
 

 

 مقدمه

روش اقیماک نیدیدا در مقی ه و شتتیایال م ج ت ا این دوا ا  ویزای خوداشتتالی ک نیدیدا 

 الیواتد شیا نسیدک چه به صورت مفصل به بحث و بیرسک درآمده اسا.علمک پیشیو 

؟ هزی ه م یتیت به نیدیدا ا  طییق ویزای نیدیدا هستتتا د کخوداشتتتالی  یزایو یفایدر

مدارک و میاحل ادجیج نیر بیای ور شکین و خوداشالی ک نیدیدا به چه صورت مک بیشد؟ 

در ادامه بی پیسخ چگوده مک بیشد؟ ویزای خوداشالی ک در نیدیدا  ذه یم دان ماقیضک اخ

صد بی آن د سش هیی مذنور ق شالی ک نیدیدا را به اربه پی شیایال اخذ ویزای خودا یم تی 

به عالوه مک توادید ستتییی مقیمت میت ال را بی روی و   صتتورت نیملای تشتتییا دمی یم.

بیرسک دمی ید. شمی مخیطب عزیز در صورت پیسش هیی میبوط به  MIEسییا موسسه 

این مقی ه علمک مک توادید در بخش دیدگیه بی نیرشتت یستتین موستتستته میی. دمی ید. به 

عالوه در صتتتورت نستتتب مشتتتیوره رایگین قیدر خواهید بود ا  طییق تمی  تلفک بی 

سه  س صین مو ص سین و ماخ ش ی شالی ک نیدیدا میی.  MIEنیر در رابیه بی ویزای خودا

 دمی ید.

 

 نیدیدا کخوداشالی  یزایاخذ و الیشیا •

 نیدیدا کنیر خوداشالی  یزایو •

 ه یم دان نیدیدا کخوداشالی  یزایو •

 نیدیدا کخوداشالی  یزایو  هیهز •

 کخوداشالی  کم یتیت یبه پیودده هی کدمیه ده سامیس •

 نیدیدا کخوداشالی  یزایو یث ا دیج بیا کو چگودگ میاحل •

 نیدیدا کمشیغل خود اشالی  سای  •

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/


 

 

 کفیه گ ایفعی  یبیا کاشالی  خود •

 کور ش ایفعی  یبیا کاشالی  خود •

 کاشالی  خود •

 نیدیدا کخوداشالی  یزایوسوامت ماداول  •

 کیدیپی سخن •

 

 نیدیدا کخوداشالی  یزایاخذ و الیشیا

یکک طیق درییفا اقیما دا م نیدیدا نیدیدا  ویزای خوداشالی کم یتیت و اقیما ا  طییق 

و ه ی فعی یا دموده ادد و  به این واستتیه افیاد ماقیضتتک نه در حییه ور شمک بیشتتد. 

به این تیتیب  قیدر خواه د بود ت ا این دوا ا  ویزا اقداج دمیی د.درآمد داشتتتاه ادد 

بی راه اددا ی بیزی س در حو ه نیدیدا قیدر مک بیشتتت د  خوداشتتتالی کویزای ماقیضتتتیین 

معییر هیی م ج و دحوه ار ییبک ت ا اقیما دا م نیدیدا اقداج ن  د.  فیه گ، ه ی و ور ش

ارا ه دارایک به دو ا نیدیدا مک بیشتتتد.  ذا ارا ه یک طی. توتیحک در این دوا ا  ویزا 

سب  ارا ه یک طی. توتیحک به همیاه  درواقع شد.ت ا طی. توتیحک ا زامک مک بیم ی

صص و م یرت فید سیمییه م ج  سایی تخ ضک ا  اه در را مک توادد م جی به اقیما ماقی

 دا م نیدیدا شود.

