
 

 

 و مقدمه   در کانادا   ل ی موبا   رات ی تعم 

کشورها   ریبا سا  سهیاست که در مقا  یکانادا کشور  ی ارائه دارند ول  یبرا  ییهمه کشورها برنامه ها

 ل،یموبا  رکار ی تعم   ی انیو به ب  ی خارج  ی شوند تا متقاض   ی باعث م  ی دهد که همگ  یارائه م  یی ها  برنامه

 یبرنامه ها  افتیدر  یکه، برا   دیرا بدان  نیا  یبه اقامت کانادا و بعد از آن پاسپورت کانادا برسد. ول

و   دیمهاجرت را داشته باش  طیکانادا الزم است که شرا  یاستفاده از برنامه ها   یبرا  یانیکانادا و به ب

مهاجرت   ی ها  یندازمیو مدرک زبان از ن  یلیمدرک تحص   رای. زدیخود توجه کن  یلیبه مدرک تحص 

خود   یو حرفه ا  یمدرک فن  ل،یاموب  رات یتعم   نهی در زم  یبرخ  نیمهاجر  انی باشند. در م  یبه کانادا م

 یبرنامه مهاجرت   دنیدر کانادا در حال چ  لیموبا  راتی تعم   ن ینموده اند و به عنوان تکنس  افتیرا در

اطالعات پرداخته   یسر  کیدر کانادا در ادامه به برجسته کردن    لیموبا  رات یباشند. مقاله تعم   یم

از مناطق کانادا خارج شده   یکیمهاجرت به    یاز سردرگم   دیبراساس آن ها بتوان  زانیاست تا شما عز

 نی تکنس  ایباشد؟ آ  یم  زانیدر کانادا چه م  لیموبا  ر یتعم   ن ی. حقوق تکنسدیو آماده مهاجرت شو

 ر یتعم   ایکار به کانادا سفر کند؟ آ  یورکر برا  لیبرنامه فدرال اسک  قیتواند از طر  یم  لیموبا  ریتعم 

 یبرا ایکانادا کار کنند؟ آ ی ها  التیخود در ا یو حرفه ا  یاجازه دارند با مدرک فن  لیکنندگان موبا

ا را از سواالت شم   ن یجاب آفر ارائه داد؟ توجه به پاسخ ا  د یبا  ل یموبا  نیکار در کانادا به عنوان تکنس

در مقاله   ی و کاربرد  یدی کند. ما پاسخ آن ها را به صورت کل  ی مهاجرت به کانادا خارج م  یسردرگم 

 ن یبا مشاور  دیبتوان  یتا به راحت  میامکان را فراهم آورده ا  نیو ا  میآورده ا  انادا در ک  ل یموبا  راتیتعم 

کانادا  کشور  در    لیموبا  راتیدرباره تعم   ی. آن ها اطالعاتدیری ارتباط بگ  گانیرا  شیاتر  MIEموسسه  

 باشد.  ی کانادا م  2022  نیشک مطابق قوان  یدارند که ب

 ل یموبا  راتیتعم  یو حرفه ا  ی مهاجرت به کانادا با مدرک فن  طیشرا •

 کانادا   یالتهایدر کانادا در ا  ل یموبا  راتیتعم   شغل •

 مونترال لیموبا  راتیتعم  •

 در کانادا  لیموبا  راتیتعم   درآمد •

 در کانادا ل یموبا  راتیکار تعم   بازار •

 در کانادا   لیموبا  راتیمرتبط با شغل تعم   سواالت •



 

 

 در کانادا   لیموبا  راتیتعم ی در زمینه  انیپا  سخن •

   

 

 ل ی موبا   رات ی تعم   ی و حرفه ا   ی مهاجرت به کانادا با مدرک فن   ط ی شرا 

  طیهمراه خراب شده و بازگرداندن آن ها به شرا  ی تلفن ها  ر ی تلفن همراه مسئول تعم   ی ها  ن یتکنس

 ی است. برا  ت یتلفن همراه حائز اهم   یاز سخت افزار و نرم افزار انواع مدل ها   یخوب هستند. آگاه

 ز ین  ماهاخواندن نقشه ها و راهن  ییکشورها توانا  ریدر کانادا و سا  لیموبا  راتی در شغل تعم   تیفعال

  ی از آن ها برا  لیموبا  رکارانیتعم   رایز  ستیها ضرور  یابی  بیاستفاده از ع  نیاست. همچن  یضرور

حل مسئله   ی ها   مهارت نیعملکرد. بنابرا  ی ها  کنند. مانند تست  ی استفاده م  ی حل مشکالت ضرور

 درمود شرایط مهاجرت به کانادا با مدرک فنی و حرفه ای باید گفت که،   .سودمند هستند  اریبس

