فرقی نمیمدیر سطح باال حضور داشته باش  عنوان یک

است که، همه روزه در شرکت  صورت الزم  شده باشد و یا به تازگی راه اندازی شده باشد. در هر دو

 .حضور داشته باشید، به غیر از موارد استثنایی

 

 ویزای استارتاپ کانادا 

امکان پذیر است.   ق آن رسیدن به رویایتانکانادا از طریق استارتاپ، ویزایی است که از طری  ویزای

یک به  را  شما  استارتاپ  طریق  از  کانادا  ویزای  که  این  کان  یعنی  کرد. مقیم  خواهد  تبدیل  ادایی 

ذکر شده،  کانادا چیست؟ سوال  استارتاپ  در ذهنتان خطور کرده   ویزای  اکنون  است هم  ممکن 

گیرد  ه شما تعلق میدیم. این ویزا زمانی بنظیری شرح دا نکات بی باشد. راجع به این ویزا پیش تر 

از تبدیل   . ایده ذهنی شما قبلذهنتیان را به ایده نوشته شده در کاغذ تبدیل کرده باشید  که ایده

کارآفرینی عالوه بر شما، فرزندان   شدن به طرح تجاری می بایست، تازه و بسیار خالقانه باشد. در 



 

 

می کنند. این اقامت در پلن های دیگر پس از چند   دا شما و همسر شما به اقامتی جالب دست پی

ید که به دنبال اخذ ویزای استارتاپ بیزینس من و یا مهاجر ایرانی هست  سال به دست می آید. اگر

مهاجرت به کانادا با   توانید  می باشید و از شرایط ویزای استارتاپ کانادا مطلع می باشید، می  کانادا

 .ز زندگی شخصی خود قرار دهیداستارتاپ را تجربه قسمتی ا

نیست در  ویزای نیازی  آن  اخذ  برای  بحثی دارد که  قابل  کانادا شرایط  همانند ا  استارت آپ  بتدا 

کانادا از طریق استارتاپ به گونه ای   کارآفرینی، ویزای کاری دریافت کنید. زیرا شرایط مهاجرت به 

 .نددائم خواهد رسا  است که شما را از همان ابتدا به اقامت

و کارآفرینی  پررنگ  و  بارز  های  تفاوت  از  که،   یکی  است  این  کانادا  آپ  استارت  ویزای   ویزای 

 .مقیم کانادایی تبدیل می کند  استارتاپ شما را خیلی زود به

کانادا، شما می توانید ایده از قبل به اجرا در آمده را بخرید.    برای کارآفرینی در یکی از ایالت های

شما باید  .می توانید ایده قدیمی و از قبل به اجرا در آمده را بخریدپ شما ناستارتا   ولی در روش 

از مقاله ویزای استارت آپ   نوآورانه را وارد یک بیزینس نوآورانه کنید. ذخیره این بخش یک ایده  

ممکن است به عنوان کارآفرین تمایل به انتقال  .کانادا سبب افزایش خودکار آگاهی شما می شود

داشته باشید و یا ممکن است تمایل به انتقال نقدینگی به یک    ه یک بیزینس نوآورانهنقدینگی ب

از قبل بیز  به وجود آمده داشته باشید، ولی به عنوان شخصی که از طریق ویزای استارتاپ   ینس 

شما  ایده  ندارید.  را  قدیمی  بیزینس  در  اجازه حضور  شما  است،  نموده  تا   اقدام  باشد  نو  بایستی 

 .دارتاپ در دسترستان قرار بگیرویزای است

اجازه دارید از بیزینس خود گزارش   عنوان کارآفرین  سال به۱.۵در خصوص این موضوع که، شما  

دولت کانادا ارائه دهید، صحبت کردیم. حال این موضوع را بدانید که اگر  تازه تهیه کنید و آن را به 

ب  حضور  استارتاپ  برنامه  از طریق  بیزینس شما پررنگ شما در کانادا  اگر  بر   اشد، حتی  اثر مثبت 

منقضی نمی شود. در پلن کارآفرینی  رت اقامت دائمتانبازار سرمایه و بازار تجارت کانادا نگذارد، کا

گزارش مورد قبول دولت را ارائه ندهید، اقامت دائم به شما   بعد از حضور در بیزینس آماده،   ۱.۵اگر  

 .تعلق نمی گیرد



 

 

سیستم شوید. سیستم، شرایط شما را مورد آنالیز قرار   شما ملزم هستید، وارد در برنامه کارآفرینی  

بع دهد.  در می  مورد   الوه  دیگر  مورد  چند  و  تحصیالت شما  زبان شما، سن شما،  سیستم سطح 

اثبات   می گیرد. ولی خوشبختانه، برای مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ نیازی به   بررسی قرار

راحتی می توانید حضور   به CLB5 ارائه مدرک زبان  کانادا نمی باشد. شما با  مهارت زبان به دولت

 .کانادا داشته باشیدپررنگی در  

 

 مراحل ویزای استارتاپ کانادا 

پیش می رود، این   دانستن مراحل ویزای استارتاپ کانادا و این که روند این ویزا به چه صورت  برای

پیش تر، در خصوص سازمان های مورد  .ا با دقت بخوانیدبخش از مقاله ویزای استارت آپ کانادا ر

 .ترین نکات را آوردیم و نام آنان را ذکر نمودیم  ورد بحث تایید کانادا قابل توجه ترین و م

، باالترین  Venture Capitalمطلب توجه کنید که  حال درخصوص وظایف و نظارت آنان به این

هزار دالر کانادا را   ۲۰۰شدن مبلغ    ن ایده و قانعصورت پخته بود  سطح سازمانی می باشند که در

