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 مرحله اول
 

 آیا در لیست مشاغل زیر سابقه کار دارید؟
 
 
 
 
 

 
 
 https://goo.gl/SeG49g  
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 مرحله دوم
 

 :بررسی واجد شرایط شدن
 

 .خواهید بود OIDشاخه  شرایطو باالتر دارید واجد امتیاز  60 اگر. به لینک زیررفته و امتیازات خود را محاسبه کنید
 

 
 

https://goo.gl/SgrDHa  

اگر . بایستی امتیازات خود را از لینک زیر نیز محاسبه کنید EEامتیاز باال، برای واجد شرایط شدن در شاخه  60عالوه بر  
 .  نیز خواهید شد EEرسید واجد شرایط شاخه  67امتیازات شما به 

 

 
 

https://goo.gl/Q9PBHy           
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 مرحله سوم
 

 و سابمیت آن( ابراز تمایل برای شرکت در این برنامه) EOIساخت پروفایل 
 
 
 

 نکات مهم
 
 .در این پروفایل شما باید اطالعات خود را وارد کرده و در نهایت یک امتیاز کل دریافت نمایید•

 
.  این برنامه شرکت کنید حتما باید قبل از آن در سیستم اکسپرس اینتری فدرال پروفایل تشکیل داده باشید EEاگر قصد دارید در زیر شاخه •

 .  را انتخاب نمایید EEزیر شاخه هستید حتما زیر شاخه  2اگر واجد شرایط هر 
 

 .سال اعتبار دارد و در این مدت می توانید آن را آپدیت کنید 1پروفایل شما •
 

 .در این پروفایل نیازی به آپلود مدارک نیست•
 

 .هر اطالعاتی که در این پروفایل اعالم کنید را بایستی بعدا با مدارک اثبات کنید•
  



 مرحله چهارم
 

پرونده های دارای باالترین امتیازات کل را ( بنابر گفته این اداره مهاجرت)اداره مهاجرت این استان به صورت دوره ای و ماهیانه 
 .ارسال خواهد کرد دعوتنامهانتخاب خواهد کرد و برای آن ها 

 
 
 

 نکات مهم
 
 .روز فرصت دارد تا تمامی مدارک خود را آماده کند 60پس از دریافت دعوتنامه، متقاضی •
 
 .  متقاضی نیز باید در این زمان آماده شود( آیلتس جنرال)مدرک زبان •



 مرحله پنجم
 

 روزه ارایه شده 60کانادا و سابمیت نهایی و آنالین اپلیکیشن در فرصت دالر  300پرداخت 
 
 
 نکات مهم 

 
 .خود اپلیکیشن خود را تکمیل و سابمیت کند EOIمتقاضی می تواند از طریق همان پروفایل •



 مرحله ششم
 

 بررسی پرونده سابمیت شده بوسیله اداره مهاجرت این استان و دریافت نامینیشن استانی
 
 

 نکات مهم
 

 .اگر مدارک متقاضی ناقص باشد پرونده وی بررسی نخواهد شد و برای متقاضی برگشت داده خواهد شد•
 

 .را تایید نکنند ممکن است متقاضی ریجکت شود( مانند نامه های سوابق کاری)اگر آفیسر های بررسی کننده پرونده مدارک متقاضی •



 مرحله هفتم
 

سال خود  22پس از دریافت نامینیشن، متقاضی بایستی مدارک خود را برای دریافت ویزای اقامت دایم خود، همسر و فرزندان زیر 
 .به اداره مهاجرت فدرال کانادا ارسال کند

 
 نکات مهم 

 
 .اقدام کرده باشد در این مرحله باید اپلیکیشن به صورت مدارک کاغذی به اداره مهاجرت فدرال ارسال شود OIDاگر متقاضی از زیر شاخه •

 
 
امتیاز به امتیازات پروفایل اکسپرس اینتری فدرال وی اضافه خواهد شد و  600اقدام کرده باشد، پس از دریافت نامینیشن،  EEاگر متقاضی از زیر شاخه •

 .فدرال خود برای دریافت ویزای اقامت دایم سابمیت کند EEروز فرصت دارد تا پرونده کامل خود را به صورت آنالین و از طریق پروفایل  60سپس 



 با آرزوی موفقیت
 
 

      : فرم ارزیابی رایگان ما را از طریق این لینک تکمیل کنید
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