 ی شوند، ول  یمهاجرت به کانادا در نظر گرفته م  یبرا  ز ین  ی و حرفه ا  یدرک فندارندگان م  معموالا 

توانند   یم  ی ا  و حرفه  یمدرک فن   از دارندگان  یدارد. مثالا برخ   یکامال به نوع شغل آن ها بستگ  نیا

 یمدرک فن  ق یطر  از اجازه دارند    زین  لیموبا  رکارانیکد مشاغل خود وارد کانادا شوند. تعم   ق یاز طر

جاب آفر شانس کار در کانادا  افت یبا در لیموبا رکاران یتعم  یخود در کانادا کار کنند ول  یو حرفه ا

 ی م  ح یترج  ان یندارد و کارفرما  یاریدر کانادا هم اکنون طرفداران بس  لیموبا  رکاریرا دارند. شغل تعم 

قرار دهند، آن را   یخارج  لیموبا  رکارانیتعم   اریکه فرم استخدام خود را در اخت   نیا  ی دهند به جا

 ، یابیکار  ی ها   ت یسا  قیاز طر  ی در حالت کل  یقرار دهند. ول   ی داخل  لیموبا  رکارانیتعم   ار ی در اخت

ارتباط برقرار   یی کانادا  یکارفرما   کیبا    د یممکن است بتوان  یاستان  ی ها   و برنامه  ی ابیموسسات کار

 افتیمهاجرت به کانادا و در  یبرا  لیموبا  رکارانی عم ت  .دیو به واسطه شغل خود وارد کانادا شو  دیکن

معتبر ارائه دهند. البته به   یسیمدرک زبان انگل  کیمعتبر و    یلیمدرک تحص   کی  دیکانادا با  یزایو

ن  ییکه مردمان کانادا  نیا  لیدل کنند، کانادا دارندگان مدرک زبان   ی مکالمه م  ز یبه زبان فرانسه 

 .ردیپذ  ی م  زیرا ن  یفرانسو

 کانادا   ی التها ی در کانادا در ا   ل ی موبا   رات ی تعم   شغل 



 

 

که به    نیو قبل از ا  دیکانادا مستقر شو  یها   التیاز ا  یک یخود در    ماتی که براساس تصم   نیقبل از ا

مختلف   ی ها   در استان  ل یموبا  راتی تعم   یشغل  طیبه شرا  دیبا  د،یدر کانادا بپرداز  ل یموبا  راتیکار تعم 

 لیموبا  راتیشغل تعم  به کانادا    یها   الت یاز ا  کیکه کدام    دیکن  ق یتحق  دی. در واقع بادیکانادا بپرداز

مهارت دارند   لیموبا  ری که در تعم   یکنند. کسان  ی م  ت یرا حما  ی خارج  رکاریدهند و تعم   ی م  ت یاهم 

کارفرما   نیا  یبرا از  بگ  ییکانادا  یکه  آفر  انگل  دیبا  رندی جاب  زبان  زبان   ایو    یسیمدرک  مدرک 

 ی م  عیدو مدرک روند پروسه مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا را تسر  نیداشته باشند. ا  یفرانسو

و  لیموبا رات یتعم   نهیدر کانادا داشتن سابقه کار در زم ل یموبا راتی در شغل تعم  ت یفعال یکند. برا

که    افتیدر آفر  برا  کیجاب  مهم  م   ی دعوتنامه  کانادا  در  ن  یکار  ضرور  زیباشد  و  است.   ی الزم 

در کانادا بپردازند و    لیموبا  راتیکار تعم   هکه ب  نی ا  یدارند برا  لیموبا  راتیکه مدرک تعم  ینیمهاجر

کانادا   ی ها  الت یاز ا  ی که بعض   رند یرا در نظر بگ  نیا  د یکنند، با  دایال پاز مناطق کانادا انتق  یکیبه  

از برنامه   دیتوان  ی دهند. الزم به ذکر است که شما نم   یجاب آفر م  یبه متقاض  ازاتیبراساس امت

 و حرفه  یشما دارنده مدرک فن  رای. زدیاست، استفاده کن  رالکه مخصوص دولت فد  ی مهاجرت  نیآنال

حد نصاب را به دست   ازاتیاند امت  را خوانده  لیموبا  رات یکه رشته تعم   یو معموالا کسان  د یباش  ی م  یا

 یحات یجدول توض  نیکشور ما در ا  نیا  ی ها   الت یدر کانادا و ا  لیموبا  راتی آورند. در مورد تعم   ینم 

 ی را ارائه م  لیموبا  راتی مرتبط با تعم   یها شغل ها   التیکه کدام ا  میکرده ا  ان یب  ع. در واقمیداده ا