 .کنند  میحمایت متقاضی، به وی اعطا    به منظور 

یک سری سازمان می باشند که برای شکوفایی  Angel  در سطح دوم سازمانی انجل ها قرار دارند،

متقاضی، مبلغ   ت  ۷۵طرح جدید  این که  برای  را کنار می گذارند.  کانادا سرمایه   وسطهزار دالر 

Angel ها،   سازمان  شوید، باید ایده تان پخته، عالی و بی مانند باشد. البته سختگیری این  تایید

تشخیص سازمان های   می باشد. شما بنا به  Venture Capital های   کمتر از سختگیری سازمان

قدام که نقش شتاب دهنده دارند، ا  میانی بایستی برای این سازمان ها و یا گروه سوم سازمان ها 

ریع تر سازمان ها برای شکوفایی و رشد هرچه س  هنده این است که اینکنید. منظور از شتاب د 

 .کنند و سریعاً از شما می خواهند که این طرح را اجرا کنید  صادر می  ایده شما، نامه ساپورت لتر

ایده   ۳واقع وظیفه اصلی و مهم هر    در بتوانید  این است که، شما  را در د  خو  سازمان ذکر شده 

تمامی نمایید.  اجرا  کانادا  کالس  ۳مارکت  شما  آموزش  برای  می   سازمان  شما  از  و  گذارند  می 



 

 

دوره ها و یا کالس ها حضور پررنگ خود را  های آموزشی شرکت کنید. اگر در  خواهند که در دوره

 .رسید  نمی  تیک نزنید، به اقامت دائم کانادا

که، در یک جمله شما را از این نکته آگاه کنیم که، اولین   دبومطالب فوقانی این    هدف ما از ارائه

برای  .استارتاپ کانادا، اخذ نامه ساپورت لتر از سازمان های مورد تایید می باشد  مرحله اخذ ویزای

قبول مورد  مدرک  موظفید؛  رود،  پیش  جلو  سمت  به  راحتی  به  کار  روند  که  سطح   این  با  زبان 

می تواند فرانسوی و یا انگلیسی   ن شما با توجه به توانایی شما، باز  تعیین شده ارائه دهید. مدرک 

ارائه CLB5 در حد با  شما  واقع،  در  معتبر   باشد.  آموزشگاه  یک  در  که،  کنید  می  اثبات  مدرک 

 انگلیسی )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن( بوده   بخش زبان  ۴مشغول به یادگیری  

 شتن به مرحله بعدی اخذ ویزای استارتاپ الزم است، مهاجرذاگ  که، برای پا  اید. قابل ذکر است

داشته باشد. در   درصد مالکیت تجارت را بر عهده  ۱۰مند، حداقل برای اخذ چنین ویزایی    عالقه

بیزینس پلن نو دارد، باید دارای   واقع شخصی که نقش سرمایه گذار را دارد و شخصی که ایده و

 .نددرصدی تجارت باش  ۵۰حق مالکیت 

به بررسی جزئیات تک تک مراحل این نوع ویزا پرداخته است  مراحل ویزای استارتاپ کانادا  مقاله 

 .که مطالعه آن میتواند برای شما ارزشمند باشد

، شخص مهاجر بایستی با ارائه نامه گواهی استارتاپ حال برای وارد شدن به مراحل آخر اخذ ویزای

 زای استارتاپ کانادا را دارد. عالوه بر هزینه ویزایدهد که، هزینه های وی  مالی به دولت کانادا نشان 

همچنین نشان دادن   استارتاپ کانادا نشان دادن مبلغ الزم و تعیین شده به عنوان تمکن مالی و

بانکی از الزامات اخذ ویزای استارتاپ   زندگی در حساب  هزار دالر به عنوان هزینه های   ۱۵مبلغ  

 .دکانادا می باش

 

 مدارک الزم برای دریافت ویزای استارت آپ کانادا 



 

 

که   برای است  الزم  شود،  طی  کانادا  استارتاپ  ویزای  اخذ  پیمودن  مراحل  که  ارائه   این  اسنادی 

کار دارید و مدرک زبانتان در   دهید. اسناد شما نشان می دهد که چه هویتی دارید، چقدر سابقه

 .چه حدی می باشد

 نامه ساپورت لتر 

آن اخذ اقامت دائم الزم است که نامه ساپورت لتر داشته   اخذ ویزای استارتاپ کانادا و در پی  برای

ای مورد پذیرش پس از این که صفر تا صد ایده شما و شرایط یکی از سازمان ه   باشید. این نامه را

ی که ایده ا  را مورد بررسی قرار دادند، صادر می کنند. ممکن است، سازمان مربوطه براساس   شما 

یا  و  لتر صادر کند  نامه ساپورت  برایتان  اید، یک ماهه   ۶ممکن است سازمان مربوطه    ارائه داده 

 .صادر کندماهه برایتان نامه ساپورت لتر  

 مدرک زبان

 ۵تقریبا همان مدرک زبان آیلتس در سطح   ,CLB5 .است CLB5 یکی دیگر از مدارک مهم ارائه

نمره  با  مدرک  اخذ  باشد.  زبان   سخت  CLB5  می  محصول  از  توانید  می  آن  اخذ  برای  نیست. 

