
 

 

 

استانی  – نیروی متخصص  

 ساسکاچوان

کبک – نیروی متخصص  

 مون پروجکت 

فدرال -نیروی متخصص  

 اکسپرس انتری

 کانادا 2017 نیروی متخصص برنامه
 

داشتن شغل و مدرک تحصیلی مرتبط در یکی 

مشاغل مورد نیاز استاناز   

 های  رشتهداتشن مدرک تحصیلی در یکی از 

 مورد نیاز استان

6حداقل ایلتس داشتن   

 بهمراه فاکتور تحصیالت و سن

جهت اقدام شرایط الزم  

سال 50الی  18 الس 35الی  18  سال 36الی  18    ترین رنج سنی مناسب 

حدودیتی وجود نداردم  لیست رشته های مورد نیاز استان کبک لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکا  لیست رشته های مورد نیاز / مشاغل 

 سابقه کاری مورد نیاز یک سال مرتبط حداقل شش ماه یک سال مرتبط

جنرال 5حداقل ایلتس  جنرال 4حداقل ایلتس  " جهت قبولی " جنرال 7حداقل ایلتس    مدرک انگلیسی 

بستگی به کمبود امتیاز پرونده متقاضی دارد.  -

مهارت آزمون در یک یا دو  B2نیاز به مهارت 

 فرانسه

اشتن مدرک تف فرانسه به افزایش نمره د

 کمک میکند

 مدرک فرانسه

 بصورت انالین

سکا در همان اداره مهاجرت ساتاریخ ثبت توسط 

اعالم میشود روز بازگشایی  

 بصورت انالین

از چند روز  تاریخ ثبت توسط اداره مهاجرت کبک

اعالم میشود قبل  

 بصورت انالین

 امکان ثبت در هر زمان وجود دارد

 نحوه ثبت پرونده

پرونده  2400 پرونده  9000الی  7000متوسط ماهانه  رطوب  پرونده 5000  2017 پذیرش ظرفیت   

طور میانگین یک سال در سیستم انالینب سال در سیستم  3الی  2.5بطور میانگین  

 انالین

 مدت زمان بررسی کمتر از یکسال در سیستم انالین

متاهل 52مجرد و  43 60. اقدامامتیاز الزم جهت  67   

متاهل 59مجرد و  50 60 هر ماه اعالم میشود – 450 الی  415   امتیاز الزم جهت قبولی 

کانادادالر  300 دالر همراه 167متقاضی اصلی +  779   320 حدود مدرک تحصیلی ارزیابیهزینه  

 دالر

پلیکشن فی ا  

دالر کانادا 490+  550  

سال 18فرزند زیر  150  

دالر کانادا 490+  550  

سال 18فرزند زیر  150  

دالر کانادا 490+  550  

سال 18فرزند زیر  150  

 هزینه لندیک و ویزا 
سال 18هر فرد باالی   

با برنامه شنلیی آ وارد شوید وارد شوید وارد شوید  
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