جدول درآمد   نیدر کانادا الزم است در کنار ا  لی موبا  راتی شغل تعم   لیو تحل   هیتجز  یدهند. برا

و   یکه مدرک فن  ی. ما به شکافتن موضوع درآمد شخص دیکن  زیآنال  زیدر کانادا را ن  لیموبا  راتیتعم 

 ل یکنندگان موبا  ریقوق تعم ح  ن یانگی . شما با دانستن ممیرا دارد، پرداخته ا  لیموبا  رات یتعم   یحرفه ا

کانادا   تیفیو با ک  زیشگفت انگ  یاز شهرها  یکیدرست به    یریگ  میتصم   کیبا    دیتوان  یدر کانادا م

 .دیابیانتقال ب

 شغل مرتبط با تکنسین تعمیر موبایل  نام ایالت و شهر 

 تکنسین فروش گوشی های هوشمند  تورنتو

 مربی تعمیرات موبایل ونکوور

 تکنسین خدمات  پیتربورو



 

 

 صنعتگر آسیابان  سرزمین های شمال غربی

 تکنسین تعمیرات اپل ویکتوریا

 

 مونترال   ل ی موبا   رات ی تعم 

 یخود م  ی زندگ  ت یفیکه به دنبال ارتقا سطح ک  یشخص  ی زندگ  ی ها برا  التیا  گر یمونترال در کنار د

استان ها برجسته   یدر کانادا و در مونترال نسبت به برخ  لیموبا  راتی. شغل تعم باشد، مناسب است

پردازند و در    یم  لیموبا  راتیقرار دارند که به تعم   ییباشد. در مونترال فروشگاه ها و مغازه ها  یتر م

پردازند که مدرکش در باب   ی م  ی به استخدام شخص   از یدر صورت ن  ایسال و    یاز فصل ها   یبعض 

برا  لیموبا  رات یتعم  با  لیموبا  ر یتعم   یاست.  در مونترال  آفر   ی مونترال  ی از کارفرما  د یو کار  جاب 

با  دیریبگ ا   دیو  جاب آفر   قیاز طر  و   دیمونترال ساکن شو  التیبعد از مهاجرت به کانادا حتماا در 

 ی به اطالعات مهاجرت ز یرا ن ن ی. ادیمختلف شروع کن ی ها  لیموبا  ر یخود را در خصوص تعم  ت یفعال

 یها  الت یاز ا ی در کانادا و در مونترال نسبت به بعض  لیموبا  راتیکه، بازار کار تعم  د یخود اضافه کن

 باشد.  ی کانادا قابل توجه م

 در کانادا   ل ی موبا   رات ی تعم   درآمد 

به   ار یرشته را مطالعه کرده اند، بس  ن یکه ا  یدر کانادا افراد  ل یموبا  راتیکار تعم  ی به هنگام بررس

 افت یدر  یدر کانادا، برا  لیموبا  راتیو براساس حقوق شغل تعم   شندیاند  یرشته در کانادا م  ن یحقوق ا

 رات یتعم   هی اول نیتکنسشوند.  ی کانادا از اداره مهاجرت آماده م یزایو یانی کارت اقامت کانادا و به ب

کند.   ی م  افت یدالر کانادا حقوق در  15.55  ن، یانگیمرتبط، م  ی سال تجربه کار  ۴  یتلفن همراه با ا ال

دالر کانادا حقوق   16  ن،ی انگیمرتبط، م  ی سال تجربه کار  9تا    5تلفن همراه با    رات یتعم   نیتکنس  کی

گذارد. مهارت   ی م  ریتاث  لیموبا  رکارانیحقوق تعم   زانیکند. البته داشتن مهارت بر م  ی م  افتیدر

 باشند:   یم  ان یجا نما نیگذارند، در ا  ی م  ریدر کانادا تأث  لیموبا  راتیشغل تعم   درامد   که بر  ییها

 . دیافزا  ی م  لیموبا  رکار یتعم   کیحقوق   ن یانگی درصد بر م  ۴مهارت   نی: ایکار  میلح



 

 

 یحقوق م  لیموبا  رکارانی تعم   ریاز سا  ترشیدرصد ب  ۳مهارت    نی: دارندگان ایکیالکترون  یابی  بیع

 .رندیگ

 

 در کانادا   ل ی موبا   رات ی کار تعم   بازار 

رشته کار  تعم   یا  بازار  به  مربوط  ها  لیموبا  راتیکه  رشته  کار  بازار  به  نسبت  است،  کانادا   ی در 

 ی که مدرک فن  یها به کسان  التیاز ا  یمتوسط است، البته بعض   یکم   یپزشک  یو رشته ها  یمهندس

دارند،   که   ی تیبه آن ها براساس صالح  نی. بنابراازمندندیدارند، ن  لیموبا  راتی تعم   نه یدر زم  یو حرفه ا

