


سراسردرافرادازبسیاریآرزویکانادادرکار

رایبشیرینرویایاینبهرسیدن.باشدمیجهان

عاطالبااماآیدمینظربهغیرممکنزیادییعده

اینکاریبازاربهورودمقرراتوشرایطازدقیق

.یافتدستنظرموردنتیجهبهتوانمیکشور

ارکشرایطوزندگیبرایصرفهبهمقرونهزینه

فرادیابرایعالیایگزینهراکاناداتحصیل،ازپس

لتبدیهستند،کشورازخارجدرکاربهمایلکه

برایزیادیافرادسالیانهروهمیناز.استکرده

میاقدامکشورایناقامتکسبوکانادادرکار

.نمایند

سواالتابابتدادرکاناداکشوردراشتغالمتقاضیان

درکارشرایط:جملهازهستندمواجههبسیاری

چهبهکاناداکشوردرکاریساعتچیست؟کانادا

است؟شکل



اریکبازارباشد؟میمقدارچهدریافتیحقوقمیزان

ادامهدرکه…واست؟مناسبکانادادرشغلکدام

وضیحتوبررسیبهفوقسواالتبهپاسخبرعالوه

.کردخواهیماشارهکاناداکاربازاربهورودنحوه

.باشیدهمراهماباپایانتاکنیممیپیشنهاد



شرایط کار در کانادا

عهتوسکشورهایسایرمشابهکانادادرکاربازار

خشبدرمشاغلاکثرکهصورتاینبه.استیافته

یافتطبیعیمنابعوتولیدبخشدربقیهوخدمات

.شودمی

یاصلشهرچهاردرکانادااقتصادیرشدبیشتر

:استشدهمتمرکز

تورنتو1.

کلگری2.

ونکوور3.

مونترال4.

Working conditions in Canada

https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Canada-WORKING-CONDITIONS.html


