
 

 

 مقدمه ای بر مهاجرت حسابداران به کانادا

کشور کانادا بخاطر انگلیسی زبان بودن و مهاجر پذیر بودن همیشه یکی از گزینه های انتخابی به 

های پر متقاضی عنوان مقصدی برای مهاجرت می باشد. با توجه به اینکه رشته حسابداری از رشته 

ی شود، ما تصمیم در میان افراد است و این رشته هم جزء رشته های پر درآمد در دنیا محسوب م

مهاجرت به کانادا از طریق رشته به صورت تخصصی به بررسی شرایط مهاجرت  گرفتیم در این مقاله  

بداران به کانادا شرایط مهاجرت حسا.  بپردازیمحسابداری و چگونگی مهاجرت حسابداران به کانادا  

چیست؟ بازار کار رشته حسابداری در کانادا به چه صورت است؟ شرایط مهاجرت به کانادا با مدرک 

حسابداری در ایالت های مختلف چیست؟ چنانچه شما متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق رشته 

در دفتر ونکوور کانادا و همینطور دیگر   ملک پور  مشاوره ایموسسه  حسابداری هستید، می توانید با  

شعب در کشورهای مختلف جهان ارتباط بگیرید و در مورد مهاجرت حسابداران به کانادا مشاوره 

خصوص مهاجرت می توانید سواالت خود را در  همراهان عزیز  شما    ، عالوه بر این  رایگان دریافت کنید. 

استاد ملک پور و کارشناسان موسسه پرسیده و در   در فایل ویدیویی کوتاه ازحسابداران به کانادا  

 اینجا آپلود نمائید.

ی که در مقاله مهاجرت حسابداران به کانادا مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند، به شرح تموضوعا

 زیر می باشند :

 شرایط مهاجرت حسابداران به کانادا •

 بهترین شهر کانادا برای حسابداری  •



 

 

 احقوق حسابدار در کاناد •

 بازار کار شغل حسابداری در کانادا •

 شرایط استخدام حسابدار در کانادا •

 مجوزهای الزم برای کار به عنوان حسابدار در کانادا •

 وظایف اصلی حسابداران و دفترداران در کانادا •

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت آلبرتا  •

 بریتیش کلمبیا مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت   •

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت مانیتوبا •

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت اونتاریو  •

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت نیوبرانزویک  •

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت نوا اسکوشیا •

 حسابدارها در ایالت ساسکاچوانمهاجرت به کانادا ویژه  •

 شرایط اخذ اقامت حسابداران در کانادا •

 سواالت متداول در مورد مهاجرت حسابداران به کانادا  •

 سخن پایانی  •

 

 



 

 

 شرایط مهاجرت حسابداران به کانادا

خیلی از افرادی که تمایل دارند به کشور کانادا مهاجرت کنند، حسابدار هستند و در رشته حسابداری 

کردند و عالقه دارند از شرایط مهاجرت به کانادا با مدرک حسابداری مطلع شوند که در این تحصیل  

قسمت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. ساالنه کشور کانادا مشاغلی را به عنوان مشاغل مورد 

عنوان   تحت  ملی  مشاغل  و  نام    NOCنیاز  با  حسابداری  رشته  کند.  می   accountingاعالم 

technicians and bookkeepers    هم جزء مشاغل مورد نیاز کانادا می باشد و در گروهNOC 

B   قرار دارد. یکی از روش هایی که برای مهاجرت حسابداران به کانادا مناسب است، مهاجرت از

طریق اسکیلد ورکر فدرال یا نیروی کار متخصص ماهر می باشد که از طریق برنامه اکسپرس اینتری 

. این برنامه که از همان ابتدا به شخص متقاضی اقامت دائم اعطا می کند، بر اساس انجام می شود

سیستم امتیاز بندی بنا شده است و فاکتورهایی مثل سن، تحصیالت، سابقه کار، پیشنهاد شغلی و 

