
 

 

 کار در کانادا

 چگونه ویزای کار کانادا بگیریم؟ بررسی شرایط ویزای کار کانادا

در این مقاله مورد بررسی   ویزای کار کانادا  اخذ  و  کار  جستجوی شرایط  کانادا، کاریابی های  سایت ،  کار در کانادا

چگونه است؟ شرایط سنی ویزای کار   مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر.  و تحلیل علمی قرار می گیرد 

ویزای جستجوی کار کانادا را    به چه صورت است؟ آیا می توان اقامت کانادا از طریق کار  کانادا چگونه است؟

زای کار کانادا چند ساله است؟ بطور کلی شش روش برای مهاجرت وجود دارد که عبارتند از  دریافت کرد؟ وی

  یکی  بعنوان کانادا در  کار  وضعیت  بررسی به بنابراین.  گذاری   سرمایه و تحصیل  ، کار ،  پناهندگی تولد ، ازدواج ،  

نادا که در شمال قاره آمریکای  کا کشور. پردازیم می کانادا  کار  ویزای هزینه  همچنین و  مهاجرت های روش  از

شمالی واقع شده است ، دومین کشور بزرگ دنیا از نظر مساحت می باشد . مساحت زیاد و جمعیت این کشور  

باعث شده تا کانادا به کشوری مهاجرپذیر تبدیل شود و ساالنه شمار زیادی از مردم از سراسر دنیا از طرق  

  زمینی مرز. باشند   داشته را  کشور  این  به مهاجرت قصد   از طریق کار مهاجرت به کانادا مختلفی از جمله

که آبشار نیاگارا هم که   شود  می محسوب زمینی مرز  بلندترین  آمریکا متحده ایاالت با کشور  این  مشترک

بزرگترین آبشار جهان است در همین نقطه واقع شده است . پایتخت سیاسی این کشور شهر اتاوا می باشد ،  

تورنتو و ونکوور از دیگر شهرهای پرجمعیت آن می باشند. به شما عزیزان توصیه اکید می شود برای کسب  

هاجرت به کشور کانادا که کار در کانادا یکی از آنها می باشد اطالعات جامع و دقیق تر در مورد کلیه روش های م

  در  مقاله  مطالعه  از پس . بفرمایید  مالحظه و  تهیه  را  مهاجرت  مسیر  ، ویدیوی راهنمای گام به گام انتخاب

تماس حاصل  ( اتریش  MIE)ه حقوقی ملک پورموسس در  ما  مشاورین با  توانید  می  بیشتر  اطالعات به نیاز صورت

 .نموده و مشاوره رایگان دریافت نمایید 

 انواع ویزای کار کانادا 

 Federal Skilled Trades Program کار در کانادا از طریق برنامه تاجران ماهر فدرال

 Federal Skilled Worker Program کار در کانادا از طریق برنامه کارگران ماهر فدرال

 Quebec-Selected Skilled Worker Program کار در کانادا از طریق برنامه کارگران ماهر فدرال کبک

 Provincial Nomination Programs کار در کانادا از طریق برنامه های کاندیدای استانی

 Family-Sponsorship Program کار در کانادا از طریق برنامه حمایت خانوادگی

 Live-in Carediver Program از طریق برنامه مراقبانکار در کانادا 

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/
https://miemohajerat.net/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1/
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-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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 مدارک الزم برای ویزای کار در کانادا

ساله و چند بار ورود   5برای دانستن اینکه ویزای کار کانادا چند ساله است باید گفت ویزای کانادا به صورت 

 :انادا بپردازیمک  ویزای برای  نیاز  مورد مدارک به بخش  این در   شود. حال الزم است صادر می 

 گذرنامه معتبر 

 قطعه  2عکس از متقاضی اصلی و همراهان )اعضای خانواده( هر کدام 

 دعوتنامه کاری 

 دعوتنامه کاری از کبک در صورت وجود 

 مدارک و مستندات مبنی بر اثبات رابطه شما با خانواده تان

 را پر کنید  (IMM 1295) در صورتیکه از خارج از کانادا درخواست ویزا می کنید باید فرم درخواست مجوز کار

 فرم اطالعات تکمیل شده متقاضی

 فرم اطالعات تکمیل شده خانواده 

درخواست برای فرم اقامت موقت، این فرم باید توسط: متقاضی اصلی، همسر یا همسر قانونی و همه فرزندان  

سالگی تکمیل شود. این فرم فقط باید توسط اتباع خارجی که نیاز به ویزای اقامت موقت   18ته زیر سن وابس

