
 

 

 ویزای کانادا 

 بررسی شرایط درخواست ویزای کانادا 

انواع ویزای کانادا، شرایط دریافت ویزاهای تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری و نحوه اقدام برای ویزای کانادا در این  

مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. انواع راههای دریافت ویزای کانادا چیست؟ مدارک الزم برای  

  سعی مقاله  این  در  ما  کانادا در انواع ویزا چقدر است؟ ویزای  جواب دریافت  زمان مدت   ویزای کار کانادا چیست؟

  بندی  تقسیم  چگونگی  به  مقاله  این  در.  بپردازیم کانادا  ویزای انواع  به  تفصیلی   و علمی  طور به   که داریم  آن  بر

ویزای   را بدست آورد؟ همچنین در مورد اقامت کانادا توان می چگونه. پرداخت خواهیم  کانادا ویزای   انواع

توضیح خواهیم داد. پس از مطالعه مقاله در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در   ویزای کاری کانادا و ی کاناداتحصیل

اتریش تماس حاصل نموده و   MIE نید با مشاورین ما در موسسه حقوقی ملک پورمورد مهاجرت به کانادا می توا

 .مشاوره رایگان دریافت نمایید 

 Work Permit In Canada ویزای کانادا از طریق کار

از طریق کانادا ، می توانید تجربیات و سوابق کاری درخشانی را در خاک کانادا به دست آورید که   ویزای کانادا با

اند به قابلیت دریافت اقامت دائم شما در کانادا کمک به سزایی بکند . برای اینکه بتوانید به عنوان نیروی  می تو

کار استانی و یا ورود سریع از طریق کار در کانادا را درخواست دهید ، باید این تجربیات کاری را دارا باشید . اما  

را ندارید ، این مهم می تواند یکی از بهترین راه های ورود   فدرال ماهر  نیروی برنامه  اگر شرایط ورود از طریق

شما برای دریافت اقامت دائم کانادا باشد . اگر شما برای پذیرش های نیروی کار استانی و یا برنامه های تجارتی  

 . هستید  (  Job Offer ) شغلی پیشنهاد یک  نیازمند  لزوما ، اید  داده  درخواست  …ماهر و 

 Canadian Visa by Study Permit ز طریق تحصیل ویزای کانادا ا

از طریق تحصیل می تواند یک سکوی پرتاب برای آینده شما باشد . چرا که شما توسط این نوع ویزا   ویزای کانادا

، می توانید اجازه تحصیل در کانادا را کسب کنید و با توجه به سپری کردن مدت اقامتی خود ، برای اقامت پس  

سال ، کالج ها ، دانشگاه    18در خواست دهید . تحصیل در سطوح کانادا می تواند در مقاطع زیر  از تحصیل نیز 

  تحصیل  های مزیت از  یکی.  باشد  …ها در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری ، دوره های کارآموزی و 

نادا بیاورید . همچنین شما می  کا  به ، خود  همسر مانند   یبه را خود  خانواده  توانید  می شما که است این کانادا  در

توانید برای اجازه کار تمام وقت پس از تحصیل خود ، درخواست دهید . برای مطالعات و تحقیقات دقیق ، می  

https://miemohajerat.net/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://miemohajerat.net/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://miemohajerat.net/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://miemohajerat.net/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://miemohajerat.net/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://miemohajerat.net/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/


 

 

توانید از لینک های زیر استفاده کنید . همچنین برای استفاده از مشاوره های رایگان موسسه حقوقی ملک پور ،  

 . یران و خارج از کشور ، تماس حاصل فرمایید می توانید با دفاتر مستقر در ا 

 FEDERAL SKILLED WORKER PROGRAM ویزای نیروی کار ماهر فدرال

اتباع بیگانه که خواهان دریافت اقامت دائم کانادا می باشند ، می توانند برای این برنامه استخدامی فدرال ،  

ی که در این سیستم مشخص شده است ، دسته  درخواست دهند . بعد از ثبت درخواست ، افراد طبق امتیازات

  تاثیرات برنامه  این  در  … بندی و امتیاز بندی خواهند شد . عواملی مثل سطح زبان ، سابقه کاری ، سن و 

  شده  درج کانادا  سفارت سایت در  که منابعی  به  توجه  با باید  شما ،  برنامه این برای  اقدام منظور  به .  دارند  بسیاری

امتیاز را کسب کنید . الزم به ذکر است که حداقل میزان سابقه کاری ، یک سال می   100از  امتیاز  67 ، است

 . باشد 

 CANADIAN EXPERIENCE CLASS VISA ویزای کالس سابقه کاری کانادایی

می توانند با توجه به شرایطی ، برای   تمامی متقاضیانی که توسط اجازه کار موقت ، هم اکنون در کانادا هستند ، 