ه اسکیلد ورکر فدرال، سطح زبان فرد در گرفتن امتیاز بسیار مهم می باشند. البته عالوه بر برنام

و همین پروسه اکسپرس اینتری در استان های مختلف نیز وجود دارد. که شرایط    دیدا کانمه  برنا

امتیاز بندی در استان های مختلف متفاوت است. اگر شخصی موفق به اخذ امتیاز الزم برای مهاجرت 

حسابداران کانادا در استان مشخصی شود، باید به مدت دو سال در همان استان کار کند و بعد از 

 دو سال می تواند محل زندگی خود را تغییر دهد. 

 

 



 

 

 بهترین شهر کانادا برای حسابداری

یکی از مهم ترین موضوعاتی که برای متقاضیان مهاجرت حسابداران به کانادا از اهمیت ویژه ای 

قطعاً افرادی که   ؟برخوردار است، این است که بهترین شهر کانادا برای حسابداری چه شهری است

موضوع را  دودارای مدرک حسابداری هستند و قصد دارند به کشور کانادا برای کار مهاجرت کنند، 

برای انتخاب شهر باید مورد توجه قرار دهند. اولین موضوع این است که بازار کار رشته حسابداری 

شته حسابداری زیاد است. در کدام شهر کانادا خوب است و در کدام شهر نیاز به نیروی کار در ر

موضوع بعدی که برای عالقه مندان به مهاجرت حسابداران به کانادا بسیار حائز اهمیت است، این 

است که در کدام شهر کشور کانادا حسابداران از میزان حقوق بیشتری برخوردار هستند. با توجه به 

مناسب هستند، به ترتیب عبارتند   جدیدترین آمار، بهترین شهرهای کانادا که برای رشته حسابداری

از : تورنتو، اتاوا و ونکوور. این سه شهر شرایط مناسبی را برای حسابداران هم از حیث بازار کار و هم 

از نظر میزان درآمد این شغل در نظر گرفته اند. در بخش های بعدی حقوق حسابدار در کانادا در 

 اری در کانادا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شهرهای مختلف و همینطور بازار کار شغل حسابد

 

 حقوق حسابدار در کانادا

بسیار مهم می باشد، میزان حقوقی هست   حسابداران به کانادامتقاضیان مهاجرت  از مسائلی که برای  

می کند. به طور کلی، میزان حقوق حسابدار در   دریافت که یک حسابدار بابت کار خود در کانادا  

کانادا با توجه به سمت شخص، تجربه کاری و استان محل کار نیز متفاوت است. به صورت کلی 



 

 

دالر در ساعت است. طبق  30حدوداً   میانگین درآمدی که یک حسابدار در کانادا دریافت می کند، 

هزار دالر در سال است. به  میزانی   58جدیدترین آمار، میانگین حقوق یک حسابدار در کانادا تقریباً  

که شخص تجربه کاری بیشتری داشته باشد، حقوق بیشتری هم دریافت می کند. به عنوان مثال، 

هزار دالر در   96سال باشد، می تواند    5  اگر شخصی سابقه کار وی در زمینه حسابداری بیشتر از

، حقوق وی می تواند باشدسال    20تا  سال    10شخص از  سال درآمد داشته باشد. اگر سابقه کاری  

هزار دالر در سال افزایش یابد. حداقل حقوقی که یک حسابدار بدون تجربه در کانادا دریافت   114تا  

در جدول زیر، میانگین حقوقی که یک حسابدار در هزار دالر در سال است.    40می کند، حدوداً  

 کانادا در شهرهای مختلف بابت شغل خود دریافت می کند، را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم : 

 میانگین حقوق ساالنه )دالر(  نام شهر 

 59.000 تورنتو

 57.800 مونترال 

 56.700 ونکوور

 60.500 اتاوا

 68.500 کلگری

 

 

 



 

 

 کار شغل حسابداری در کانادابازار 

بازار کار شغل حسابداری در کانادا آیتم بسیار مهمی برای مهاجرت حسابداران به کانادا است. جدول  

