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 روند بررسی 

 نوع ویزا 
هزینه های خدمات و دولتی

نحوه ارزیابی و اقدام 

فهرست
 

جهت اطالع از جزییات و مراحل این برنامه کاری- تجاری سر فصل های
ذیل گردآوری شده است:  

 

 
 



 ویزای کار تجاری 

داشتن سوابق مدیریتی یا مالکیت بیزنس 

 دارایی کافی جهت راه اندازی یا خرید بیزنس در کانادا (حداقل ۱۵۰
هزار دالر )

داشتن مدرک تحصیلی

  
 شرایط مورد نیاز برنامه

 

 شامل: صاحبان شرکت ها و افراد دارای جواز کسب، افراد خود اشتغال،
مدیران ارشد شرکت های بزرگ یا کوچک٬ صاحبان مشاغل صنعتی،

تجاری یا هنری

 
 
 
 



 ویزای کار تجاری 

صاحبان شرکت های فعال:

 
مدیران ارشد: 

 
دارندگان جواز کسب و کار و خوداشتغاالن: 

از جمله پزشکان و داروسازان، تجار و فروشندگان، طالسازان، صاحبان سالن های
زیبایی، صاحبان رستوران و سایر مشاغل مشابه

  
چه افرادی واجد شرایط این برنامه هستند؟ 

 

 از جمله شرکت های ساختمانی، خدماتی، مهندسی و سایر

از جمله مدیران اجرایی، مالی، بازرگانی

 



     
امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضی و خانواده پس از کسب تجربه کاری

امکان تجارت در یک بازار رو به رشد  
امکان تحصیل رایگان فرزندان کمتر از ۱۸ سال 

بیمه رایگان تمام اعضای خانواده
عدم محدودیت جغرافیایی جهت زندگی در کانادا

ثبت شرکت و افتتاح حساب در بانک های کانادا
امکان خرید ملک و سرمایه گذاری

 مزا� ویزای کار تجاری 



1 2 3 4

تمامی مراحل کاری از ابتدا تا انتها توسط تیم حرفه ای حقوقی بیزنسی متشکل از ۵ وکیل کانادایی ما انجام خواهد گرفت. 
 

 
 

زمان: میانگین ۳ الی ۶ ماه 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

قبول پرونده متقاضی در مشاوره و ارزیابی اولیه
صورت داشتن الزمات برنامه 

 شروع قرارداد و
جمع آوری مدارک

آماده سازی بیزنس و
درخواست ویزا

رشوع و روند برر�



 نوع ویزا 

متقاضی جهت راه اندازی یا خرید یک بیزنس در کانادا ویزای کار یک الی دوساله
دریافت خواهد کرد. نهایتا پس از سپری کردن مدت ویزای کار و مدیریت بیزنس٬
متقاضی و خانواده وی می توانند جهت اخذ اقامت دائم کانادا از طريق برنامه های

فدرال اقدام نمایند.

 
این برنامه منجر به اخذ ویزای کار تجاری متقاضی خواهد شد. 

این نوع ویزای کار  فقط اجازه کار در بیزنس ایجاد یا خریداری شده را
به متقاضی می دهد.

همسر متقاضی ویزای کار  آزاد دریافت خواهد کرد.
فرزندان متقاضی اجازه تحصیل در کانادا را دریافت می کنند. 

نکته:



هزینه ها

هزینه پروسسینگ: ویزای کار متقاضی اصلی: ۱۵۵ دالر،  ویزا کار آزاد همسر ۲۵۵
دالر و فرزند ۱۵۵ دالر کانادا

بیومتریک: یک خانواده ۱۷۰ دالر کانادا

۱- هزینه های خدمات بیزنسی و ویزا 
  

 شروع از : ۵۹ هزار دالر امریکا در سه بخش
بسته به نوع ویزای کار تجاری(ایحاد یا خرید بیزنس)، پیچیدگی پرونده متقاضی و تعداد افراد

همراه مبلغ نهایی متغیر است.
 

۲- هزینه های دولتی بررسی پرونده

 

هزینه بخش دولتی در پکیج خدمات ما محاسبه شده است. سایر هزینه ها از جمله
ترجمه مدارک و سفر جهت انجام بیومتریک در کشور همسایه به عهده متقاضی شواهد

بود.  
 



بیش از ۱۴ سال تجربه کاری در زمینه مهاجرت و ایجاد بیزنس در کانادا، تیم متشکل از
بهترین  وکال و مشاوران کانادایی، شرکت ثبت شده کانادایی و تحت نظارت دولت
کانادا، تعهد و صداقت کاری همراه با هزاران پرونده اقامتی کانادا با اسناد واقعی ما را

از دیگران متمایز می کند.

        دالیل انتخاب ما
 

www.iranquebec.ir/visas

با افتخار اعالم می کنیم تاکنون موفق به دریافت اقامت دائم کانادا برای بیش از ۲۵۰۰
پرونده مهاجرتی از ایران شده ایم و خوشحال خواهیم شد شما را نیز در این مسیر

 همراهی کنیم.

 



www.iranquebec.ir/assessment

اولین قدم
 

 تکمیل فرم ارزیابی ما به ادرس زیر می باشد 

بخش ارزیابی تجاری
 

در صورت واجد شرایط بودن با شما در تماس خواهیم بود 




