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 نیاز به ایجاد فرصت شغلی
سطح تحصیالت 

 مورد نیاز

 بایدمیزانی که متقاضی 

در استان سرمایه 

 گذاری کند

مدت زمان الزم 

اقامت در استان جهت 

دریافت نامینیشن 

 استانی و اقامت دایم

نوع 

 اقامت

میزان ودیعه 

پرداختی به اداره 

 مهاجرت

سابقه مدیریت 

بیزنس یا 

 مالکیت بیزنس

نمره 

آیلتس 

 مورد نیاز

بازه سنی مورد 

 نیاز متقاضی اصلی

 میزان دارایی مورد نیاز

 )شامل ملک، سهام....(

روش سرمایه 

گذاری یا 

 کارآفرینی

- - 

در صورت عدم پرداخت 

 : ودیعه

 میلیون دالر کانادا 2.1 

 دایم -
هزار   053 حدود

 دالر کانادا

 5سال در   1

 سال گذشته

نیازی 

 ندارد
 میلیون دالر کانادا 1 محدودیت ندارد

سرمایه گذاری 

 کبک

 بررسی خواهند شد. پرونده 2233تعداد   1322مارچ  25تا  1322سپتامبر  23در این برنامه از تاریخ *

 نیازی ندارد
 

 دیپلم
 سال 2 هزار دالر کانادا 253

ویزای 

 1کار 

 ساله

 نیازی ندارد
چندین سال 

 مدیریت
CLB4 12  هزار دالر کانادا 033 سال 52تا 

پرینس  کارآفرینی

ادوارد شاخه 

 ویزای کار

 کارمند تمام وقت  1

)کارمند بایستی مقیم دایم یا 

 سیتیزن کانادا باشد(

- 

اگر بیزنس در  -2

محدوده تورنتو بزرگ  

میلیون دالر  2باشد: 

 کانادا

 

اگر بیزنس  خارج از  -1

تورنتو بزرگ و یا در 

 533باشد:   ICTحوزه 

 دالر کاناداهزار 

 سال 1تا حداکثر 

ویزای 

 1کار 

 ساله

 نیازی ندارد

سال  5سال در  0

گذشته سابقه 

مالکیت یا 

 مدیریت  بیزنس

 

نیازی 

 ندارد
 محدودیت ندارد

اگر بیزنس  -2

پیشنهادی در محدوده 

 2.5 تورنتو بزرگ  باشد:

 دالر کانادامیلیون 

 

اگر بیزنس  -1

پیشنهادی در محدوده 

خارج از تورنتو بزرگ و 

باشد:   ICTیا در حوزه 

 دالر کاناداهزار  233

 انتاریو کارآفرینی

کارمند تمام وقت )کارمند  2

بایستی مقیم دایم یا سیتیزن 

 کانادا باشد(

مدرک باالتر از 

 دیپلم

 

 یا

 

سال  5سال در  0

گذشته سابقه 

مالکیت و مدیریت  

 بیزنس

 

هزار دالر  133حداقل 

 کانادا
 سال 1تا حداکثر 

ویزای 

 1کار 

 ساله

 نیازی ندارد

سال  0باالی 

سابقه مالکیت و 

 مدیریت بیزنس

 یا

سال  4باالی 

سابقه مدیریت 

 بیزنس

 یا

ترکیب سوابق 

مدیریتی و 

 مالکیتی

 

نیازی 

 ندارد
 هزار دالر کانادا 033 نداردمحدودیت 

بریتیش  کارآفرینی

 کلمبیا

کارمند تمام وقت )کارمند  2

بایستی مقیم دایم یا سیتیزن 

 کانادا باشد(

 دیپلم

اگر بیزنس در  -2

محدوده وینیپگ بزرگ  

هزار دالر  153باشد: 

 کانادا

 

اگر بیزنس  خارج از  -1

وینیپگ بزرگ باشد: 

 دالر کاناداهزار  253

 سال 1حداکثر تا 

ویزای 

 1کار 

 ساله

 نیازی ندارد

سال  5سال در  0

گذشته سابقه 

مالکیت یا 

 مدیریت  بیزنس

 

CLB5 

  محدودیت ندارد

)البته افراد بین 

امتیاز  42تا  15

 خواهند گرفت(

 منیتوبا کارآفرینی هزار دالر کانادا 533

- 

الزامی نیست ولی 

برای دریافت 

امتیاز بایستی 

تحصیالت حداقل 

ساله پس از  2

 دیپلم را ارایه کرد.

هزار  033حداقل  -2

دالر در رجاینا و 

 ساسکاتون

 

هزار دالر در  133یا  -1

شهرها و مناطق دیگر 

 این استان

ماه پس از راه  0

اندازی موفقیت آمیز 

بیزنس می توان برای 

دریافت نامینیشن 

 اقدام نمود

ویزای 

 1کار 

 ساله

 نیازی ندارد

سال در  0حداقل 

سال گذشته  23

سابقه مدیریت 

 بیزنس

الزامی 

 نیست

محدودیت ندارد. 

 54تا  12اما بین 

 امتیاز دارد.

 هزار دالر کانادا 533
 کارآفرینی

 ساسکاچوان
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 نکات مهم در مورد همه برنامه های باال: 

)که معموال به صورت مالتیپل و به مدت اعتبار پاسپورت متقاضی صادر تقریبا برای همه برنامه های سرمایه گذاری و کارآفرینی الزم است متقاضی ابتدا با ویزای بیزنس ویزیتوری  .2

 مور اداری را انجام دهد. وارد کانادا شود و از استان مورد نظر خود بازدید به عمل آورد و در برخی موارد هم با مسووالن محلی مصاحبه ای داشته باشد و یک سری امی شود( 

شرایط خود، ابتدا با در نظر گرفتن  متقاضیگذاری و کارآفرینی کانادا دارای جدول امتیاز بندی بوده و روال کار به این صورت است که در حال حاضر اکثر برنامه های سرمایه  .1

استان  ( در سیستم آنالین وبسایت استان مقصد تکمیل و ثبت می کند و در جدول امتیاز بندی موفق به کسب امتیازی خاص می شود. سپس اداره مهاجرتEOIعالقه نامه ای را )

شرایط متقاضی با توجه به مدارک مورد نظر به صورت دوره ای از باالترین امتیازات دعوت به عمل خواهد آورد تا نسبت به ارسال اپلیکیشن کامل مهاجرتی اقدام کنند. سپس 

 ارسال نامه ای برای متقاضی مبنی بر موافقت استان برای صدور ویزای کارمنجر به ارسالی وی بررسی خواهد شد و نتیجه حاصل به متقاضی اعالم خواهد شد. این نتیجه می تواند 

 . گرددبرای وی  ساله( 1)معموال 

 