زیر نرخ بیکاری کشور کانادا را در سال های اخیر نشان می دهد ؛ طبق این جدول نرخ بیکاری کشور 

دانی نخواهند داشت. کانادا سیر نزولی دارد و کالً در کشور کانادا افراد برای پیدا کردن کار مشکل چن

بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری رشته حسابداری در کانادا به نسبت متوسط نرخ بیکاری در کانادا 

پایین تر است. پس می توان گفت، رشته حسابداری در کانادا بازار کار خوبی دارد و نرخ بیکاری این 

ا در شهرهای بزرگ به نسبت شهرهای رشته پایین است. البته نیاز به نیروی کار حسابدار در کاناد

است. البته الزم  شتریبکوچک این کشور بیشتر است و شانس کاریابی در شهرهای بزرگ به مراتب  

به ذکر است که در برخی از استان های کانادا از جمله استان بریتیش کلمبیا، استان نیوبرانزویک،  

ابدار اعالم شده است. تعداد ساعات کاری یک استان نوا اسکوشیا و استان آلبرتا نیاز به نیروی حس

 ساعت در هفته است.  40الی    35حسابدار به طور نرمال  

 

 شرایط استخدام حسابدار در کانادا

مهم ترین موضوعی که برای مهاجرت حسابداران به کانادا وجود دارد، این است که کسانی که موفق 

وانند در رشته خود کار کنند باید مدرک خود را به ورود به کشور کانادا می شوند، برای اینکه بت

معادل سازی کنند. اگر شما دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه های کشور کانادا هستید، می توانید 

در شرکت یا کمپانی های حسابداری مشغول به کار شوید. اما اگر شما تحصیالت خود را در ایران یا 



 

 

ه اید، در ابتدا باید پروسه معادل سازی مدرک خود را کشورهای دیگر در رشته حسابداری گذراند

شود، می  گفته  نیز  تحصیلی  مدارک  ارزیابی  که  مدرک  سازی  معادل   Educationalبگذرانید. 

Credential Assessement    نامیده می شود که به اختصار به آنECA    با  ECAمی گویند. 

و مدارک سنجیده می شود، این برنامه   دانشگاهی، سرتیفیکیت ها، گواهی نامه   کارمدمعتبر بودن  

تمامی مدارک تحصیلی فرد را تأیید می کند و معادل همان مدرک در کانادا را به شخص اعطا می 

کند. با توجه به اینکه ممکن است قوانین و اصول رشته حسابداری در ایران با کانادا متفاوت باشد، 

دوره های آموزشی برای یادگیری علم حسابداری بسته به نوع مدرک تحصیلی شاید نیاز به گذراندن  

 در کانادا باشد.

 

 مجوزهای الزم برای کار به عنوان حسابدار در کانادا

در صورتی که شما دارای مدرک رشته حسابداری برای مهاجرت به کانادا هستید و می خواهید برای 

ورد مجوزهای الزم برای کار به مهاجرت حسابداران به کانادا اقدام کنید، مسلماً تمایل دارید در م

عنوان حسابدار در کانادا مطلع شوید که در این قسمت به تفصیل در مورد این مسئله بسیار مهم 

توضیح خواهیم داد. از مدارک مورد نیاز برای مهاجرت حسابداران به کانادا می توان به داشتن مدرک 

اره کرد. یکی از مجوزهای الزم برای کار تحصیلی در زمینه رشته حسابداری و سابقه کار مرتبط اش

و معادل مدرک کانادایی آن می   ECAبه عنوان حسابدار در کانادا، تایید گرفتن مدرک تحصیلی در  

مورد نظر را دریافت کنند. همانطور که در   NOCباشد. پس از آن افراد باید بتوانند امتیاز الزم در  



 

 

قرار دارد و کد مربوط به این   NOC Bزیر گروه  بخش های قبلی گفته شد، رشته حسابداری در  