افزایششاهدکانادا۲۰۱۹سالاولماهدرکهحالیدر

اناداککاربازارشکبدونبود،بیکارینرخدرناچیزی

،۲۰۱۸سالژانویهاز.استبرخوردارصعودیرونداز

افزایشاین.استیافتهافزایش٪۱٫۸اشتغالرشد

یخصوصبخشدرشغلتعدادرشدازناشیبیشتر

.است

انزببهبایدمعموالکاناداکشوردرکارمتقاضیان

برایچنینهم.باشندداشتهتسلطفرانسوییاانگلیسی

ارایدبایدپزشکیومهندسیمانندباالسطحمشاغل

.باشندعلمیمعتبرمدارک

زیرمواردبهتوانمیکانادادرکاربرایشرایطسایراز

:کرداشاره

مرتبطکاریسابقه•

پیشینهسوءعدمگواهی•

پزشکیگواهی•



سال۱۸سنحداقل•

ازدواجسندونامهگذروهویتیاسناد•

اکاناددرکارفرمایکازکاریپیشنهادداشتن•

بندیامتیازسیستمدرالزمامتیازتکسب•



روش های ورود به بازار کاری 
کانادا

مقصدکاناداکشورشدهمنتشرآماراساسبر

وکیپزشومهندسیوفنینیروهایبرایمناسبی

افرادازدستهاینشودمیمحسوبپرستاری

ایندرکارکردنپیدابرایباالییبسیارشانس

اربسیهایدرآمدمعموالوباشندمیداراراکشور

.کنندمیدریافتنیزمناسبی

توانمیروش۲ازکشورایندرکاربرایمعموال

کرداقدام

jobطریقاز offerطرفازاگر:کاریپیشنهادیا

تهداشکاریپیشنهادکاناداکشوردرکارفرمایک

رایبزمانوهزینهترینکمباتوانیدمیباشید

اکارفرماهمعموال.کنیداقدامکشوراینبهورود

تانسبکارالمللیبینسطحدرنیروجذببرای



رسیدننتیجهبهدلیلهمینبهدارندروپیشسختی

.باشدمیبرزمانمعموالطریقایناز

در:(سریعورودبرنامه)اینتریاکسپرسطریقاز

شرکتیبندامتیازسیستمدربایدمتقاضیروشاین

رایبتواندمیالزمامتیازاتکسبصورتدروکند

.کنداقدامکانادادرکار

وباالتقاضایدلیلبهمعموالکهاینجاستمهمنکته

رکشواینکاریبازاربهورودبرایشدیدرقابت

.باشدمیکمنسبتارسیدننتیجهبهاحتمال



افرادی که در کانادا بهه کهار دا هم مشهغول معمهوال از

عالوه این اشخاص. امتیازات مختلفی بهره مند هستند

بر حقوق و مزایای مربوطهه از بیمهه سهالمت، فرصهت

باشهند برخهوردار مهی …های آموزشی، بازنشستگی و

ه نیهز البته در کنار این مزایا باید مالیات ههای مربوطه

. پرداخت شود

ساعت در هفته اسهت ۴۰اجازه کار در کانادا حداکثر 

. اشهدالبته این میزان به جز ساعت اضافه کهاری مهی ب

مهی افرادی که در کشور کانهادا موفهق بهه یهافتن کهار

۱۸شوند می توانند به همراه همسهر و فرزنهدان زیهر 

سههال در ایههن کشههور حشههور داشههته باشههند و معمههوال 

.دهمسر آن ها نیز اجازه کار در کانادا را دارا می باشن

قوانین کار در کانادا



۲تههفدرکارکنانکانادا،درکارمقرراتاساسبر

کشورایندرنیزروز۱۴وباشندمیتعطیلروز

هردرمیرستعطیالتالبتهباشدمیرسمیتعطیل

استاندرتعطیالتمثالاستمتفاوتاستان

میذکرکاریقراردادهایدرروز۲۱ساسکاچوان

تا۶بینکشورایندرشخصهرچنینهم.شود

.داردمرخصیحقروز۱۰



حقوق و مالیات کار در کانادا

خنرحداقلاماباشدمیمتفاوتاستانهردرمالیاتنرخ
حقوقحداقلچنینهم.استدرصد۱۵کانادادرمالیات

آنبهادامهدرکهاستمتغییراستانهردرکانادادرکار
:کردخواهیماشارهها

حداقل حقوق ساعتی استان
دالر کانادا۱۵ ایالت آلبرتا

دالر کانادا۱۴ ایالت انتاریو

دالر کانادا۱۴ اایالت بریتیش کلمبی

دالر کانادا۱۳ ایالت کبک

دالر کانادا۱۱ ایالت مانیتوبا

دالر کانادا۱۱ ایالت ساسکاچوان

وباشدمیخودشانعهدهبرکارکنانمسکنمعموال
هکصورتیدرکنندنمیاقدامیزمینهایندرکارفرماها

ازالمعمونمایدتامینراخودنیرویسکونتمحلکارفرما
.شدخواهدکسربهااجارهعنوانبهاوماهانهحقوق



تثنیمسامراینازفصلیکشاورزیکارگرانالبته

میکارفرماعهدهبرهاآناسکانمحلوهستند

.باشد

کاردکناحساساگرنیروکانادا،درکارقوانینطبق

زاتواندمیاستآورزیانوخطرناکاوبرایمحوله

محسوبتخلفاوعملاینوکندامتناعکارانجام

تمامودببینآسیبکارضمنشخصیاگر.شودنمی

پرداختکارفرماتوسطبایداودرمانیهایهزینه

رکانیرویحقوقازتواننمیبابتاینازوشود

.کردکسرمبلغی



مراحل اقدام برای ویزای کار کانادا

ابابتدادرکانادادرکارویزایبرایاقداممراحل

.شودمیشروعشغلیپیشنهادکردنپیدا

صدقآفرجابیاکاریپیشنهادطریقازکهافرادی

واردمختلفکارفرماهایباابتدادربایددارنداقدام

یمرسیدندتوافقبههاآنبااگروشوندمذاکره

ماقداکشوراینکاریبازاربهورودبرایتوانند

.کنند

:مپردازیمیفرآینداینکاملتوضیحبهادامهدر



پیدا کردن شغل

هایروشکهاستکشورهاییجملهازکاناداکشور

یمنظردرخارجیکارنیرویورودبرایرامختلفی

.گیرد

ی،شغلهایسایتوبازبودخواهندقادرمتقاضیان

لیستبرای)هاروزنامهواستخدامیهایآژانس

.نماینداستفاده(مشاغل



وب سایت های شغلی

• Canadajobs.com

• Eluta.ca (the official job search 

engine of the Canada’s Top 100 

Employers project)

• Job Bank (a Government of Canada 

website)

• (University Affairs: 

Jobs)employment opportunities at 

Canadian universities

• Workopolis

• Jobboom

http://canadajobs.com/
https://www.eluta.ca/
https://www.jobbank.gc.ca/home
https://www.universityaffairs.ca/search-job/
https://www.workopolis.com/en/
https://www.jobboom.com/en