 های معتبر ای ملک پور استفاده کنید و برای امتحان به یکی از آموزشگاه   انگلیسی موسسه مشاوره 

 .بروید

 تمکن مالی 

بسیار مهم است که اگر تمکن مالی الزم را نداشته   داشتن نامه تمکن مالی یکی دیگر از مدارک

هزار دالر  ۱۳کانادا قرار نمی گیرید. برای داشتن تمکن مالی الزم است   تباشید، مورد پذیرایی دول 

نیز بایستی   اب نشان دهید. تیم شماهزار دالر به ازای هر شخص وابسته در حس  ۳ازای خود و    به

 .دهند  این میزان مبلغ را در حساب خود بدون از دست دادن زمان، نشان

 مدرک تحصیلی 

نی ازداشتن مدرک تحصیلی مرتبط  بایستی البه الی مدارکتان قرار   ز یکی  باشد که  اسنادی می 

تیم یک  که  اشخاصی  داده  گیرد.  تشکیل  مثالً   را  دهند.  نشان  مرتبط  کامال  سابقه  بایستی  اند، 



 

 

در که  زمینه  شخصی  همین  در  باید  دارد،  مارکتینگ  مدرک  و  است  خوانده  مارکتینگ   دانشگاه 

یا به عنوان مثال   ط به مارکتینگ است را بر عهده بگیرد وفعالیت کند و قسمتی از ایده که مربو

بسیار مورد قبول اخذ نموده است،  مدرک خود را از یک دانشگاه شخصی که آی تی خوانده است و

از ردی ویزا و فعالیت در برای جلوگیری  باشد را در   باید  به آی تی می  تیم، قسمتی که مربوط 

 .دست گیرد

 نادا )سرمایه الزم برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا(هزینه ویزای استارتاپ کا

طی فرآیند   ی شما ابتدا باید یک سری فرآیند را طی کنید. پس ازاستفاده از حقوق شهروند  برای

است که،  گردید. درست  تبدیل می  شهروند  به  به طور خودکار  از   شما  قبل  کانادا حتی  مردمان 

گذارند و سریعاً با شما صمیمی می شوند، ولی   ترام می تبدیل شدن به شهروند بسیار به شما اح

کانادا وجود در  قوانین  به یک سری د  یک سری  آن  براساس  دارند  اجازه  شهروندان  تنها  که،  ارد 

پیدا یک   موارد دسترسی  به  بتوانند  نیز  کانادا  در  استارتاپ  ویزای  متقاضیان  که  این  برای   کنند. 

باید ش بودن، حکم سری شرایط دسترسی پیدا کنند،  البته مقیم  شهروندی را دارد.   هروند شوند. 

تواند به بسیاری از حقوق   می  گیرد و   حیط صمیمی قرار میمقیم نیز همانند شهروند در یک م

مطالب این  تمامی  کند.  پیدا  بودن دسترسی  شهروند   مقیم  که،  بگوییم  به شما  تا  دادیم  ارائه  را 

 .ی استارتاپ آسان تر می شودبا ویزا  شدن نسبتاً آسان می باشد، ولی 

کانادا ال  همانطور استارتاپ  ویزای  اخذ  برای  دانید؛  هزینهکه می  که،  است  بر    زم  بپردازید. عالوه 

نگارش درآمدن بیزینس پلن خود، هزینه   هزینه ویزای استارتاپ کانادا، شما باید هزینه مربوط به

امت دائم و در نهایت پس از قرارگیری در مربوط به حق اق مربوط به پر کردن فرم ویزا، هزینه های 

 عیت را بپردازید. یک به یک میزان هزینه ها را برایهای مربوط به تاب  هزینه  محیط کانادا بایستی

 ۱۵۷۵  بایست  شما در این بخش بازگو می کنیم. درخصوص هزینه درخواست، شخص مهاجر می

دالر  ۵۰۰بایستی   همچنین شخص مهاجر  دالر از نقدینگی خود را صرف درخواست فرم ویزا نماید.

دائم اقامت  اجازه  دریافت  برای  را  خود  نقدینگی  مرکز  از  متقاضی   به  اگر  کند.  پرداخت  مربوطه 

مبلغ   است  موظف  باشد،  برای  ۵۰۰متاهل  را  اگر    دالر  و  بپردازد  خود  همسر  دائم  اقامت  حق 

به منظور ورود فرزند خود و دریافت   دالر را از نقدینگی را ۲۲۵  متقاضی فرزند دارد، الزم است که،



 

 

اقامت ا   حق  این هزینه ها الزم  بر   .ست که در حساب شخصی خود پول بگذاریدبپردازد. عالوه 

دالر به ازای هر فردی   ۳۰۰۰هزار دالر به ازای خودتان و    ۱۳پتانسیل مالی شما برای این برنامه  

ت؛ شخص مهاجر تمام سرمایه خود را وارد نیس  که اضافه می شود، می باشد. برای این برنامه نیازی

 .هزار دالر هزینه نیاز دارید  ۱۰۰تاپ نیز به کمتر از  درآمدن طرح استار کانادا نماید. برای به اجرا

 

بر جدول زیر مقاله  کانادا  عالوه  استارتاپ  از سواالت شما عزیزان را هزینه ویزای  ، جواب بسیاری 

 .داده است

 هر نفر میزان هزینه به ازای نفرات

 11913.00 یک نفر

 14.853.00 دو نفر

 260.00.18 سه نفر 

 170.00.22 جهار نفر 

 25145.00 پنج نفر 

 359.00.28 شش نفر 

 574.00.31 هفت نفر

 

 مدت زمان بررسی ویزای استارت آپ کانادا

کنید،   در اقدام  کانادا  های  پلن  سایر  یا  و  کاری  پلن  طریق  از  بخواهید  اگر  پلن   همانند   واقع 

روش شما از همان ابتدا به   کشد تا مقیم کانادا شوید. ولی در این  سال طول می  ۱.۵کارآفرینی  

