
 

 

 کانادا  ینیآفرنو

مقاله ما  نیکشور تاپ هستند. در ا کیبه دنبال مهاجرت کردن به  نیاکثر افراد کارآفر امروزه

که به  میکرد یو سع میمهاجرت به کانادا  آشنا کن یبا روش ها شتریب را زانیشما عز میخواهیم

از  یاالت. سومیکانادا و نحوه اخذ اقامت دائم پاسخ ده ینیکانادا، نوآفر یزایسواالت شما در مورد و

شود اقامت  یملک هم م دیبا خر ایآ ،اخذ اقامت دائم کانادا کدام است؟ یبرا ریمس نیبهتر :لیقب

 یبه افراد ما  کم ممکن است؟ هیمهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا با سرما ایآ و دائم کانادا را گرفت؟

 هیخواهند که سرما یاما نم ،هستند یو امکانات عال طیتاپ و با شرا کشور کیدنبال  یزندگ یکه برا

 یم یاست را معرف ینینوآفر یزایاخذ اقامت که و یروش ها نیاز بهتر یکی، را صرف کنند یادیز

و  دیکن یم افتیکانادا در ینیآفردرمورد نو یشتریو ب دیمقاله شما اطالعات مف نیادامه ا در. میکن

 یبرا ریمس نیانتخاب بهتر یبرا یریگ میبه شما در تصم نیو ا دیشو یروش آشنا م نیبا ا شتریب

در مورد  شتریب ییکه جهت راهنما یکند. در صورت یمهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا کمک م

 یتماس با موسسه مشاوره ا قیاز طر دیتوان یم دیبه مشاوره داشته باش ازین کانادا ینینوآفر  ضوعمو

MIE سواالت  دیتوان یم زانیشما عز نیهمچن .دیبهره مند شو هیاول گانیرا یاز مشاوره تلفن شیاتر

 نجایو در ا دهیپرس mieکوتاه از استاد ملکپور و کارشناسان موسسه  ییدئویو لیفا کیخود را  در 

 ینیدر مورد نوآفر یموضوعات قابل توجه دیخوان یمقاله م نیدر ادامه ا زانی. آنچه شما عزدیآپلود کن

 .باشد یم اکاناد

 

 انچه در این مقاله می خوانیم :

 شرایط عمومی کشور کانادا 

 روش های مهاجرت و نوآفرینی کانادا 

  کانادامراحل و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای نوآفرینی 

  تفاوت ویزای نوآفرینی کانادا با دیگر راه های سرمایه گذاری 

  خدمات موسسهMIE  در جهت ویزای نوآفرینی کانادا 



 

 

 سواالت متداول در زمینه نوآفرینی کانادا 

 سخن پایانی 

 

 شرایط عمومی کشور کانادا

 2.5م بگوییم که کانادا از لحاظ وسعت یک کشور بسیار پهناور است که به طور تقریبی می توانی

میلیون نفر است و برای زندگی آرام و بدون استرس  30برابر کشور ایران است. جمعیت این کشور 

پا و آمریکا ویژگی اروو برای افراد عالقه مند به کشاورزی جای بسیار خوبی است. کشور کانادا از 

وپا، امنیت اجتماعی دارد. کشور آمریکا، مدرن است و مانند کشور ار :مانندیعنی  هایی گرفته است

کشور کانادا از نظر آب و هوایی کشوری سردسیر است. افراد در این کشور به دلیل آب و هوای بسیار 

در این کشور افراد به زبان ها انگلیسی و فرانسوی صحبت خوب جنوب کانادا در آنجا سکونت دارند. 

یی قرار دارد و دولت این کشور امکانات کیفت زندگی در کشور کانادا در درجه بسیار باال می کنند.

و فرصت های بسیار زیادی برای شهروندان کشور خود فراهم آوره است.  کشور کانادا از لحاظ کار 

وسرمایه گذاری کشور بسیار خوبی است و به فرد امکان رشد و ترقی می دهد. و همانطور که گفته 

ورکانادا محیط بسیار خوبی برای افراد کارآفرین و شد و در ادامه مقاله بیشتر به آن می پردازیم کش

کانادا گذاشته است، ویزای  اخذ ویزایز طرح هایی که کشور کانادا برای سرمایه گذار است. یکی ا

 در ادامه مقاله بیشتر با این روش آشنا خواهیم شد.آفرینی کانادا است. نو

 

 روش های مهاجرت و نوآفرینی کانادا

کانادا، دستخوش تغییر است. اکثر افرادی که دارای سرمایه و بیزینس هستند روش های مهاجرت به 

عموما برای مهاجرت تقاضای روش های سرمایه گذاری را دارند، در حال حاضر بهترین روش برای 