، داشته باشندعالقه دارند مهاجرت به کانادا با رشته حسابداری  می باشد. افرادی که    1111رشته  

پس از معادل سازی مدرک و معتبر کردن مدرک خود در سیستم آموزشی کانادا، باید در کد مربوطه 

در سیستم اکسپرس اینتری پروفایل تشکیل دهند و منتظر دعوتنامه   NOC B    رشته حسابداری در

باشند. با دریافت دعوتنامه شخص دارای اجازه کار در کشور کانادا می باشد و می تواند با اقامت دائم 

 کانادا وارد کانادا شود.  

 

 وظایف اصلی حسابداران و دفترداران در کانادا

مهاجرت حسابدارن به کانادا اهمیت دارد، این است که وظایف   سوال دیگری که برای عالقه مندان به 

حسابداران در کانادا مانند دیگر کشورهای جهان اصلی حسابداران و دفترداران در کانادا چیست؟  

خواهیم پرداخت. اصلی ترین   ن آمسئولیت ها و وظایف مختلفی دارند که در این قسمت به بررسی 

ابرسی کردن و مستند کردن گزارش های مالی افراد یا شرکت می وظیفه حسابداران در کانادا، حس

باشد. حسابداران می توانند برای شخصی کار کنند و وظایف حسابرسی حساب ها و اسناد مالی وی 

را به عهده گیرند ؛ یا اینکه می توانند به عنوان یک حسابدار یا دفتردار در یک شرکت یا کمپانی کار 

حسابداران مشاوره دادن به افراد و شرکت ها در تمامی امور مالی آن ها  یفاوظ کنند. یکی دیگر از 

را ی لماکردن هزینه ها، مدیریت کردن بودجه و امور مالیاتی می باشد. حسابداران اسناد  مکاعم از 

تجزیه و تحلیل می کنند و در کارهای مربوط به مالیات می توانند به فرد متقاضی کمک کنند. به 



 

 

کلی،   به طور  مربوط  قوانین  به  افراد  کردن  آگاه  کانادا،  در  دفترداران  و  حسابداران  اصلی  وظایف 

 حسابداری و مالیات و حساب و کتاب کردن اسناد مالی شرکت یا فرد می باشد.

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت آلبرتا

افزایش یافته است. طبق جدیدترین در سال های اخیر، نیاز به نیروی کار حسابدار در استان آلبرتا  

هزار نفر در استان آلبرتا به عنوان حسابدار مشغول به فعالیت هستند و در دو سال  29آمار، تقریباً 

 24اخیر میزان افرادی که در رشته حسابداری شروع به کار کردند و در این شغل استخدام شدند،  

 34الت آلبرتا کار می کنند، به صورت تقریبی  درصد بوده است. تعداد ساعاتی که حسابداران در ای

به حسابداران  مهاجرت  متقاضی  برای افرادی که  ساعت در هفته می باشد. میانگین حقوق دریافتی  

آلبرتا   ایالت  در  ساالنه   ،هستندکانادا  درآمد  متوسط،  طور  به  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 

هزار دالر است و میانگین حقوقی که حسابداران بابت   46حسابداران در ایالت آلبرتا در کانادا حدوداً  

دالر در ساعت است. الزم به ذکر است که تقریباً  26کار در خود در استان آلبرتا دریافت می کنند،  

 اران در این استان به صورت شخصی کار می کنند و شرکت خصوصی خود را دارند.یک سوم حسابد

 

 

 



 

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت بریتیش کلمبیا 

استان بریتیش کلمبیا همواره یکی از مقاصد ایده آل برای مهاجرت حسابداران به کانادا می باشد. 