به بحث   دیدر مبحث مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا شما با  زیدهند. همراهان عز  یجاب آفر م

از دعوتنامه خود به   دیکه بتوان  نیا  یدارد. برا  ازین  لیموبا  رگریکه به تعم   دیبپرداز  یالتیا  یو بررس

پل کن  یبرا  یعنوان  استفاده  نظر  مورد  منطقه  و  کانادا  به  از    د یبا  دی حضور  را  آفر خود   ک یجاب 

داند. پس   یرا معتبر نم   انیکارفرما  ی . دولت کانادا تمامدیکرده باش  افتیدر  ییمعتبر کانادا  یکارفرما

که   دیبگرد  ییکانادا به دنبال کارفرما  یابیکار  یها   تیسا  قیاز طر  ایو    یابیموسسات کار  قیاز طر

 برای این که اطالعاتی درباره نرخ بیکاری کانادا عایدتان شود، به این نمودار نگاه کنید. معتبر است.  

 

 در کانادا   ل ی موبا   رات ی مرتبط با شغل تعم   سواالت 

 کار به کانادا سفر کند؟  یورکر برا  لیبرنامه فدرال اسک  قیتواند از طر  یم  لیموبا  ر یتعم  نیتکنس  ایآ

ایالتی اقدام کند یا مستقیما از طریق آژانس های  یک تکنسین موبایل باید از طریق برنامه های 

 کاریابی اقدام کند.



 

 

 

 کانادا کار کنند؟   ی ها  الت یخود در ا  ی و حرفه ا  ی اجازه دارند با مدرک فن  ل یکنندگان موبا  ر یتعم   ایآ

 بله، ولی باید پیشنهاد شغلی و دعوتنامه امضا شده از کارفرمای ایالتی دریافت کنند. 

 جاب آفر ارائه داد؟   د یبا  لیموبا  نیبه عنوان تکنس  کاناداکار در    یبرا  ایآ

 بله، داشتن جاب آفر ورود شما را به کانادا راحت تر می کند. 

 موبایل را می پذیرند؟  همه ایالت های کانادا تعمیرکارانآیا  

 خیر، هر ساله بعضی از ایالت ها به استخدام تعمیرکار موبایل خارجی می پردازند. 

 

 در کانادا   ل ی موبا   رات ی تعم در زمینه    ی ان ی پا   سخن 

کشور محسوب   نیا  تی فیبا ک  یبه کانادا و استان ها  دنیرس  یبرا  ریمس  نیتر   عیکانادا سر  یبرنامه ها 

که   مینمود  ان یو ب  میدر کانادا را برجسته کرد  لیموبا   رات یشوند. در مقاله حاضر درآمد شغل تعم   یم

و با   یکل  لت . در حا ردیگ  ی حقوق م  زانیکانادا چه م  یبا کار در فروشگاه ها   لیموبا  نیتکنس  کی

است به ذکر کرد که، ممکن    د یموضوع را با  نیدر کانادا ا   ل یموبا  راتیمقاله تعم   نیتوجه به عناو

کشور   ن یکار در کانادا و به هنگام کار در شهرها و مناطق ا  افتن یبه هنگام    د یکه دار  یخاطر مدرک

 دیشو  ی مواجه م  ی کمتربا مشکل    د یجاب آفر شو  افت یاگر موفق به در  یول  د یمواجه شو  ی با مشکالت

که قرار است  ی که کارفرما در آن جا قرار دارد. بعالوه شرکت د یشو ی التیوارد ا دیتوان یتر م ع یو سر

 رات یاز شغل تعم   یآگاه   زیشده است. همراهان عز  سی مربوطه تاس  التیدر دل ا  دیکن  ت یدر آن فعال

. البته حضور دیمواجه شو ی ترکم  ی شود تا با مشکالت مهاجرت ی باعث م ز یکانادا ن کشور  در لیموبا

گذارد. از آن جا که   ی م  ری به کانادا تاث  لیموبا  نیروند مهاجرت تکنس  عیبر تسر  اریبس  ییکانادا  لیوک

 هیتوص  ست،ین  یو مهندس  یهمچون؛ پزشک   گرید   ی شغل ها  ی در کانادا به برجستگ  لیموبا  راتیتعم 

 ملک پور  یو مشاوره ا ی مهاجرت موسسه  نیشغل با مشاور نیابتدا درباره مدرک خود و ا م؛ یکن یم



 

 

 ق یکانادا از طر  یزایاخذ و  ی. سپس برادیاز آن ها بپرداز  گانیمشاوره را  افتیبه در  و   دییصحبت نما

 . دیبپرداز  ی و حرفه ا  یمدرک فن

 

 

 

 