 .دارند که به کانادا وارد شوند تکمیل شود

چنانچه نماینده قانونی شما و خانواده تان برای شما اقدام می نماید باید فرم مخصوص این کار را نیز تکمیل  

 .نمایید 

 2021نیاز کانادا  لیست مشاغل مورد

در این قسمت برخی از مشاغل موردنیاز کانادا و شغل های خوب در کانادا را در جدول زیر خدمتتان معرفی می  

 .کنیم

 طراحان شهری و زمین  معماران مهندسان کامپیوتر 

 مهندسان نرم افزار و طراحان کنولوژیست های شیمیایی  طراحان وب و توسعه دهندگان



 

 

ریاضیدانان، آمارگیران و  

 .n.e.cسایر مهندسین حرفه ای،   معماران منظر  حسابداران 

 مهندسین متالورژی و مواد  مهندسین معدن مهندسان زمین شناسی

 مهندسین عمران مهندسان مکانیک مهندسین برق و الکترونیک 

گمرک، کشتی و سایر  

 کارگزاران 

سابداری و  تکنسین های ح

 دستیار اداری پزشکی  حسابداران 

 مدیران تولید  متخصصان منابع انسانی مدیریت کسب و کار

مدیران تعمیر و نگهداری  

 مدیران مخابرات  مدیران فروش شرکت ها تاسیسات 

تحلیلگران پایگاه داده و مدیران  

 داده 

برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه  

 نقشه برداران زمین  دهندگان رسانه های تعاملی 

 مدیران امالک  فیزیکدانان و اخترشناسان شیمیدان

 مدیران حمل و نقل  مهندسان نفت مهندس هوا فضا 

 مدیران خدمات پستی و پیک  مدیران مالی 

تحلیلگران و مشاوران سیستم  

 اطالعاتی

 قضات صلح مدیران کشاورزی  افسران دادگاه 

 



 

 

 میزان حقوق کار در کانادا

کار در کانادا جزو مسایلی است که وقتی به آن می پردازیم، از اولین گزینه هایی که به ذهن متبادر می شود  

بحث میزان حقوق و درآمد در آن کشور است. میزان حقوق و درآمدها با توجه به نوع کار و تخصص می تواند  

برای مهاجرت از طرق مختلف به کشور  متفاوت باشد ولی مساله مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 

کانادا و اخذ اقامت دایم و پاسپورت این کشور میزان حقوق نباید از حداقل حقوق مصوب در آن کشور برای آن  

کار کمتر باشد تا بتوان بدین وسیله تمدید ویزای کار کانادا را انجام داد. این مساله با پرداخت مالیات در کشور  

م دارد. در جدول زیر میانگینی از دستمزد هفتگی درمورد شغل های خوب در کانادا و رشته  کانادا ارتباط مستقی 

 :های پولساز در کانادا برای شما عزیزان گردآوری شده است

  میانگین دستمزد هفتگی شغل

 دالر 1.093 جنگلداری و پشتیبانی 

 دالر 2.159 معدن و استخراج نفت و گاز 

 دالر 2.088 خدمات رفاهی

 دالر 1.233 ساخت و ساز

 دالر 1.091 ساختمان سازی

 دالر 1.239 عمده فروشی 

 دالر 596 خرده فروشی 

 دالر 1.026 حمل و نقل و انبار داری 

 دالر 1.285 صنایع اطالعاتی و فرهنگی 



 

 

 دالر 1.366 مالی و بیمه 

 دالر 1.040 امالک و اجاره امالک 

 دالر 1.801 مدیریت و مدیریت شرکت ها 

 دالر 1.049 خدمات آموزشی 

 دالر 598 فعالیت های هنری 

 دالر 399 خدمات اقامت و غذا 

 دالر 1.290 مدیریت دولتی 

 

 بررسی ویزای همراه برای کار در کانادا

یکی از دغدغه های افراد در بحث مهاجرت، بخصوص برای افراد متاهل، الحاق خانواده است و اکثر متقاضیان  

مایلند که همزمان با خانواده مهاجرت داشته باشند. یکی از مزیت های ویزای کاری کانادا همراهی خانواده در  

امکان رفتن همزمان متقاضی و همراهانش وجود   ابتدا و یا با فاصله کوتاهی از متقاضی اصلی است. در اکثر موارد

دارد. در بعضی موارد نیز همانطور که قبال عرض نمودیم با فاصله زمانی کوتاهی خانواده به متقاضی اصلی ملحق  

می شوند. در روش اکسپرس انتری یکی از بهترین روشهای مهاجرت کاریست که فرد همزمان با خانواده می  

 .ده و به کانادا بروند تواند ویزا دریافت نمو

 