 نیدیدا کنیر خوداشالی  یزایو

بستتییری ا  ه یم دان و ور شتتکیران بی ستتیبقه درخشتتین نیری خویش قیدر خواه د بود 

تی بدین طییق در د ییا پس ا  نسب اقیما  ن  دنیدیدا اقداج  ویزای خوداشالی کت ا 

ش یوددی نیدیدا اقداج دمیی د. سیا ملک و ت یدک  دا م ت ا  سا در  ضیین مک بیی ماقی

ش د.  شین نیری بی سوابق درخ سام دارای  سی سیه قیدر خواه د بود ا  طییق  بدین وا



 

 

 بیدیمه م یتیتک ار ییبک دمیی د.ن یامایی ب دی، صالحیا خویش را ت ا اقداج ا  طییق ا

تجیر  نیری، ستتن، تحصتتیالت، ستتیا  بین و ... همگک در امایی  ب دی در این دوا ا  

یی  م ج ت ا بیرستتتک در  قل اما حدا مه م یتیی موثی خواه د بود.  دی ویزای خود بی

شالی ک در نیدیدا ضک این دوا ا  اقیما نیدیدا م 35 ا شد. بدین تیتیب افیاد ماقی ک مک بی

م ج  ت ا این بیدیمه م یتیتک اقداج دمیی د.تواد د در صورت نسب حداقل امایی  نیفک 

سا افیاد  شد، مک بیی شالی ک مک بی صورت خود ا سا چون این دوا ا  ویزا به  به ذنی ا

 بیش د.ماقیضک دارای تمکن می ک م یسب و بیزی س پلن موثی بی اقاصید نیدیدا 

 یداه یم دان نید کخوداشالی  یزایو

سیی را بیای ورو شور پ  یور و  ی ی م شور هموار دموده  دنیدیدا این ن ه یم دان به این ن

 ویزای خوداشالی کاسا و به این واسیه افیاد ماقیضک و توادم د قیدر خواه د بود ت ا 

نیدیدا به این علا نه  نیدیدا اقداج داشتتاه بیشتت د و بیای اقیما نیدیدا درخواستتا ده د.

بسییر م یتی پذیی مک بیشد، نشوری بی فیه گ هیی گودیگون به شمیر مک رود. به همین 

ساق یل مک ن د. افیاد  خیطی دو ا نیدیدا دیز ا  ورود فیه گ هیی مخالف به این نشور ا

در صورت اث یت این سوابق فیه گک و ه یی مک تواد د درخشین و ماقیضک دارای ر ومه 

شیاییک ا  ق یل سن،  ضوا و دارا بودن امایی  نیفک اقیما دا م نیدیدا را نسب دمیی د.مو

م ج به  تحصتتیالت، دادش  بین و ... مک توادد در ورود به نیدیدا ا  این طییق موثی بیشتتد.

ذنی اسا نه در این دوا ا  روش م یتیت به نیدیدا مک بییسا افیاد ماقیضک دارای طی. 

بی شتتتیایال نیری خویش ارا ه دمیی د و این طی. توتیحک ا  ستتتما  توتیحک در رابیه

 دو ا نیدیدا پذییفاه گیدد.

 

 



 

 

 نیدیدا کخوداشالی  یزایو  هیهز

مشتتخص به خود مک بیشتتد. در واقع هزی ه هیی  یهی بیدیمه م یتیتک دارای هزی ه هی

شالی  یزایو الشیایدو اک ا  سما نشور نیدیدا ت ا افیاد واتد  ارا ه مک  نیدیدا کخودا

به این تیتیب فید ماقیضتتک پس ا  ار ییبک ت ا اقداج در این مستتیی مک بییستتا شتتود. 