این افراد روش نوآفرینی کانادا است. در روش نوآفرینی کانادا  فرد یک بیزینس نو آورانه را راه اندازی 

اجازه اخذ ویزای نوآفرینی  ،و به دولت کانادا ارائه می دهد. دولت کانادا بعد از ارائه طرح می کند

کانادا و اقامت را می دهد. در این طرح فرد می تواند برای راه اندازی این بیزینس به صورت گروهی 



 

 

ن افراد می نفر است و همه ای 5اقدام کند  و تعداد افرادی که می توانند در این طرح وارد شوند 

یکی از سواالتی که جزو سواالت پر تکرار توانند از طریق نوآفرینی کانادا برای اخذ اقامت اقدام کنند. 

شما عزیزان بوده است درمورد این است که آیا در روش ویزای نوآفرینی کانادا محدودیت فعالیت 

و یا حقوق  زه ورزشهم وجود دارد؟ به عنوان مثال فرد متقاضی مهندس آی تی، متخصص در حو

و می خواهد در این زمینه ها فعالیت داشته باشد، الزم است بگوییم که این روش برای  دان است

بعضی از رشته ها به عنوان مثال رشته های پزشکی و حسابداری و... موقعیت بسیار عالی دارد. یکی 

ستارتاپی کانادا بگوییم این از مهمترین نکته ای که الزم است به شما عزیزان درمورد روش ویزای ا

سال پس از اخذ اقامت دائم، موفق به دریافت پاسپورت کشور کانادا می  3است که فرد متقاضی 

 شود.

 

 مراحل و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای نوآفرینی کانادا

  که جهت اخذ ویزای نوآفرینی طی می شود را یدر این قسمت از مقاله ما برای شما عزیزان مراحل

مهاجرت به  ای. وقتی یک فرد تقاضمی کنیمبیان خواهیم کرد و همچنین مدارک الزم را عنوان 

شاید برایتان سوال اقدام کند.  روش نوآفرینی کانادا می توانند از کشور کانادا با سرمایه کم را دارد 

یک ایده نو برای  بیاید هزینه ویزای نوآفرینی کانادا چقدر است؟ در این روش شما بعد از ارائه شپی

 هیسرما نیاست شما با همبله، درست  داشته باشید.دالر  60تا  50سرمایه ای بین  باید بیزینس

 یو حت دیخود شو نسیزیب یو پردرآمد، برا یزندگ یبرا ،یعال اریکشور بس کیوارد  دیتوان یکم م

 .دیکشور را به دست آور نیاقامت دائم ا

 است: ریکانادا به صورت ز ینینوآفر یزایاخذ و مراحل

مرحله اول: همانطور که در باال هم گفته شد شما ابتدا نیاز به یک بیزینس پلن با ایده نو دارید، ��

که در طی طراحی این بیزینس موسسه حقوقی ملکپور شما را به یک تیم طراحی بیزینس پلن در 

 .کانادا معرفی می کند و شما هزینه را به آن تیم می پردازید 



 

 

مرحله دوم: بعد از آماده شدن بیزینس پلن شما آن را در قالب یک پرونده به موسسه حقوقی ��

ما بعد از دریافت مدارک شما تمامی مدارک را جمع آوری کرده و آن را برای و سانید. می رملکپور 

 کند.دولت کشور کانادا ارسال می کنیم. دولت کانادا پس از بررسی طرح شما آن را تایید می 

مرحله سوم: مرحله بعد از تایید بیزینس پلن شما این است که از سوی دولت کانادا به شما برای ��

به  و که بهتر است این ویزا را نگیرید ،دریافت ویزای اولیه پیغام داده می شود ما به شما می گوییم

 ماه برای فرد متقاضی اقامت دائم می گیریم. 3الی  2جای آن بعد از 

 مورد نیاز برای ویزای نوآفرینی کانادا به شرح زیر است:مدارک 

 داشتن بیزینس پلن ��

  5 یا 4داشتن مدرک آیلتس ��

 دالر  60الی  50داشتن مبلغ ��

 

 تفاوت ویزای نوآفرینی کانادا با دیگر راه های سرمایه گذاری 

که، سرمایه مورد نیاز  یکی از سواالتی که شما عزیزان راجب به نوآفرینی کانادا پرسیدید این است

برای ویزای نوآفرینی کانادا چقدر است؟ برای اینکه در این مورد بیشتر اطالعات به دست آورید با 

ما همراه باشید. همانطور که تا اینجا مقاله فهمیدید یکی از برنامه های خوبی که دولت کانادا ارائه 

نوآفرین کانادا یا ویزای استارتاپی کانادا است.   ویزای ،داده است و بهترین روش اخذ اقامت دائم کانادا

این مقدار سرمایه برای روش های  اما سرمایه گذاری برای روش نوآفرینی کانادا، بسیار کم است

در روش نوآفرینی کانادا شما فقط  ، 400الی  300است مبلغی حدود  تر دیگر مهاجرت خیلی باال

بگیرید عالوه بر این ها   را دالر می توانید همان ابتدا اقامت دائم کانادا 60تا  50با سرمای گذاری 

 دولت کانادا به شما در این طرح وام می دهد و امکانات خوبی را در اختیار شما می گذارد.