شوید. کانادا به تازگی این ویزا را ارائه داده است   عنوان مقیم دائم در میان شهروندان شناخته می 



 

 

ان خارجی بیشتری را گذار  است که، دولت کانادا دوست دارد، تعداد سرمایه  و هدف از ارائه آن، این 

بازار کار، هر روزه  در به  با ورود سرمایه داران  اقتصاد   دل خود جای دهد و می خواهد  پیشرفت 

چنین پلن بی مانندی را طراحی   خارجی   کشورش را ببیند. در واقع، کانادا برای تشویق مهاجرین 

 .نموده است

 

 

 مرحله اول

ی است که در این تیتر قرار است، به ارائه نکاتی موضوع   مدت زمان گرفتن ویزای استارتاپ کانادا، 

بپردازیم آن  به  پرونده  .راجع  مهاجرت  اداره  آماده شود،  مدارک شما  وقتی  است که؛  ذکر  شایان 

ط داشته رب بررسی می کند و از شما می خواهد، سابقه ای ارائه دهید که به زمینه شغلیتان  شما را

اس مارکتینگ  شما  کار  سابقه  اگر  مارکتینگباشد.  زمینه  در  بایستی  تیم    ت،  فعالیت   ۵در  نفره 

 .نمایید

 مرحله دوم 

ماه و بعضی از   ۶درخصوص مدت زمان گرفتن صدور نامه ساپورت لتر، بررسی بعضی از ایده ها تا  

 .ایده ها تا یک ماه طول می کشد

 مرحله سوم 

ماه   ۱۲پروسه ها    اً بعضین ویزای استارتاپ کانادا باید بدانید که، گاه خصوص مدت زمان گرفت  در

به عنوان متقاضی مهاجر عجله   ماه طول می کشد تا به نتیجه برسند. اگر  ۱۶و بعضی پروسه ها  

توانید اجازه موقت کار را دریافت کنید و پس از   دارید که، هرچه زودتر در محیط قرارگیرید، می

 .دبرایتان صادر شد، کار خود را شروع کنی  ت دائماین که کارت اقام

 مرحله چهارم 



 

 

باید گفت که، داشتن خصوصیات اخالقی خوب و نداشتن سابقه کیفری   در تابعیت  می   خصوص 

 .کند  سال پس از اخذ کارت اقامت دائم شما را به اخذ پاسپورت نزدیک می  ۳تواند  

استارتاپ    حال ویزای  با مدت زمان گرفتن  نامه ساپورت   کانادا که  آشنا   و مدت زمان صدور  لتر 

استارت آپ کانادا که راجع به   شما را دعوت می کنیم به مطالعه عنوان بعدی مقاله ویزای  شدید،

باشد، می  کانادا  ویزای  شدن  ریجکت  مدارک   دالیل  ارائه  به  بسیار  دالیل  این  دانستن  بپردازید. 

مدت زمان بررسی ویزای   اگر تمایل داشتید اطالعات بیشتری درباره  کند. ضمنا  درست کمک می

 .انیدکسب کنید حتما مقاله مرتبط با آن را در سایت بخو استارت آپ

 

 چند نمونه استارتاپ های موفق در کانادا

 :استارتاپ موفق کانادایی خواهیم انداخت  10در این جا نگاهی به 

Loopio 

 ( 2014لوپیو ) تاسیس: 

از  لوپ بیش  با  جمله  800یو،  از  آی  شرکت  رویترز،  تامسون  و   بی  نتسکوپ،  سیتریکس  ام، 

استارت آپ است که به شرکت ها کمک می یک   Loopio در واقع .اسپرینکلر، شناخته شده است

 .پرسشنامه های امنیتی و موارد دیگر پاسخ دهند  ها، RFP کند تا به

Opencare 

 ( 2012مراقبت آزاد )تاسیس:  

را با دندانپزشکان محلی براساس انتخاب خود مرتبط   انداز مراقبت باز این است که کاربران  چشم

تغییر یک  باز  مراقبت  که    کند.  است  با مدرن  ارتباط  طریق  از  است.  حاکم  سنتی  صنعت  بر 

متخصص  در   دندانپزشکان  و  است  متمرکز شده  مطلوب  بر سالمت  به شدت  باز  مراقبت  منطقه، 

 .حال رشد است

Connected 

https://miemohajerat.net/startup-visa-review-period/
https://miemohajerat.net/startup-visa-review-period/


 

 

 )2014متصل است )تاسیس: 

بلکه پلتفرمی است که به برندها کمک می کند تا   این نه تنها یک آژانس طراحی یا مشاور است، 

موردمحصوال افزاری  نرم  گزینه   ت  به  دسترسی  طرح  یک  دارای  شرکت  این  بسازند.  را  استفاده 

استارت آپ برتر لینکدین   ۲۵آن کارکنان سهام شرکت خود را دارند و یکی از    سهام است که در

 .است  ۲۰۱۹کانادا در سال    در

Ritual 

 ( 2014تشریفات)تاسیس: 

آپ کانادا باشد که به کاربران کمک  های استارت رنامهب ترین  شده این برنامه شاید یکی از شناخته

غذاهای  می رستوران   سفارش  پیش  کند  از  را  خود  خانه  شده  قهوه  و  عالقه  ها  مورد   انش  های 

 .نیازی به ایستادن در صف های طوالنی نیست Ritual دریافت کنند. با

League 

 ( 2014لیگ )تاسیس:  

است تا با برنامه های سبک زندگی، سالمت و مزایای   ارمندانلیگ یک پلت فرم یک به یک برای ک