اقامت دائم توسط سابقه کار کانادایی در خواست دهند . این ویزا مخصوص افرادی ست که سابقه کار نیروی  

یک سال سابقه کاری در خاک کانادا و همچنین   ماهر در کانادا دارند که برای درخواست این نوع ویزا ، حداقل

 . داشتن سطح باالیی از زبان انگلیسی یا فرانسوی نیاز است 

 FEDERAL SKILLED TRADES PROGRAM برنامه تجار ماهر فدرال

واجد شرایط هستند ، یک فرصت بسیار مناسبی را برای   ویزای کانادا متقاضیانی که برای برنامه تجار ماهر از

دریافت اقامت دائم کانادا از طریق اقدام برای برنامه مذکور ، دارا می باشند . این برنامه توسط سازمان مهاجرتی  

به مظور رفع کمبود نیروی کار ماهر در مناطقی که به علت رشد و گسترش روز   2013و دولتی کانادا در سال 

اقتصادی دچار این نقصان شده بود ، توسعه یافت . حال این برنامه برای سیستم انتخاب مهاجرین و ورود  افزون 

، باید فرد   ویزای کانادا اعمال می شود . برای در خواست این نوع از ( Express Entry  ) سریع مهاجران

باشد . در این جا باید خاطر نشان  متقاضی دارای یک سال سابقه کاری تمام وقت در زمینه تجارتی خاص داشته 

کرد که این سابقه کاری یک ساله باید در طول پنج سال اخیر ) از زمان ثبت درخواست ( انجام شده باشد . حال  

اشخاصی که به مدت دو سال مشغول به کار در زمینه های تجاری به طور نیمه وقت بوده اند هم شامل این  

ساعته داشته باشد . همچنین اثبات   3120ل این دو سال فرد باید سابقه کاری برنامه خواهند بود . اساسا در طو



 

 

در نهایت هم باید سطح مورد نیاز زبان   . ( Job Offer ) دریافت پیشنهاد شغلی تمام وقت نیز الزم است

 . اشخاص برای ثبت درخواست این برنامه بررسی شود

 PROVINCIAL NOMINATION PROGRAMS برنامه استخدام استانی

شرکت کنند ،   ویزای کانادا آن دسته از متقاضیانی که متاسفانه نتوانسته اند در برنامه استخدام نیروی کار ماهر

این برنامه می تواند راهی امن در جهت تامین امنیت استخدام خود در کانادا باشد . این برنامه برای نیروی کار  

ر رشد اقتصادی کشور را دارند مناسب می باشد . در این امر ،  ساده که توانایی اقامت در کانادا و مشارکت د

شخص برای استخدام در استان هایی از کشور کانادا درخواست می دهد که نیروی کار مطمئن در زمینه فعالیت  

مطمئن نیاز دارند . شرایط نیاز و استخدام در هر استان به مراتب دچار تغییر خواهد شد . قبل از درخواست برای  

، شما در ابتدا به یک گواهی و مدرک معتبر استانی نیاز دارید .این مدرک باید از   ویزای کانادا ثبت این نوع از

مرکز همان استان که قصد ثبت درخواست برای استخدام نیروی کار دارید ، صادر شده باشد . برای اتباع خارجی  

 . دمی تواند از اداره مهاجرت و شهروندی کانادا نیز صادر شو 

 QUEBEC -SELECTED SKILLED WORKERS برنامه استخدام نیروی کار ماهر در استان کبک

PROGRAM 

این برنامه نیروی کار ماهر را از تمامی نقاط دنیا به منظور مشارکت در رشد اقتصادی با استفاده از معیار های  

ر طی اصدار یک بخشنامه توسط  د.   کند  می  جذب استان این در … تحصیلی ، تخصص کاری ، استعداد یابی و 

دولت کانادا ، تمام مهاجرین خارجی قبل از ثبت درخواست برای اقامت دائم ، باید شرایط ذکر شده در این  

را دارید که گواهی   ویزای کانادا بخشنامه را دارا باشند . در صورتی شما اجازه ی ثبت درخواست برای این نوع از

ت کنید . سپس می توانید برای دریافت اقامت دائم و دریافت امتیازات ویژه کانادا  انتخابی از استان کبک را دریاف

 : ، فرد باید مرحله را پشت سر بگذارد ویزای کانادا اقدام داشته باشید . برای بهره مندی از این نوع از 

د . این نشانگر تایید  فرد باید از دولت استان کبک مدرکی مبنی بر تایید انتخاب وی در برنامه مذکور داشته باش 

 . وی به عنوان مهاجر قانونی می باشد 

بعد از ثبت درخواست فرد متقاضی برای انتخاب استانی کبک ، فرد باید به اداره مهاجرت و شهروندان و  