در دظی داشاه را  Self Employedخود اشالی ک هزی ه هیی میبوط به مسیی م یتیتک 

شد. شدن فیج هیی میبوطه ت ا اخذ  بی شالی ک ذا پس ا  تکمیل  در نیدیدا  ویزای خودا

سا هزی ه هیی میت ال بی  صد بی  پیداخا گیدد.پیدا ش امورات اداری مک بیی در ادامه ق

نیدیدا را  ویزای خوداشتتالی کاخذ آن داریم نه به صتتورت نلک تی هزی ه هیی میت ال بی 

 بیرسک دمی یم:تدول ذیل 

 

 درخواست نوع (کانادا دالر) هزینه

 خوداشتغالی ویزای خواست در 1,575

 دائم اقامت درخواست 500

 همسر ویزای درخواست 825

 همسر دائم اقامت درخواست 500

 فرزند هر درخواست 225

 

 کخوداشالی  کم یتیت یبه پیودده هی کدمیه ده سامیس 

نیری اتامیعک و نشتتتور نیدیدا به  حیی ای که م یتی پذیی مک بیشتتتد و موقعیا هیی 

مک توان در صتتورت  تیتیببه این  ،دموده استتابستتییری  ت ا ورود به بی ار نیر فیاهم 



 

 

شیایال نیفک ت ا بیدیمه اقیما دا م نیدیدا اقداج دمود. شیایال بود ن و دارا بودن   واتد 

نیدیدا ستتیستتام امایی  ب دی دارد. درواقع به واستتیه شتتیایال  ویزای خوداشتتالی کبیدیمه 

دمود و ت ا این دوا ا  سیا  بین و ... مک توان امایی ات م ج را نسب س ک، تحصیلک، 

نید. ا  فیناورهیی م ج ت ا امایی  ب دی مک توان به شتتتیایال بیدیمه م یتیتک اقداج 

سیل بیشایین امایی  را به خود اخاصیص داده  49ا ک  21س ک اشیره داشا، رده س ک 

سا. سا  ا شالی کت ا ار ییبک در  ماقیضک مک بییسام ج به ذنی ا  نیدیدا ویزای خودا

در ادامه تدول ذیل ت ا بیرسک شیایال و امایی  . بیشد 35حداقل امایی  قیدر به نسب 

 ارا ه شده اسا: Self employedب دی ویزای خود اشالی ک و یی 

 

 امتیاز
 بندی امتیاز های فاکتور

 

 تحصیالت حداکثر 25 امتیاز

 کارشناسی ارشد و یا دکتری 25

 دو مدرک کارشناسی و یا بییشتر 22

 کارآموزی 3 ساله 22

 لیسانس 2 ساله و یا بیشتر 20

 کارآموزی 2 ساله 20

 کارشناسی 1 ساله 15

 کارآموزی 1 ساله 12-15



 

 

 امتیاز
 بندی امتیاز های فاکتور

 

 تحصیالت حداکثر 25 امتیاز

 دیپلم 5

 حداکثر 35 امتیاز
 سابقه کاری مرتبط

 

 2 سال 20

 3 سال 25

 4 سال 30

 5 سال 35

 سن حداکثر 10 امتیاز

 زیر 16 سال 0

 17 سالگی 2

 18 سالگی 4

 19 سالگی 6

 20 سالگی 8

 21-49 سالگی 10

 50 سالگی 8

 51 سالگی 6



 

 

 امتیاز
 بندی امتیاز های فاکتور

 

 تحصیالت حداکثر 25 امتیاز

 52 سالگی 4

 53 سالگی 2

 باالی 54 0

 دانش زبان حداکثر 24 امتیاز

 سازگاری حداکثر 6 امتیاز

 سطح تحصیالت همسر 3-5

 سابقه و تجربه کاری در کانادا 5

 سابقه تحصیل در کانادا 5

 اقوام درجه یک 5

 

 نیدیدا کخوداشالی  یزایو یث ا دیج بیا کو چگودگ میاحل

سیدک چهدر رابیه بی  این نه  شیا ن شالی  یزایو یفایدر الیواتد  سا د کخودا  ،نیدیدا ه

بییستاک اذعین داشتا نه ه یم دان و ور شتکیران بی اث یت ر ومه علمک و نیری خویش 

ذنی اسا در ه گیج ادجیج  م ج بهقیدر خواه د بود ت ا این موضوا اقداج داشاه بیش د. 