ر سه ، این مرکز به سرعت در حال رشد د Linked in رتبه بندی ساالنه  خود درگیر شوند. براساس

 .در بین استارت آپ های برتر کانادا به حساب می آید  سال متوالی

Maple 

 :(2015افرا )تاسیس:  

دارای مجوز Maple با پزشکان  با  توانید  پزشکی    ، می  برای کمک  برقرار   24/7کانادایی  ارتباط 

رد همه چیز را به سطح جدیدی می ب Maple جدیدی نیست، اما برنامه کنید. مشاوره آنالین چیز 

پشتیبانی   ، رسیدگی بهMaple از پزشکان و متخصصان ارائه می دهد. با راه اندازی  و کمک فوری

 .بسیار آسان می شود  ی پزشکی از سوی متخصصان مراقبت های بهداشتی به انتخاب شمافور

integrate.ai 



 

 

 :(2014بورول )تاسیس:  

ایگان به امتیاز اعتباری خود، از کانادایی ها دسترسی ر  بورول یک شرکت فناوری مالی است که به

 زات اعتباری ارائه می دهد. بورولنکات مالی و ابزارهایی برای بهبود امتیا  جمله توصیه هایی برای

است، پیشگام   که به عنوان برترین شرکت فناوری مالی جهان به دلیل شفافیت خود فهرست شده

 .بسیاری از این ایده های واقعی می باشد

Borrowell 

 :(2014ول )تاسیس:  بور

عتباری خود، از کانادایی ها دسترسی رایگان به امتیاز ا  بورول یک شرکت فناوری مالی است که به

 نکات مالی و ابزارهایی برای بهبود امتیازات اعتباری ارائه می دهد. بورول  جمله توصیه هایی برای

است، پیشگام   فهرست شده  که به عنوان برترین شرکت فناوری مالی جهان به دلیل شفافیت خود

 .بسیاری از این ایده های واقعی می باشد

Mejuri 

ب  مجوری شرکت  ترین  مصرف محبوب  با  مستقیماً  که  است  کانادا  در  هدفمند  کننده   ازاریابی 

فروشد و به عنوان خانه   جواهرات خوب را با قیمت های نسبتاً پایین می  Mejuri .سروکار دارد

یاف گسترش  گسترده  سالجواهرات  در  که  شرکت  این  است.  حداکثر  2015  ته  شد،  اندازی  راه 

 .کارمندان زن را دارد

Ada 

 :(2016آدا )تاسیس:  

و کارها اجازه دارند مستقیماً با مشتریان   کسب  یک هوش مصنوعی است که در آن Ada برنامه

گفتگو جعبه  طریق  از  کوه  احتمالی  شدن  انباشته  با  کنند.  کسب  صحبت  م  های  کار،  شتریان و 

ناراحتی می نتیجه هر کسب  احساس  به  کنند و در  به توضیح و تحلیل   و کاری  نیاز  طور خاص 

 .دارد تا بتواند تصمیمات تجاری بهتری بگیرد  ناسبم



 

 

 

 اقامت استارت آپ کانادا دائمی است یا موقت؟ 

بر خوبی که در خ  به پاسخ این سوال در مقاله ویزای استارتاپ کانادا اشاره کردیم. خوشبختانه  ما

تنها به اقامت دائم می پردازد. در   خصوص ویزای استارتاپ کانادا وجود دارد این است که این ویزا

برای را  دائم  اقامت  تنها  ویزا  این  ارمغان می  واقع  به  بدون   شخص خارجی  آورد. شخص خارجی 

دائم خود به عنوان   تصبر کند می تواند با استفاده از کارت اقام  واسطه و بدون این که چند سال

این برنامه و   وارد کانادا شود. خانواده متقاضی و هم گروه های های او نیز می توانند از  یک ایرانی

استفاده کانادا  دائم  اقامت  دریافت  برای  مهاجرتی  محکم  دائم   گزینه  اقامت  که  این  از  بعد  کنند. 

دارند. کانادا بسیار بر موضوع مهاجرت   اارزش کانادا ر  دریافت کردند، اجازه استفاده از پاسپورت با

همراه به  متقاضی  به   شخص  که  این  بر  عالوه  را  دائم  اقامت  کارت  بنابراین  دارد.  تاکید   خانواده 

در  گروهی  هم  عنوان  به  که  کسانی  خانواده  به  دهد،  می  او  ها  گروهی  هم  و  این طرح   متقاضی 

کنندگان اقامت دائم   دریافت  هم آورده که اشرکت کرده اند، ارائه می دهد. کانادا این فرصت را فر

و شوند  آماده  نیز  کانادا  پاسپورت  دریافت  برای   برای  ولی  دهند.  انجام  را  مربوطه  اداری  کارهای 

سال در کانادا زندگی کنند و کامالً با مردمان مودب و بسیار   ۵تا    ۳دریافت پاسپورت آن ها باید  

 .گیرند  پاسپورت کانادا را می  کانادا ادغام شوند، این صورت   خوش برخورد 

 

 آیا پس از مهاجرت باید استارتاپ راه اندازی شود؟ 

متقاضی استارت  .سوال خیلی مهم سرنوشت متقاضی ویزای استارتاپ کانادا را تغییر می دهد  این

از   اندازی ایده خود بپردازد،   کانادا به راه  آپ ویزا کانادا می تواند بدون این که بعد از قرارگیری در 

استفاده کند. ولی ما به چند دلیل پیشنهاد می کنیم که حتما ایده    مزایای کارت اقامت دائم خود