آژانس های استخدامی

هایآژانسازبسیاریرود،میانتظارکههمانطور

جویجستانجمن.دارندحشورکانادادرکاراستخدامی

آندرکه(ACSESS)کاناداکارمندانواشتغالکار،

ابمتناسباستخدامیهایآژانسلیستتوانمی

عالقهبهشایانیکمکیافت،راتحصیلیرشتهواستان

.کندمیکانادادرکاربهمندان



روزنامه ها

Globe Mail The National Postو

ره.هستندکاناداکشورملیاصلیروزنامهدو

خودخاصهایروزنامهداراینیزقلمروواستان

یانمتقاضبرایشغلیهایلیستشاملکهاست

.بودخواهند

https://www.theglobeandmail.com/canada/
http://nationalpost.com/


آماده سازی مدارک

امتیازکسب،کارویزایاخذهایروشتمامیدر

.استبرخوردارباالییاهمیتازمناسب

شورککاریهایبرنامهبهورودبرایامتیازاتیحداقل

ورتصدرداوطلبانکهاستشدهگرفتهنظردرکانادا

اناداکبهورودبرایراخودشانسباالترامتیازکسب

وکاریسوابقتحصیالت،سن،.دهندمیافزایش

درتاثیرگذارفاکتورهایترینمهمزبانمدرک

مالیکنتم.باشندمیکانادابندیامتیازهایسیستم

الزممدارکترینمهمازشدهذکرمدارکهمراهبه

.آیندمیحساببهکاناداکارویزایبرای



نه شرایط دریافت اقامت کانادا چگو
است؟

منجردا ماقامتبهکانادادرکارهایروشتمامی

درافرادکهمعناستاینبهنکتهاین.شودمی

خواهندقادردولتنیازموردشرایطاحرازصورت

دریافتهمباراکانادااقامتوورودمجوزبود

دبوخواهندقادرمتقاضیانحاضر،حالدر.نمایند

داکانادا ماقامتبرایدستهششازیکیتحت

:نماینداقدام

•Skilled Worker Class Immigration

•Business Class Immigration

•Provincial Nomination

•Family Class Immigration

•Quebec-Selected Immigration

•International Adoption



بسیارکانادااقامتبهمربوطمقرراتوقوانین

.استتغییرحالدرمکررطوربهوبودهپیچیده

اناداکاقامتکهافرادیبرایحقوقیقوانینوشرایط

بهباشند،میکشوراینشهروندواندنمودهاخذرا

.استیکسانکلیصورت

قادرشخصمتقاضی،فردبودنمتاهلصورتدر

راخودسال۱۸زیرفرزندانوهمسرکهبودخواهد

همراهانشاملدا ماقامتوباشدداشتههمراهبه

.شودمیهم



مشاغل مورد نیاز کانادا در سال 
۲۰۲۰

شورهاکبیشترجهان،درکرونابیماریبروزدلیلبه

وپزشکیزمینهدرکارنیرویجذبنیازمند

باغلمانندنیزکاناداکشور.اندبودهبهداشتی

درمانیزمینهدرکارنیروبه۲۰۲۰سالدرکشورها

شرایطزمینهایندروکردهنیازاعالمشدتبه

اینبهافرادازدستهاینورودبرایتریراحت

.استگرفتهنظردرکشور

ینهزمدرمعتبرهایشرکتوجوددلیلبهچنینهم

هاهرشتاینبرایمربوطه،علومومهندسیفنیهای

اینردمتخصصافرادوباشدمیمناسبمعموالنیز

ارخودنظرموردشغلتوانندمیراحتیبهزمینه

.کنندپیدا



بازار کار کانادا