 . پناهندگان کانادا درخواست اقامت دائم بدهد 

 .اداره پلیس تاییده نهایی بگیرد بعد از سپری کردن این قوانین ، فرد باید تست پزشکی انجام دهد و از 

 Business Class Immigration in Canada ویزای کانادا از طریق سرمایه گذاری



 

 

، به سه بخش تقسیم می شود . ویزای خویش فرمایان ؛ ویزای ثبت اختراع و ویزاهای   ویزای کانادا این نوع از

سرمایه گذاری فدرال . هر کدام از این ویزا ها می تواند به بخش های استانی و فدرال تقسیم شود ) مانند  

وع مختلفی  سرمایه گذاری کبک و فدرال ( به طور کلی روش های سرمایه گذاری در این کشور ، می تواند ان 

 داشته باشد که لینک های زیر به آن اشاره خواهیم کرد 

 Canadian Visa by Birth ویزای کانادا از طریق تولد 

از طریق تولد در بعضی کشور ها می تواند نوعی اعطای تابعیت و اقامت تلقی شود . همان طور که   ویزای کانادا

ز طریق تولد ، به صورت اتخاذ از سیستم خاک می باشد . اما  می دانید ، در کشور کانادا سیستم اعطای تابعیت ا

باید خاطر نشان کنیم که در کانادا ، این سیستم به صورت نسبی ست . یعنی شرایطی باید رعایت شود تا بتوان  

 . و تابعیت کانادا به فرد متولد شده و افراد وابسته به او اعطا شود ویزای کانادا از آن طریق

ابعیت از طریق خاک ) نسبی ( بدین معنا ست که مادر نوزاد در زمان زایمان ، باید دارای اقامت  سیستم اعطای ت

بلند مدت ) حتی ویزای توریستی بلند مدت ( باشد تا به فرزند وی تابعیت اعطا شود . این در حالی ست که  

کند . شما می توانید از    کشور های دیگر مثل برزیل ، شرایط اعطای تابعیت از طریق خاک مطلق را اجرا می

راهنمایی ها و مشاورین موسسه حقوقی ملک پور در این رابطه به صورت رایگان استفاده کنید . همچنین با  

 . توجه به لینک های زیر ، به مطالب جامع و کامل در مورد تولد در کانادا استفاده کنید 

 Canadian Visa by Marriage ویزای کانادا از طریق ازدواج

از طریق ازدواج برای اشخاصی هستند که قصد ازدواج با فرد کانادایی دارند و از این راه ، برای   یزای کاناداو

از طریق ازدواج ، سه حالت می تواند مورد   ویزای کانادا استفاده می کنند . برای دریافت  ویزای کانادا رسیدن به

نی کشوری که فرد غیر کانادایی تابعیت آن کشور را  بررسی قرار گیرد . اول اینکه ازدواج در کشور مبداء یع 

باشد . دوم   ویزای کانادا داراست که می تواند به نوعی طوالنی ترین و پیچیده ترین راه برای ازدواج و دریافت

اینکه ازدواج افراد مذکور ، در کشور ثالث که عموما کشور های اطراف کشور مبدا قرار میگیرد که می تواند برای  

و آثاری به همراه داشته باشد . و سوم اینکه افراد متقاضی بخواهند در کشور مقصد ازدواج خود را ثبت و به  هر د 

تایید مقامات قانونی برسانند . در این رابطه می توانید به لینک های مقاالت مرتبط مراجعه کرده و یا برای  

 . ه کنید اطالعات بیشتر از مشاوره رایگان موسسه حقوقی ملک پور استفاد

 Canadian Visa by Refugee ویزای کانادا از طریق پناهندگی



 

 

  توصیه  نیز را روش  این  در ابتدا باید بگوییم که موسسه حقوقی ملک پور در زمینه پناهندگی فعالیتی ندارد و

چرا که   . باشد  مهاجرت برای  راه  ترین  خطر  پر  و بدترین تواند  می پناهندگی طریق از  کانادا ویزای .  کند  نمی

افراد متقاضی این روش ، عموما به شرایط و ریسک های موجود در این راه آگاه نیستند . حتی گاها پیش می  

آید که متقاضیان مهاجرت ، به شرایط خوب و مسلم خود برای مهاجرت های قانونی اشراف ندارند به ناچار این  

می کنند . موسسه حقوقی ملک پور در این رابطه    روش را برای دریافت ویزای کانادا و اقامت دائم آن انتخاب

هیچ گونه فعالیتی نداشته و به شما عزیزان هم پیشنهاد نمی کند که از این طریق بخواهید برای دریافت ویزای  

  طرق از اقدام  کانادا و اقامت دائم آن اقدام داشته باشید . شما می توانید برای بررسی رایگان شرایط خود برای

 .ا مشاورین ما در موسسه تماس حاصل نمایید ب قانونی

 