 .رسیدن به سود زیاد در کانادا راه اندازی کنید  خود را برای 

مبلغ وامی که از سازمان های کانادایی دریافت کرده اید   یکی از دالیل مهم این است که شما باید 

اختیار   کنند و به صورت وام مبلغی را در   زمان های کانادایی از شما حمایت میسا .را باز گردانید



 

 

برگردانید. پس مهم است راه    شما قرار می دهند، ولی شما موظفید آن مبلغ را  ایده خود را  که 

گردانید باز  را  خود  وام  از سود حاصل  و  نموده  نیز می .اندازی  اند،  نگرفته  وام  که  کسانی   البته 

کانادا زندگی کنند ولی از آن جا که آن ها نیاز به هزینه هایی برای   دون راه اندازی ایده درتوانند ب

 .اندازی کنند  ای را راه  نیازهای خود دارند، الزم است که حتما ایده  رفع

کنیم که حتماً به  به دلیل این که راه اندازی ایده متقاضی را به سود خوب می رساند، پیشنهاد می

 .ازی آن بپردازیداند  راه 

 

 

 لیست سازمانهای مورد تایید اداره مهاجرت کانادا 

گرفته است را   سازمان هایی که نام آن ها در این بخش از مقاله ویزای استارتاپ کانادا قرار  کانادا

 .سازمان ها دریافت کنید  کند. شما باید نامه ساپورت لتر را از یکی از این  تایید می

 انکوباتورها 

 نستورهاانجل ای

 ونچر کپیتال ها 

پخته شدن دارد، می توانید از این سازمان های مورد   بسته به این که ایده شما تا چه حد نیاز به 

برای ورود این  تایید کانادا  استفاده کنید.  پایین  این کشور مترقی و دارای جرم جنایت بسیار   به 

ایده تان )از لحاظ   وجه به شرایط شما و و با ت  کنند  ها همگی نامه ساپورت لتر را صادر می  سازمان

یک وام در نظر بگیرید و بعد از مدتی   کنند. ولی شما باید این مبلغ را  مالی( شما را حمایت می

 .باید آن را باز گردانید

 

 



 

 

 وکیل ویزای استارتاپ کانادا

می ویزاهایی که تما  راجع به ویزای استارتاپ کانادا این می باشد که، نه تنها این ویزا، بلکه  حقیقت

ست مواجه می مواقع با شک  بدون کمک اشخاص خبره و وکالی خاص طی می شوند، در بیشتر 

طی کردن تمامی مراحل ویزای استارتاپ   شوند. برای جلوگیری از راکد شدن پروسه و به منظور

می گوید   استارتاپ کانادا مشورت کنید. وکیل کانادایی به شما   کانادا الزم است، با یک وکیل ویزای

دائم   نمایید، به اقامتاستارتاپ کانادا چیست و از چه طریق برای این ویزا اقدام    که، ماهیت ویزای

را به مرحله اجرا رسانده  خواهید رسید. وکیل ویزای استارتاپ کانادا به قدری پروژه های استارتاپی 

پروژه مهاجرتی خود به   دانید که برای سپردن  است که، در این زمینه خبره می باشد. قطعاً می 

طریق از  است  الزم  کانادایی  کنید  وکالی  اقدام  پیشرو  موسسه  موسسهیک   . MIE  در قدری  به 

 تمامی  به   نسبت  موسسه  این  گفت؛  توان  می   قطعیت  با   قدرتمند است که،  زمینه قوانین مهاجرتی

آی   اجرتی امدیگر به منظور سپردن پروسه، بهترین می باشد. موسسه مشاوره ای و مه  موسسات

 بررسی  جزء   به   جزء    را  ای ، صفر تا صد قوانین سرمایه گذاری را می داند. این موسسه اسناد شما

محض   وکالی  دست  به  را  اسنادتان  نهایی،  بررسی  برای  و  کند  می به  وکال  رساند.  می  کانادایی 

ی دهند و تا زمانی پیش رود، اقدامات الزمه را انجام م  دریافت مدارک برای این که مراحل اخذ ویزا

و وکالیش به قدری ماهر هستند نشود، شما را تنها نمی گذارند. این موسسه    که ویزا برایتان صادر

مدارک به   برای سپردن پروسه مهاجرتی الزم نیست استرسی را تجربه کنید. در خصوص مسئله   که

، چه مدارکی را با گوید  مرحله به مرحله به شما می  MIE هیچ وجه نگران نباشید، زیرا موسسه

از  فارت کانادا در خصوص نحوه کار س   چیدمان درست بر روی هم قرار دهید و همچنین شما را 

موسسه در خصوص یافتن شرکت های معتبر نیز شما   کند. بعالوه، این  اخذ چنین ویزایی آگاه می

های  شرکت  کند.  می  کن  را حمایت  می  دریافت  که  پولی  قبال  در  دارند  وظیفه  طرح معتبر  ند، 

د. در خصوص کاغذ بنویسند. ولی برای نوشتن طرح نیاز به تخصص می باش  ذهنی شما را بر روی

کنند که   امری نیاز نیست نگران شوید، زیرا این موسسه شرکت هایی را به شما پیشنهاد می   چنین 

آورند نگارش در می  به  بر روی یک کاغذ  را  پلن ذهنی شما  اطالع  .بیزینس  به  این که  ات برای 



 

 

 MIE موسسهکنیم؛ عجله کنید و با کارشناسان    صحیح ویزای استارتاپ کانادا برسید، پیشنهاد می 

 .این طرح خارق العاده پس از مدتی دیگر اجرا نشود  تماس بگیرید. چرا که ممکن است، 

صفحه  کانادا  در  استارتاپ  ویزای  مهاجرت وکیل  پروسه  روند  طی  در  وکیل  نقش  بررسی  به   ،