برسی در ایالت بریتیش کلمبیا همچنان باال می باشد نیاز به نیروی کار در مشاغل حسابداری و حسا

هزار نفر در این استان در کارهای مربوط به حسابداری و دفتر داری مشغول به کار   31و تقریباً  

هستند. درصد زیادی از حسابداران در استان بریتیش کلمبیا در مجتمع ها، فروشگاه ها و کمپانی 

کا حسابداری  بخش  در  ساز  و  ساخت  آمار،  های  جدیدترین  با  مطابق  کنند.  می  از   55ر  درصد 

حسابداران در ایالت بریتیش کلمبیا به صورت تمام وقت کار می کنند. در مورد، درآمد حسابداران  

در استان بریتیش کلمبیا در کانادا باید این موضوع را اشاره کرد که میانگین حقوقی که حسابداران  

 دالر در ساعت است.  24بریتیش کلمبیا می گیرند، و دفترداران در کانادا در استان  

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت مانیتوبا 

ایالت مانیتوبا که یکی از ایالت های کشور کانادا می باشد، می تواند یکی دیگر از مقصدهای مناسب 

در    مهاجرت حسابداران به کاناداشرایط  برای حسابداران باشد که در این قسمت ما سعی می کنیم  

انیتوبا مسن هستند ایالت مانیتوبا را بررسی کنیم. با توجه به اینکه تعداد زیادی از حسابداران استان م

و بازنشسته شدند یا در آستانه بازنشستگی هستند، نیاز به نیروی کار جوان در زمینه حسابداری در 

حسابدار در استان   1500این استان نیز احساس می شود. طبق آمار جدید، در حال حاضر حدود  

خدماتی و فروشگاه ها،  مانیتوبا فعالیت می کنند که بیشترین درصد آن ها به ترتیب در بخش های 



 

 

 21ملک و ساخت و ساز کار می کنند. حقوق حسابداران در کانادا در استان مانیتوبا به طور متوسط  

 دالر در ساعت است که به نسبت بقیه استان ها مثل بریتیش کلمبیا و آلبرتا کمتر می باشد.

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت اونتاریو

یکی از استان هایی که برای حسابداران مقصد بسیار خوبی می باشد، استان اونتاریو است. با توجه 

به پیشرفته بودن این استان و راه اندازی شرکت های بزرگ بین المللی در شهرهای تورنتو، اتاوا و 

ود. عالوه بر این، ... ساالنه تعداد زیادی از نیروی کار در زمینه حسابداری در این استان اعالم می ش

این  به همین علت در  باشد.  این استان می  برای مهاجرت به کشور کانادا  افراد  اکثر  اول  انتخاب 

را خدمت شما همراهان عزیز توضیح در ایالت اونتاریو    حسابداران به کاناداشرایط مهاجرت  قسمت  

ه با علوم و فناوری های خواهیم داد. تنوع شغل در زمینه حسابداری بسیار زیاد است و افرادی ک

رایانه ای و برنامه های کامپیوتری مربوط به حسابداری و آمار آشنایی بیشتری داشته باشند، شانس 

کردن کار در ایالت اونتاریو دارند. اگر بخواهیم میزان حقوق حسابداران در ایالت   پیدابیشتری در  

ه کار هستند در مقایسه با مشاغل دیگر ب  ولمشغاونتاریو را بررسی کنیم، افرادی که در این شغل  

میزان حقوق بیشتری دریافت می کنند. میانگین درآمد یک حسابدار در کانادا در استان اونتاریو 

هزار دالر در ساعت می باشد. تعداد افرادی که در زمینه حسابداری و به عنوان دفتردار   23حدوداً  

 هزار نفر است.  65 یا حسابدار در این استان کار می کنند، تقریباً

 



 

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت نیوبرانزویک 

استان نیوبرانزویک می تواند مقصد دیگری برای رشته حسابداری برای مهاجرت به کانادا باشد. تعداد 

هزار نفر   3افرادی که به عنوان حسابدار در ایالت نیوبرانزویک کار می کنند، در حال حاضر حدوداً  

ت. افرادی که در زمینه حسابداری در استان نیوبرانزویک کار می کنند، در بخش های خدماتی، اس