 



 

 

 کانادا ینینوآفر یزایدر جهت و  MIE موسسه خدمات

افرادی که متقاضی ویزای نوآفرینی و یا ویزای استارتاپی کانادا هستند باید بدانند که همانطور که 

که طرح بیزینس پلن آن به  ،مند یک ایده نو آورانه استنجای مقاله خواندید این روش نیازتا ای

قیه مراحل را انجام دولت کانادا ارائه می شود و حتما دولت کانادا باید آن را تایید کند تا بتوانید ب

در این رابطه با افراد و موسسات معتبر زیادی در کانادا  همکاری   MIEبدهید. موسسه مشاوره ای 

می نماید. و شما را به افرادی که در کانادا کار آن ها طراحی بیزینس پلن هست معرفی می کند و 

مامی افرادی که موسسه مشاوره شما هزینه طرح را به تیم طراحی می پردازید نه به موسسه ما  و ت

ای ملکپور در این زمینه با آن ها همکاری می کنند از هر نظر مورد تایید موسسه هستند. در ارتباط 

با سوال آیا خرید ملک هم باعث اخذ اقامت دائم کانادا می شود؟ و موسسه مشاوره ای ملکپور چه 

نمی تواند با خرید ملک اقامت دائم کانادا را  خدماتی را در این زمینه ارائه می دهد؟ در کانادا فرد

 20ت اهزار دالر یا بعضی اوق 70تا  50بگیرد . اما یک طرحی است که فرد متقاضی می تواند  با 

و در آنجا ملک را تحویل بگیرد که  ودهزار دالر اقامت دائم خود را بگیرد و بعد وارد کانادا ش 40الی 

 به اتمام نرسیده است.  البته این طرح هنوز کامل نشده و

 سواالت متداول در زمینه نوآفرینی کانادا 

 بهترین راه اخذ اقامت دائم کانادا کدام روش است؟ 

 آفرینی است.روش نو بهترین روش اخذ اقامت دائم کانادا،

از آیا  می توانیم از طریق خرید ملک در کانادا اقامت این کشور را بگیریم ؟  خیر، اخذ اقامت کانادا 

 طریق خرید ملک امکان ندارد.

 پروسه اخذ مدرک زبان برای متقاضیان ویزای نوآفرینی کانادا چقدر طول می کشد؟ 

 ماه مدرک خود را بگیرد. 4الی  3اگر فرد واقعا برای یاد گرفتن زبان وقت بگذارد می تواند  در زمان  

 می گردد؟ویزای نوآفرینی کانادا پس از چند سال به اخذ پاسپورت منتهی 

 سال موفق به اخذ پاسپورت می شود. 3فرد در کانادا پس از 



 

 

 

 سخن پایانی

ما در این مقاله فهمیدیم که ویزا نوآفرینی کانادا چیست؟ و فرد متقاضی ویزا نوآفرینی کانادا با چقدر 

اسپورت سرمایه می تواند اقدام کند؟ به این صورت که فرد با سرمایه کم موفق به اخذ اقامت دائم و پ

کشور کانادا می شود. برای اینکه شما اطالعات بیشتری در زمینه نوآفرینی کانادا کسب کنید می 

توانید عبارت نوآفرینی کانادا را با کلیدواژه ملکپور جستجو کرده و به مقاالت، پادکست ها و ویدئو 

نادا می توانید با موسسه های مرتبط دست یابید. در صورت  نیاز به مشاوره بیشتر درمورد نوآفرینی کا

 یکار از مشاوران مجرب موسسه ما مشاوره تلفن یاتریش تماس بگیرید در ابتدا mieمشاوره ای 

کانادا  ینیدر جهت نوآفر ی. سپس اقدامات بعددیو اطالعات الزم را کسب کن دیکن افتیدر گانیرا

 نیداشتن در ا سوال در صورت دیتوان یم زانیشما عز نیهمچن .دیموسسه انجام ده قیرا از طر

ما در اسرع وقت  نی. مشاوردیبگذار انیبا ما در م دگاهیمقاله در قسمت د ریمورد سوال خود را  در ز

 باشند. یم زانیسواالت شما عز یپاسخگو

 