برایهاانتخاببهترینازیکیکاناداکاریبازار

ایندرکارنیرویتقاضای.باشدمیکارجویندگان

پیوترکاممهندسی،فنیهایرشتهبرایمخصوصاکشور

زازیادیافرادواستمناسببسیارپزشکیعلومو

.ندکنمیاقدامکشورایندراشتغالبرایجهانسراسر

کشورایندربیکاریپاییننرخدهندهنشانموضوعاین

دربیکارینرخشده،منتشرآمارطبق.باشدمینیز

.استبودهدرصد۵٫۵حدود۲۰۲۰سالابتدای

ملهجازآتالنتیکهایاستاناکثر،۲۰۱۹سالژانویهدر

تجربهراخودبیکارینرخدرکاهش(٪۱-)کبک

شاهداکلمبیبریتیشوآلبرتادیگر،طرفاز.کردند

و٪۴/۰ترتیببه)بودندخودنرخدراندکافزایش

ندلندنیوفامانندهایاستاندربیکاریهمچنینو(۳/۰٪

.ستابیشترکانادامناطقتمامازادواردپرنسجزیرهو



بیشترین۲۰۲۰سالدرکانادادولتاعالماساسبر

ومتخصصپزشکانمانندمشاغلیبرایتقاضا

هااماممانندسالمتبخشفعاالنپرستاران،عمومی،

وآزمایشگاهمتخصصینپزشک،دستیارانو

رشتهدرکهمتقاضیانی.استبودهخدماتینیروهای

مناسبشرایطمعموالدارندتخصصمذکورهای

.باشندمیداراکاریبازاربهورودبرایتری

واستنیازمندکاریرشته۳۴۷بهکاناداکشور

تجهکشوراینبهورودامکانزیادیبسیارافراد

باشندمیدارارااشتغال



روش های ورود به بازار کاری 
کانادا

دخواهنقادرکانادادرکارمتقاضیانحاضرحالدر

.شوندکاناداکشورواردروش۵ازبود

توانمیکانادابهورودهایروشترینمعمولاز

پرساکساشتغالی،خودکبک،متخصصنیرویبه

آپاستارتویزایواستانیمهاجرتاینتری،

.کرداشاره



نیروی متخصص کبک

رامهاجرتیبرنامهایجداگانهصورتبهکبکدولت

از.استگرفتهنظردرکانادادرکارمتقاضیانبرای

لحداقکسببابودخواهندقادرمتقاضیانروهمین

درکاربرایARIMAسیستمطریقازممکنامتیاز

افرادبرایامتیازحداقل.نماینداقدامایالتاینوکانادا

.استگشتهتعیین۵۹متاهلافرادبرایو۵۰مجرد

طشرایواجدکسانیچهکهموضوعاینازاطالعبرای

نیرویمقالهباشند،میکبکمتخصصنیرویبرنامه

.فرماییدمطالعهراکبکمتخصص

https://arianaabroad.com/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%da%a9%d8%a8%da%a9/#i-5


خود اشتغالی کانادا

قی،موسینویسندگی،همچونهاییزمینهدرمتخصصان

 هارابامترجمانوبازیگرانداخلی،طراحانورزشکاران،

ازبودخواهندقادرمبدا،کشوردرموفقکاریسوابق

رد.نماینددریافتراکانادااقامتاشتغالی،خودطریق

کاناداکشوردرحشورمجوزاشتغالیخودهایبرنامه

اناداکدرکاربرایمتقاضیان.گرددمیصادرافرادبرای

.اشندبمیکاناداکشوردرخودفعالیتروندادامهبهملزم

شودمیادپیشنهزمینهایندربیشتراطالعاتکسببرای

.نماییدمطالعهراکانادادراشتغالیخودمقاله

https://arianaabroad.com/%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/#i-2


