
این برنامه مهاجرتی فدرال تنها افرادی با سابقه فعالیت های فرهنگی و ورزشی را هدف قرار می

دهد. این سابقه می بایست یا در قالب خود اشتغالی و یا در قالب فعالیت در سطح جهانی باشد.

افراد واجد شرایط در این برنامه می بایست قصد و توان خود برای خود اشتغالی در کانادا را ثابت

کنند. این امر معموال با تدوین و ارائه یک برنامه تجاری مفصل در مورد کسب و کار پیشنهادی در

کانادا میسر می گردد. این برنامه یک مسیر مستقیم به اقامت دائم کانادا است و نیازی نیست که

متقاضی ابتدا مجوز کار دریافت کند و یا توافقنامه عملکرد تجاری با شخصی منعقد کند.

این یک برنامه مهاجرتی امتیاز-محور است که برای ورود به آن کسب حداقل 35 امتیاز از 100

امتیاز الزامی است. توجه داشته باشید که همانند سایر برنامه های امتیاز-محور، کسب حداقل

امتیاز صرفا شرط الزم و نه شرط کافی برای دریافت اقامت دائم است. 

برنامه خود اشتغالی فدرال

Federal self-Employed



برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا در یک نگاه

نداردتعهدات اجرایی

حداقل میزان سرمایه گذاری 

حداقلی برای سرمایه گذاری در این برنامه وجود ندارد

امامتقاضی باید نشان دهد که منابع مالی کافی برای اجرای

برنامه های تجاری خود در کسب و کار پیشنهادی را دارد. میزان
دقیق آن بسته به نوع و پیچیدگی کسب و کار پیشنهادی

متفاوت است اما در کل نمی بایست کمتر از 50 هزار دالر

باشد؛

اسناد مورد نیاز

مدارک اثبات کننده خود اشتغالی در کشور خود؛

اثبات تمکن مالی به اندازه مورد نیاز برای اجرای طرح

تجاری؛

اسناد شخصی متقاضی (رزومه، تحصیالت، تمکن مالی و

غیره)؛
مدارک اثبات کننده تجربه در زمینه های فرهنگی و ورزشی؛

بند 88(1) قانون IRPR؛مبنای قانونی 

صالحیت های الزم 

شرایط الزم

کسب حداقل  35 امتیاز از 100 امتیاز در ساختار امتیاز دهی؛

سابقه مرتبط که عبارت است ازدو سال سابقه خود اشتغالی
در فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی؛

 یا دو سال سابقه فعالیت در زمینه فرهنگی و یا ورزشی در
سطح جهانی؛ 

یا ترکیبی از این دو؛

اثبات خود اشتغالی و کسب در آمد از فعالیت های

مرتبط (فرهنگی/ورزشی) در کشور خود یا اثبات فعالیت

در این زمنیه ها در سطوح جهانی؛
اثبات نیت و توان خود اشتغالی در کانادا که با ارائه برنامه

تجاری می بایست نشان داده شود؛

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/standard-requirements/language-requirements/test-equivalency-charts.html


34 ماه (احتمال کاهش پس از دوران COVID-19)؛

مستقیم؛مسیر اقامت دائم 

زمان رسیدگی

سیستم امتیاز دهی در برنامه خود اشتغالی فدرال

متقاضیان این برنامه می بایست حداقل 35 امتیاز از 100 امتیاز را بر اساس جدول زیر کسب نمایند:

ال

فوق لیسانس یا دکترا و حداقل 17 سال سابقه تحصیل تمام وقت

حداکثر 25 امتیازتحصیالت 

دو مدرک دانشگاهی در حد لیسانس و حداقل 15 سال سابقه
تحصیل تمام وقت یا دیپلم(گواهی) سه ساله فنی و حداقال 15 سال

سابقه تحصیلی تمام وقت 

مدرک دانشگاهی 2 ساله در سطح لیسانس و 14 سال سابقه تحصیلی

تمام وقت یا دیپلم(گواهی) دو ساله فنی و حداقل 14 سال سابقه

تحصیلی تمام وقت

مدرک دانشگاهی 1 ساله در سطح لیسانس و 13 سال سابقه

تحصیلی تمام وقت یا دیپلم(گواهی) یک ساله فنی و حداقل 13 سال

سابقه تحصیلی تمام وقت

دیپلم نظری
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دیپلم یک ساله یا مدرک فنی و 12 سال سابقه تحصیل تمام وقت

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/self-employed.html


ال

2 سال

حداکثر 35 امتیازتجربه (در زمینه فرهنگی یا ورزشی)

3سال

4 سال

5سال

سن

کمتر از 16 و بیشتر از 54

17 یا 53

18 یا 52

19 یا 51

20 یا 50

21 تا 40

نمره زبان

حداکثر 10 امتیاز

حداکثر 24 امتیاز

تحصیالت همسر یا شریک عرفی

حداکثر 6 امتیازتطبیق پذیری 

یک سال سابقه کار تمام وقت در کانادا (متقاضی یا همسر یا شریک

عرفی)

2 سال سابقه تحصیل در دانشگاه های کانادا

خویشاوند در کانادا (پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی،

عمو، برادر، خواهر، برادر/خواهر زاده)
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