 .یت بهترین وکیل های این حوزه را معرفی کرده ایمو در نهاپرداخته ایم  

 

 مزایای ویزای استارت آپ کانادا

استارتاپ کانادا   انادا دانستید. همچنین دانستید که، مراحل ویزایشرایط ویزای استارتاپ ک  درباره

ویزای استارتاپ کانادا   به چه صورت توسط شخص طی می شود و دیدید که، مدت زمان گرفتن 

عزیزانی که قصد مهاجرت دارید، عرض   طوالنی نمی باشد. همچنین در چند عنوان قبلی به شما 

هزار دالر کانادا شروع می شود. در   ۱۰۰استارتاپ از    ز طریق کردیم که هزینه مهاجرت به کانادا ا

کانادا  خصوص  استارتاپ  ویزای  اخذ  همیشه  شرایط  برای  خود  ذهن  در  نیز  را  موضوعی  چنین 

نیز حمایت می ا  مایید که، موسسه مشاورهذخیره ن نو  ایده  ی ملک پور شما را به هنگام نوشتن 

شگفت   باشد. برنامه استارتاپ کانادا به قدری نو و  طراحی ایده نو بسیار دشوار نمی  کند. بنابراین،

برای تکمیل اطالعات  .کنیم؛ برای پر کردن فرم درخواست عجله کنید  انگیز است که توصیه می

  ویزای استارتاپ کانادا صحبت کنیم. یکی از قرار است، راجع به مزیتجود در بانک اطالعاتیتان مو

کانادا این است که، برای حفظ و از بین رفتن مجوز اقامت خود الزم   در   استارتاپ  ویزای  های   مزیت

نشان  نیست، باید  تنها  متقاضی  نمایید.  نوآورانه خود  بیزینس  وارد  را  به ده   سرمایه خاصی  که  د 

بانکیش دارد. در ذیل به   اش میزان نقدینگی مشخص شده ای را در حساب   وادهاندازه خود و خان

و پس از آن در عنوان بعدی معایب ویزای   سایر مزایای روش استارتاپ ویزای کانادا پرداخته ایم

تاپ کانادا خودتان به نمودیم. با مقایسه مزایا و معایب ویزای استار  استارتاپ کانادا را برایتان بازگو

مزایای  .تشخیص خواهید داد که، مزایای این ویزا از معایب آن خیلی پررنگ تر می باشد  تیراح

 :اخذ ویزای استارتاپ کانادا



 

 

هزار دالر کانادا را به منظور   ۱۰۰کافیست مبلغ کمتر از    برای مهاجرت به کانادا با استارتاپ، تنها 

 .ا کنار بگذاریداستارتاپ کاناد  هزینه های ویزای

وانید بیزینس خود را پس از گذشت مدتی به ایالت های مختلف گسترش دهید. در این شما می ت

 .رابطه دولت کانادا دخالتی نمی کند

از  کانادا  به  مهاجرت  برای  توانید  می  باشید،  داشته  باالیی  زبانی سطح  دانش  که  این  بدون  شما 

 .طریق استارتاپ اقدام کنید

نفره می توانند در کانادا به عنوان مقیم دائم   ۵اده این تیم  نفره و خانو  ۵برنامه تیم  از طریق این  

 .حضور پررنگ داشته باشند

خیالتان از این بابت آسوده باشد که، در صورت رشد نکردن بیزینستان همچنان کارت اقامت دائم 

 .برای شما حفظ می شود

 

 اپ کانادا(مشکالت استارتاپ کانادا )معایب ویزای استارت 

پلنکانادا    ویزای اوج می رساند. بدان معنا که،  به  استارتاپ شما را  به آسانی   از طریق  استارتاپ 

اقامت دائم است، می رساند اقامت دائم را می توان بی نظیرترین،  .شما را به آرزوی قلبیتان که 

اقامت  نوع  بهترین  العاده ترین و  ویزایی در کنار نکات   دانست. ولی قطعاً می دانید که هر   خارق 

 تر از نکات  منفی و معایبی دارد. البته معایب ویزای استارتاپ خیلی کمرنگ  ت، همواره نکات مثب

کرد. زیرا کمرنگ بودن   توان مسیر اخذ ویزا را طی  مثبت آن می باشد. بنابرین با خیالی آسوده می

البته برای این که معایب ویزای   آورد.   معایب مشکلی از بابت زندگی در کشور مقصد به وجود نمی

از قرار گرفتن در خاک کانادا پر رنگ نشود، توصیه می کنیم؛   استارتاپ کانادا به مرور زمان و پس

عنوان قبلی   راهنمایی های وکیل ویزای استارتاپ کانادا استفاده کنید. در این خصوص در  حتماً از

ثب را  نکاتی  کانادا،  آپ  استارت  ویزای  نمومقاله  در ت  همینطور  بررسی   دیم  به  ای جداگانه   مقاله 

کانادا آپ  استارت  را  مشکالت  موضوع  این  کانادا  استارتاپ  ویزای  معایب  به  راجع  ایم.  پرداخته 

 :بدانید که



 

 

این کانادا و سازمان های مورد پذیرش  واقع  دولت    دولت  پذیرند. در  را می  به سختی طرح شما 

ذار و خارق العاده باشد که یکی از سازمان ها بدون اتالف اثر گ   طرح ارائه شده می بایست به حدی

هنگام  (MIE) برایتان نامه ساپورت لتر صادر کند. البته موسسه مشاوره ای ملک پور  وقت سریعاً

