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  ۲۰۱۹ اپریل ۱۷ از برنامه تخصصی استان سسکچوان

International Skilled Worker - Occupations In-Demand   

 .جدول زیر می باشد. اداره مهاجرت این استان مرتباً بر اساس نیاز بازار کار لیست مشاغل مورد نیاز را به روز رسانی میکند قبحرفه مورد نیاز ط بیستلیست مشاغل کنونی این استان دارای 

  

 زیر را رعایت کنید: چهار شرط اصلیدقت بفرمایید جهت اقدام از این برنامه، متقاضی باید متقاضیان محترم 

 متقاضیان ملزم به داشتن تجربه کاری مرتبط با تحصیل می باشند.همچنین الزامی می باشد و این جدول  ستون دومداشتن مدرک تحصیلی مطابق با  -۱

 اطالعات بیشتر  به باال  | ۵.۵داشتن مدرک حداقل ایلتس  -۲

      اطالعات بیشتر |   داشتن مدرک تحصیلی ارزیابی شده در کانادا -۳

 طالعات بیشترا|    می باشد ۶۷الی  ۶۳دریافت دعوتنامه  یاز جهتامت ، میانگینبه باال ۶۰کسب حداقل نمره  -۴

 

نیازمند عضویت  NOCکد شغلی کانادا 

در انجمن 

 تخصصی

 عنوان شغلی مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مدیران بخش خدمات اجتماعی و رفاهی ساله علوم اجتماعی لیسانس چهار بله 0423

 برنامه ریز ان کنفرانس و رویداد ها hospitalityحداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته های تحصیلی روابط عمومی، توریسیم و  خیر 1226

 تکنسین حسابداری حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته تحصیلی حسابداری خیر 1311

علوم کامپیوتر، فن آوری اطالعات، سیستم های علوم حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته های تحصیلی  بله 2174

 .کامپیوتر. رشته های مهندسی علوم کامپیوتر مورد توجه قرار نخواهند گرفت

 برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه تعاملی

 تکنسین معماری حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته تحصیلی تکنولوژی معماری خیر 2251
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 تکنسین البراتوار پزشکی رشته تحصیلی مرتبط بله 3211

 کارشناس پرتوافکنی پزشکی رشته تحصیلی مرتبط بله 3215

 تکنسین سونوگرافی )پزشکی( رشته تحصیلی مرتبط بله 3216

 پرسنل اورژانس رشته تحصیلی مرتبط بله 3234

 روانشناس رشته تحصیلی مرتبط بله 4151

 کارمندان خدمات اجتماعی)بازپروری( حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته های تحصیلی علوم اجتماعی، مراقبت از کودکان و جوانان، روانشناسی بله 4212

 معلمان کودکان رشته تحصیلی مرتبط خیر 4214

 مربیان افراد دارای معلولیت تحصیلی توان بخشی، اختالل بینایی، اختالل شنوایی یا ناتوانی ذهنیحداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته های  خیر 4215

 ی، ورزشی و فیتنسز تفریحمدیر برنامه و مربیان مراک ورزشی-حداقل دو سال تحصیل دانشگاهی در رشته های تحصیلی علوم ورزشی یا تفریحی خیر 5254

 قصاب حداقل دارای مدرک فنی در رشته تحصیلی قصابی همراه با دوسال اموزش شغلی بله 6331

 نانوا حداقل دارای مدرک فنی در رشته تحصیلی شیرنی و نان پزی همراه با یکسال اموزش شغلی خیر 6332

 شیشه بران حداقل دارای مدرک فنی در رشته تحصیلی شیشه بری بله 7292

 تکنسین، مکانیک ابزار آالت سنگین یرات/مکانیک خودروهای سنگیندارای مدرک فنی در رشته تعمداقل ح  بله 7312

تکنسین سرویس خودرو، مکانیک اتوبوس و کامیون و  درو های سنکینتکنسین خدمات اتوموبیل/مکانیک خوحداقل دارای مدرک فنی در رشته  بله 7321

 تعمیرات فنی

 ر کاران بدنه خودرو )صافکار(تعمی درو های سوارییرات بدنه خومفنی در رشته تعرک حداقل دارای مد بله 7322
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