سه دارا بودن  سب و این پیو سن، تمکن می ک م ی شیایال دظیی  سب امایی  حداقلک ا   ن

 ذا میاحل و  ا  ا زامیت اخذ این دوا ا  ویزای نیدیدا مک بیشد.تحصیالت، سیا  بین و ... 



 

 

تشتتتییا مک درییفا ویزای خود اشتتتالی ک در نیدیدا را طک موارد ذیل  جچگودگک ادجی

 دمی یم:

ویزای فید ماقیضتتک درییفا اقیما نیدیدا ا  طییق ت ییمیت استت ید و مدارک:  .1

شیایال ار ییبک، اس ید مورد دیی  را نیدیدا مک بییسا پس ا  احیا   خوداشالی ک

موارد میبوط به معیی یت پزشتتکک و همی ین ستتوش پیشتتی ه بیای ت ظیم ن د. 

 بییساک  حیی گیدد.نل خیدواده 

: ماقیضک مک بییسا تمیمک فیج و مدارک را ط ق اصول و مدارک م یی دمودن .2

 به تیتیب تکمیل دمیید.

دیدا مک هیی دو اک: اخاک دپی .3 نی ت ا درخواستتتا بیای این دوا ا  ویزای 

 بییسا هزی ه هیی درخواسا پیدا ش را پیداخا دمود.

مدارک ماقیضک مک بییسا تمیمک ارسیل درخواسا ویزای خوداشلی ک نیدیدا:  .4

 ا  طییق پسا ارسیل ن د.س ید تکمیل شده را و ا

پس ا  ارستتیل درخواستتا بیرستتک هیی م ج و تییید بیدیمه م یتیت به نیدیدا:  .5

 کو در صورت نیمل بودن مدار این دوا ا  ویزا ت ا درییفا اقیما دا م نیدیدا

 ت ا اخذ اقیما دا م نیدیدا اقداج دمود.و رفع دیقصک هیی پیودده مک توان 

 

 نیدیدا کمشیغل خود اشالی  سای 

مک نیدیدا  ویزای خوداشتتالی کبی توته به دیی م دی هی و تعیریف دو ا نیدیدا در رابیه بی 

ت میت ال بی این ق یل مشتتیغل را توان بی میاتعه به و  ستتییا دو اک این نشتتور اطالعی

خاه شده ه یم دان و ور شکیران نه دارای سیبقه مدیییاک و یی چ یه ش یدر واقع ییفا. 

صه ت یدک ای ش د در عی صیدی خویشقیدر خواه د بود  بی در همین حیفه  را فعی یا اقا



 

 

سا به این تیتیب مک توان  در نیدیدا ادامه ده د. شیغل ی شاه هیی م شده و  و ر تعییف 

در تدول  رات ا اخذ ویزای خود اشالی ک  مورد دیی  نشور نیدیدا در حو ه ور ش و ه ی

 بیرسک دمود:به صورت نیمل ذیل 

 

 شته مشاغل جهت اخذ ویزای خود اشتغالی کانادار (NOC) ناک کد

 ابداریکت 5111

 داری موزه 5112

 کننده آرشیو 5113

 کتابانه متصدی 5211

 گالری و موزه با مرتبط مشاغل 5212

 نویسنده 5121

 ویراستار 5122

 خبرنگار 5123

 مفسر و شناس اصطالح مترجم، 5125

 کارگردان و کنند تهیه 5131



 

 

 شته مشاغل جهت اخذ ویزای خود اشتغالی کانادار (NOC) ناک کد

 تنظیمات ارکست، رهبر 5132

 خواننده و موزیسن 5133

 رقاص 5134

 بازیگر 5135

 ساز مجسمه و نقاش 5136

 عکاس 5221

  دوربین اپراتور 5222

 گرافیک به مربوط هنرهای متخصص 5223

 پخش متخصص 5224

 تصویر و صدا ضبط متخصص 5225

 متحرک تصاویر و اجرای هنرهای به مربوط مشاغل 5226

 متحرک تصاویر و اجرای هنرهای  حمایتی مشاغل 5227



 