 .داخذ نامه ساپورت لتر نیز شما را حمایت می کن

رایط تمامی اعضای کانادا این است که، دولت کانادا ش  یکی دیگر از نکات منفی ویزای استارتاپ 

 اگر حتی یکی از اعضا شرایط اخذ تاییدیه را نداشته باشد و به عبارتی مورد .تیم را بررسی می کند

 .شوند  پذیرش نباشد، همه تیم همزمان با یکدیگر رد صالحیت می

 .توانید وارد کبک شوید  تارتاپ نمیاز طریق ویزای اس 

ایتان مورد بحث خواهد بود که، کانادا از لحاظ مسافتی بر  اگر ایرانی هستید، مطمئناً این موضوع 

را   کشورهای اروپایی به ایران است. بسیاری از ایرانیان نمی توانند چنین موضوعی   خیلی دورتر از

شدیدی به ایران دارند. به    ظ حقوقی و معنوی وابستگیبپذیرند. زیرا معموالً تمامی ایرانیان از لحا

 .خیلی دور شوند نند از پدر و مادر خودعنوان مثال: آنان نمی توا

 

 پاسخ به سواالت رایج در رابطه با ویزای استارت آپ کانادا

 ویزا استارتاپ کانادا چیست؟     

ویزای با ارزشی است که افراد دارای ایده نوآورانه را سریعاً و به عبارتی بدون از دست رفتن زمان، 

 .به اقامت دائم کانادا می رساند

 ی دریافت ویزای استارت آپ کانادا ارائه مدرک زبان انگلیسی از الزامات می باشد؟ آیا برا    

و آن را برای تکمیل مرحله پروسه مهاجرتی   خود را از قبل اخذ نموده CLB4بله شما می بایست،  

 .خود به دولت مربوطه ارائه دهید



 

 

درک زبان انگلیسی، زبان توان به منظور دریافت ویزای استارت آپ کانادا به جای م  آیا می    

 فرانسوی ارائه داد؟

بدانید، قبول می کند برای این که در این خصوص بیشتر    بله، این دولت هر دو زبان را از متقاضی

 .ویزای استارت آپ کانادا را با تمرکز بخوانید  توصیه می کنیم؛ مقاله 

 زم است، چقدر می باشد؟ ای که برای اخذ ویزای استارت آپ کانادا ال  میزان دقیق سرمایه    

 هزار دالر کانادا ۱۰۰

 مورد بحث ترین، مزیت پلن استارت آپ ویزا چیست؟     

ها را به اقامت  شده است که، متقاضی، تمام اعضای تیم و خانوادهاین ویزا به قدری با دقت طراحی  

 .دائم می رساند

اخذ ویزای استارت آپ را طی آیا به تنهایی و بدون اخذ مشورت می توان پروسه مربوطه به      

 کرد؟

دور از اضطراب طی شود، درریافت کمک و راهنمایی از   برای این که روند اخذ ویزا به آسانی و به

 کانادا الزم است. بعالوه، شرایط مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ به گونه ل ویزای استارتاپ وکی

ا به موسسه  پروسه خود  با سپردن  است که، شما  لحاظ ای  از همه  ای خیالتان  راحت می   م آی 

مواقع کیس شما ویزا می   شود، زیرا این موسسه به قدری قوی و با دقت عمل می کند که در اکثر

 .ودش

 هزینه مهاجرت به کانادا از طریق استارتاپ به چه صورت محاسبه می شود؟    

باره تیتر مربوط به   هزینه های مقاله فوقانی را هزینه ها به چند بخش تقسیم می شوند، در این 

 .بخوانید

 

 



 

 

 سخن پایانی 

عزیزانی که بیزینس   ویزای استارتاپ کانادا به دالیل خیلی زیادی سفر کردن به کانادا را به  مقاله 

 المللی شناخته شوند، پیشنهاد می   من هستند و یا ترجیح می دهند به عنوان بیزینس من بین 

نو یک فرصت طالیی به شمار می رود. برای استفاده از   یدهپ برای خالقان اکند. برنامه استارت آ

 طالیی برای رسیدن به اقامت دائم کانادا استفاده کنید و اجازه دهید تا   این گزینه قوی و فرصت 

مزایای از  نیز  ها  آن  و  گیرند  قرار  کنار شما  در  طریق  این  از  نیز  کانادا    خانواده شما  دائم  اقامت 

ک استااستفاده  ویزای  برای شمانند.  را  دائمی  اقامت  اقامت   رتاپ  با  بسیار  آورد که  ارمغان می  به 

آورد، تفاوت دارد. در برنامه کارآفرینی حداقل یک و نیم سال   دائمی که کارآفرینی به ارمغان می

برنامه،  کانادا و بعد از حضور در بیزینس خود به اقامت دائم می رسید، ولی در این بعد از حضور در 

نفر   ۴رسید. در کنار شما،    می  ن که بیزینسی راه اندازی کرده باشید به اقامت دائم کانادا قبل از ای

استثنایی  فرصت  این  از  توانند  می  دوست   دیگر  اگر  برسند. حال  دائم  اقامت  به  و  کنند  استفاده 

 گ خودراه از ویزای استارتاپ کانادا استفاده کنید و با توجه به تصمیم بزر  دارید به عنوان بهترین

از مزایای این کشور   کنیم قبل از این که به کانادا مهاجرت کنید و  وارد کانادا شوید، توصیه می

ید و به اتریش دریافت نمای MIE  مترقی استفاده کنید، یک مشاوره تخصصی از مشاورین موسسه 

 .کانادا بپردازید  افزایش اطالعات خود درمورد ویزای استارتاپ 

 