درصد پاره وقت   30درمانی، حمل و نقل و ساختمانی مشغول به فعالیت هستند. از بین این افراد  

ت درصد به صورت فول تایم مشغول به کار هستند. برای مهاجر   70به عنوان حسابدار کار می کنند و  

حسابداران به کانادا به استان نیوبرانزویک میزان حقوق دریافتی حسابداران بسیار مهم است. طبق 

جدیدترین آمار، میانگین درآمد افرادی که در حیطه حسابداری در ایالت نیوبرانزویک مشغول به کار 

در  2هستند،   حسابداران  کلی،  طور  به  است.  کشور  این  های  ایالت  بقیه  از  کمتر  استان   دالر 

 دالر در سال به عنوان حقوق خود دریافت می کنند.  20نیوبرانزویک تقریباً  

  

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت نوا اسکوشیا 

یکی دیگر از ایالت هایی که برای عالقه مندان به مهاجرت حسابداران به کانادا می تواند مناسب 

رشته حسابداری   نفارغ التحصیالا اسکوشیا هم می تواند برای  باشد، ایالت نوا اسکوشیا است. ایالت نو

نفر   3400مقصد مناسبی برای کار باشد. حسابدارانی که در این ایالت کانادا کار می کنند، تقریباً  

هستند. الزم به ذکر است که مقاله مهاجرت حسابداران به کانادا توسط کارشناسان و وکالی موسسه 

از ان بدون ذکر منبع باطل مشاوره ای ملکپور به رشته تحریر درآمده است و هر گونه کپی برداری 



 

 

است و منع قانونی دارد. میانگین حقوق حسابداران در ایالت نوا اسکوشیا مانند ایالت نویبرانزویک  

دالر در   20است و افرادی که در زمینه حسابداری در این استان کار می کنند، به طور متوسط  

رت تمام وقت در ادارات و شرکت درصد از حسابداران به صو 50ساعت دریافت می کنند. بیشتر از 

های مختلف مشغول به کار شده اند و عده ای هم در کارهای مربوط به حسابداری در فروشگاه ها، 

 بخش های مربوط به خدمات درمانی و بخش های مربوط به ملک و خرید و فروش آن کار می کنند. 

 

 مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت ساسکاچوان 

دیگری که همیشه مورد توجه متقاضیان مهاجرت حسابداران به کانادا قرار می گیرد، ایالت   ایالت

ساسکاچوان است. نکته جالبی که در مورد مهاجرت به کانادا ویژه حسابدارها در ایالت ساسکاچوان 

وجود دارد، این است که میزان حقوق حسابداران در این استان به نسبت استان های دیگر بیشتر 

ست. به طور متوسط حقوقی که حسابداران در ایالت ساسکاچوان بابت کار خود دریافت می کنند، ا

دالر در ساعت است که این میزان حقوق در مقایسه با استان های نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک و    23

هی، مانیتوبا بیشتر است. تعداد افرادی که در استان ساسکاچوان در بخش های مختلف مانند فروشگا

نفر می   6500خدماتی، ساخت و ساز و کشاورزی به عنوان حسابدار مشغول به کار هستند، حدوداً 

 باشند.  

 

 



 

 

 شرایط اخذ اقامت حسابداران در کانادا

این است که شرایط اخذ  به کانادا وجود دارد،  برای مهاجرت حسابداران  مهم ترین موضوعی که 

ت. کسانی که قصد مهاجرت به کانادا با مدرک حسابداری اقامت حسابداران در کانادا به چه صورت اس

را دارند، می توانند از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای برنامه اسکیلد ورکر فدرال یا استانی اقدام  

لیسانس  فوق  مدرک  داشتن  کانادا  به  مهاجرت  برای  حسابداری  رشته  برای  الزم  شرایط  کنند. 