 

 شته مشاغل جهت اخذ ویزای خود اشتغالی کانادار (NOC) ناک کد

 گوینده 5231

 مجری 5232

 گرفیست 5241

 داخلی طراح 5242

 مد و صحنه طرح 5243

 دستی صنایع 5244

 متریال طراح 5245

 

 کفیه گ ایفعی  یبیا کاشالی  خود

تجیبه و م یرت فیدی بسییر حی ز اهمیا مک بیشد. موضوا نیدیدا  ویزای خوداشالی کدر 

بی اث یت افیاد ماقیضک قیدر خواه د بود م یرت و تجیبه نیفک مک بیشد. بسییر م م اث یت 

شاه  5سیل ا   2تجیبه نیفک  شین ده د.سیل گذ سیبقه مدیییاک را د م ج به ذنی  این 

شد هیچقدر  سیل هیی مدیییاک بیشایی را مک بی امایی  بیشایی را  اث یت دمیی د،تعداد 

ویزای خود اشالی ک درواقع بیای افیاد ماقیضک  نشب خواه د دمود.دیز به همین تیتیب 

 نیدیدا در حو ه فیه گ و ه ی مک بییسا حداقل موارد ذیل را در دظی داشا:



 

 

به صتورت شتینا در مجیمع ه یی ستیل ستیبقه مدیییاک و  2دارا بودن حداقل  .1

 خود اشالی ک 

فیه گک به صورت سیل سیبقه مدیییاک و شینا در مجیمع  2دارا بودن حداقل   .2

 خود اشالی ک در سیا ت یدک 

 دارا بودن شیایال یک و دو  .3

 سن،  بین، تجیبه نیری و ادی یق پذییی نسب امایی  نیفک ا  شیایال تحصیل، .4

 کور ش ایفعی  یبیا کاشالی  خود

دکاه حی ز اهمیا در رابیه بی ویزای  همیدیور نه پیشتتای دیز به این موضتتوا پیداخایم 

سیبقه مدیییاک خوداشالی ک نیدیدا در حو ه ور ش دارا بودن سیبقه نیر میت ال مک بیشد. 

در واقع سیبقه نیر و فعی یا مدیییاک حداقل ویزای خود اشالی ک مک بیشد. تزو ا زامیت 

شیایال سیل  2 شک مک توادد  شالی ک فیاهم آورد.در حییه ور  در  را بیای ویزای خودا

 ویزای خود اشالی ک نیدیدا در حو ه ور شک اشیره شده اسا:ادامه به ضیورییت 

شینا در مجیمع  2دارا بودن حداقل  .1 سیبقه مدیییاک و  شکسیل  صورت  ور  به 

 خود اشالی ک در سیا ت یدک 

 سن،  بین، تجیبه نیری و ادی یق پذییی نسب امایی  نیفک ا  شیایال تحصیل، .2

 

 

 کاشالی  خود

ویزای ه یم دی و قیدر خواه د بود ت ا ویزای خود اشتتتالی ک در نیدیدا ماقیضتتتیین 

در حو ه ا  ویزا ماقیضتتک مک بییا اث یت دمیید نه دوا در این اقداج دمیی د. ور شتتکیری 



 

 

 2این موضوا بی حداقل  رشاه تحصیلک خویش سیبقه نیری میت ال و م یرت نیفک دارد.