اکسپرس اینتری

رنامهبترینشدهشناختهعنوانبهاینتریاکسپرس

صورتدرمتخصصان.شودمیتلقیکانادامهاجرتی

داماقکانادادرکاربرایتوانندمیالزمامتیازاتکسب

.دشونمندبهرهکشورایناقامتیشرایطازونمایند

۱عرضدراینتریاکسپرسبرنامهدرشرایطواجدین

.شوندمیکانادادا ماقامتدریافتبهموفقسال

نهزمیایندربیشترآگاهیبرایکنیممیپیشنهاد

.نماییدمطالعهراکانادااینتریاکسپرسمقاله

https://arianaabroad.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


مهاجرت استانی به کانادا

نظردرهااستانبرایکانادادولتکهاختیاریبهتوجهبا

قادرخودنیازهایبهتوجهباهاایالتاست،گرفته

درافلذ.نماینداقداممتخصصنیرویجذببرایخواهند

هایایالتتوسطشدهعنوانلیستدرحشورصورت

.نموداقدامکانادادرکاربرایتوانمیکانادا،

ت؟اسمناسبافرادیچهبرایکانادابهاستانیمهاجرت

مهاجرتمقالهمطالعهباتوانیدمیکهاستسوالیاین

.دهیدجوابآنبهکانادابهاستانی

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/#i-4


استارت آپ کانادا

مهالزفردتوانمندیاثباتوتوجیهیطرحخالق،ایده

شرودر.باشدمیکاناداآپاستارتویزایبرایاقدام

کردنمتقاعدبابودخواهندقادرمتقاضیانآپ،استارت

درکارواقامتبرایکشورایندرگذارانسرمایه

ردکهمعناستبدیننکتهاین.نماینداقدامکانادا

یاومالیتمکنارا هبدونارزشمند،طرحیارا هصورت

.یدنمایدریافتراکانادادرحشورمجوزگزاف،سرمایه

آپ برای اطالع از شرایط دریافت ویزا از طریق استارت

استارت آپ کانادا:این این مقاله را مطالعه نمایید

https://arianaabroad.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


شرایط کار در کانادا برای ایرانیان

ولمشغکاناداکشوردرحاضرحالدرزیادیایرانیان

رفاهیوضعیتودرآمدازمعموالوهستندکاربه

کهصورتیدر.باشندمیبرخوردارهممناسبی

ناسبیمکاریتجربهوباالتحصیالتدارایمتقاضیان

شوندکاربازارواردتوانندمیمعموالباشند

هبورودجهتایرانیاتباعبرایمعموالکانادادولت

اعاتبشرایطوکندنمیایجادمشکلیکشوراین

باشدیمکشورهاسایراتباعماننداشتغالبرایایرانی

نمینظردرهاایرانیبرایتبعیشینظراینازو

مناسبیاربسیگزینهکانادادرکارکلیطوربه.گیرند

زیراباشدمیهاایرانیالخصوصعلیکارجویانبرای

پیدامالاحتکارنیرویجذببرایباالتقاضایدلیلبه

.استزیادبسیارکشورایندرکارکردن



چالش ویزای کار کانادا

ایبرکانادادولتکهمتنوعیهایروشبهتوجهبا

،استگرفتهنظردرکشورایندرکارمتقاضیان

.استهمراههاییچالشباکارویزایاخذهمچنان

ردکارهایچالشبزرگترینازموردسهبهادامهدر

.شودمیاشارهکانادا



رقابت تنگاتنگ

صانمتخصکانادا،کشوربودنمهاجرپذیربهتوجهبا

داماقکاناداکشورویزایبرایمختلفهایکشوراز

.نمایندمی

انیکسهمهبرایکارکردنپیداشانسروهمیناز

فراوانهایدرخواستبهتوجهباولیباشد،می

فزایشاکاناداامتیازبندیسیستمدرامتیازاتحداقل

درهکدانشجویانیمتقاضیاناصلیرقبای.یابدمی

.باشندمیهستند،کانادادرتحصیلحال



تغییر قوانین

هککشورایندرکارهایچالشبزرگترینازیکی

تغییرمبحثخورد،میچشمبهسالهچندایندر

بیشتردموراینباکبکایالتمتقاضیان.استقوانین

هایبرنامهبندیزمانواسطهبه.اندشدهروبرو

هپروندازبسیاریکانادا،کشوربهکاریمهاجرت

.شدهمراهمشکلبامتقاضیانهای



مدرک زبان

درذارگتاثیربسیارفاکتورهایازیکیزباندانش

استمعناینبهنکتهاین.استکانادادرکارویزاهای

ونمرهبهمنوطکار،ویزایاخذهایروشتمامیکه

.باشدمیزبانآلایدهسطح

اربرخوردکافیدانشازکهمتقاضیانیروهمیناز

ثال،مطوربه.شوندمیهمراههاییچالشبانیستند،

صمتخصنیرویطریقازکاریاقامتدریافتبرای

CLBارا هفدرال، الزامیهاپروندهازبسیاریبرای9

باشدمی



نتیجه گیری

کانادا،کشوربهورودهایروشبهترینازیکی

شرایطیاحرازصورتدرافراد.باشدمیکاریمهاجرت

باطمرتبکاریسابقهتحصیلی،معتبرمدارکمانند

زایویبرایبودخواهندقادر…وزبانمدرکتحصیالت،

.نماینداقدامکاناداکار

وآفرجابروشدوازکانادادرکاربرایمعموال

ایداریکهرکهکرداقدامتوانمیاینتریاکسپرس

کیپزشومهندسیمشاغل.باشندمیمشخصیپروسه

تهالبهستندکشورایندرمناسبیکاریبازاردارای

رقرامناسبیشرایطدرنظراینازنیزمشاغلسایر

.دارند

مهاجرتبرایمناسبیروشکانادادرکارشمانظربه

خیر؟یاباشدمی