به باال و داشتن سن   6.5ی مرتبط با مدرک تحصیلی، آیلتس  حسابداری، حداقل سه سال تجربه کار

مناسب است. به میزانی که افراد مدرک آیلتس با نمره باالتری داشته باشند، شانس بیشتری برای 

مهاجرت حسابداران به کانادا دارند. سن فرد متقاضی در مهاجرت به کانادا با رشته حسابداری بسیار 

سال دارند امتیاز بیشتری در اخذ  29سال و کمتر از   29ه افرادی که مهم می باشد، به گونه ای ک

امتیاز برای گرفتن اقامت در کانادا دارند. توصیه ما به افرادی که می خواهند مهاجرت به کانادا از 

سال برای مهاجرت به کانادا از   32طریق رشته حسابداری داشته باشند، این است که حداکثر تا  

ری اقدام کنید. افرادی که بتوانند امتیاز الزم در برنامه اکسپرس اینتری اخذ روش اکسپرس اینت

کنند، از همان ابتدا اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند. با دریافت اقامت دائم، اگر شخص در طی 

سال در کانادا زندگی کند، می تواند برای دریافت پاسپورت کشور کانادا و سیتیزن    3سال به مدت    5

 شیپ اقدام کند. 

 

 



 

 

 سواالت متداول در مورد مهاجرت حسابداران به کانادا

 مهاجرت حسابداران به کانادا از چه روشی امکان پذیر است؟   ️✔

 مهاجرت حسابداران به کانادا از طریق برنامه اکسیلد ورکر و برنامه اکسپرس اینتری ممکن است.

 مورد نیاز است؟ چه شرایطی برای مهاجرت حسابداران به کانادا    ️✔

سال   3، حداقل مدرک فوق لیسانس و حداقل  6.5سن مناسب، مدرک آیلتس با حداقل نمره  

 سابقه کار از شرایط الزم برای مهاجرت حسابداران به کانادا است.

 بهترین شهرهای کانادا برای رشته حسابداری را نام ببرید؟   ️✔

ی مهاجرت حسابداران به کانادا به حساب شهرهای تورنتو، ونکوور و اتاوا از بهترین  شهرها برا

 می آیند.

 میانگین حقوقی که حسابداران در کانادا دریافت می کنند، چقدر است؟   ️✔

 هزار دالر کانادا در سال است. 58متوسط حقوقی که حسابداران در کانادا دریافت می کنند،  

 آیا رشته حسابداری در کشور کانادا بازار کار خوبی دارد؟   ️✔

رشته حسابداری در کانادا بازار کار خوبی دارد و نرخ بیکاری رشته حسابداری در کانادا پایین بله  

 است.

 

  



 

 

 سخن پایانی

شرایط رشته حسابداری برای مهاجرت به کانادا و همینطور شرایط مهاجرت حسابداران به کانادا را 

ونگی مهاجرت به کانادا از در این مقاله به صورت علمی مورد تحقیق قرار دادیم. پس از اینکه چگ

طریق رشته حسابداری را در این مقاله بررسی کردیم، بازار کار این رشته در کشور کانادا، میزان 

حقوق حسابداران در کشور کانادا و شرایط استخدام حسابدار در کانادا را به تفصیل خدمت شما 

به کانادا هستید و تمایل دارید   عزیزان شرح دادیم. در صورتی که شما متقاضی مهاجرت حسابداران

با کارشناسان موسسه مشاوره ای  توانید  با مدرک حسابداری به کشور کانادا مهاجرت کنید، می 

ملکپور در کشور کانادا و دیگر کشورها تماس بگیرید و از شرایط مهاجرت حسابداران به کانادا مطلع  

نظر بگیرید. عالوه بر این، شما عزیزان می   شوید و بهترین مسیر را برای مهاجرت خود به کانادا در

توانید سواالت خود را در مورد مهاجرت حسابداران به کانادا و همینطور شرایط مهاجرت دیگر مشاغل 

 به کشور کانادا را در قسمت دیدگاه سایت مطرح کنید و در زمانی کوتاه پاسخ آن ها را دریافت کنید. 