بییستتا  در واقع مک به صتتورت حیفه ای قیبل اث یت مک بیشتتد.ستتیل ستتیبقه نیر میت ال 

 بین ا مللک، دمییشگیه هیی بین ا مللک  می ه شینا در مسیبقیتتجیبه نیر حیفه ای در 

شالی ک صورت خود ا سیبقه نیری حیفه ای به  م ج به ذنی مک  اث یت گیدد. و همی ین 

 یزایو الشتتتیای  بیشتتتد نه این ستتتوابق مک توادد به صتتتورت همزمین دیز ادجیج پذیید

نیری در حییه نه به صورت یک سیل سیبقه مک بیشد به این شکل  نیدیدا کخوداشالی 

شالی ک  سیبقه نیری در حییه خود ا سیل  سا.بین ا مللک و یک  این دکاه  قیبل اث یت ا

موارد مذنور حداقل هیی مورد دیی  ت ا ویزای خود اشالی ک  حی ز اهمیا مک بیشد نه

شیایال  ددیز بسییر در واتو ...  بین به عالوه شیایال سن، تحصیالت،  در نیدیدا مک بیش د.

 تیثیی گذار خواهد بود. Self Employedبودن در ویزای خود اشالی ک 

 نیدیدا کخوداشالی  یزایوسوامت ماداول 

 ؟نیدیدا هسا د کخوداشالی  یزایو یفایدر الیواتد شیا نسیدک چه ️✔

امایی  نیفک افیادا دارای سیبقه درخشین در حو ه ه یی و ور شک در صورت نسب 

 واتد شیایال این دوا ا  بیدیمه م یتیت به نیدیدا خواه د بود.

 حداقل امایی  نیفک ت ا ورود به این بیدیمه م یتیتک چه میزان مک بیشد؟ ️✔

 ا  ا زامیت اصلک ورود به این بیدیمه م یتیتک مک بیشد. 35حداقل امایی  

 نیدیدا را بیین دمی ید؟شیایال ورود به نیدیدا ا  طییق ویزای خود اشالی ک  ️✔

 افیاد ماقیضک قیدر خواه د بود ا  طییق اقیما دا م نیدیدا وارد این نشور شودد.



 

 

آیی به واسیه ویزای خود اشالی ک در نیدیدا ورود همیاه )همسی و فی ددان تی  ️✔

 سیل( همزمین خواهد بود؟ 21سن 

به صورت همزمین  لک. در صورت نسب این دوا ا  اقیما نیدیدا، همه اعضی خیدوادهب

 وارد خیک نیدیدا مک گیددد.

 کیدیپی سخن

ا  این دوا بیدیمه به خیک نیدیدا نیدیدا و شتتتیایال م ج ت ا ورود  ویزای خوداشتتتالی ک

همیدیور نه پیشتتتای دیز به آن  د بیرستتتک قیار گیفا.رمودر این مقی ه علمک م یتیتک 

اه د وحو ه ور ش و ه ی قیدر خپیداخایم افیاد واتد شیایال و دارای سیبقه درخشین در 

، شتتیایال خویش را ت ا ویزای خود اشتتالی ک 35در صتتورت نستتب حداقل امایی  بود 

دیدا  میی د. این روش م یتیتک در واقع شتتتیایال م ج را ت ا ورود افیاد نی ییبک د ار 

سک مک دمیید.  ضک بیای اقیما دا م نیدیدا را بیر صورت ماقی شکیران در  ه یم دان و ور 

نیدیدا  ویزای خوداشتتتالی کبی تمکن می ک م یستتتب ت ا طی. توتیحک مک تواد د  ارا ه

شمی مخیطب عزیز  .تی بدین طییق در د ییا پیسپورت نیدیدا را نسب دمیی د اقداج دمیی د

ید  قی ه علمک مک تواد به این م بی در صتتتورت پیستتتش هیی میبوط  در بخش دیدگیه 

سین م ش ی سه نیر س شیوره رایگین قیدر  MIEو سب م صورت ن میی. دمی ید. به عالوه در 

سین و ماخصصین  ش ی سه خواهید بود ا  طییق تمی  تلفک بی نیر س در رابیه بی  MIEمو

 میی. دمی ید. ویزای خوداشالی ک نیدیدا

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/

