
در طی دو دهه اخیر و در نتیجه معاهدات منعقد شده با دولت فدرال، دولت های استانی امروزه

نقش بزرگی در گزینش مهاجران برای استان های خود بازی می کنند. در عمل دولت های استانی

مسئول طراحی، تعریف، گزینش، انتخاب، ارزیابی و گزارش دهی راجع به برنامه هایی هستند که

به آنها Provincial Nominee Program و یا به اختصار PNP گفته می شود. از سوی دیگر

دولت فدرال مسئول انجام ارزیابی های امنیتی، کیفری و سالمت مهاجرانی است که در برنامه

های PNP توسط یک استان انتخاب شده اند. به استثنای Nunavut و کبک، بقیه استان ها و

قلمرو های کانادا برنامه های اختصاصی PNP خود را تعریف و اجرا می کنند. طبق آخرین گزارش

عملکرد اداره مهاجرت کانادا، درصد دریافت کنندگان اقامت دائم از طریق برنامه های PNP در 3

سال گذشته صعودی بوده است.

 

برنامه های استانی ویژه کارآفرینان

Provincial Nominee Programs - Entrepreneur Streams

https://shekarian.ca/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://shekarian.ca/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86/


هر برنامه استانی معموال دارای زیر شاخه هایی است که هریک، گروه خاصی از مهاجران را هدف

قرار می دهند (مثل کارآفرینان، دانشجویان، کشاورزان، کارگران ماهر و …). این زیر شاخه از برنامه

های PNP افرادی را هدف قرار می دهند که دارای تجربه مدیریتی و مالکیت کسب و کار بوده و

توان مالی کافی برای ایجاد و یا خرید کسب و کار در استان ارائه دهنده برنامه PNP را داشته

باشند. روند این دسته از برنامه های استانی، معموال به این شکل است که متقاضی در قدم اول

می بایست در استان انتخاب شود. اما این انتخاب به تنهایی منجر به دریافت اقامت دائم از

دولت فدرال نمی شود. بلکه متقاضی می بایست برای دریافت اقامت دائم با استان قراردادی

امضا نماید که در آن ملزم به اجرای تعهداتی راجع به کسب و کاری می شود که آن را ایجاد و یا

خریداری کرده است. اگر متقاضی در پایان دوره مشخص شده برای ویزای کار، تعهدات قرارداد

مذکور را به انجام رسانده باشد، استان وی را در اصطالح Nominate کرده و او مشمول دریافت

اقامت دائم خواهد شد.

استان آلبرتا

استان بریتیش کلمبیا

استان منيتوبا

استان نیو برانزویک

استان نیو فاندلند و البرادور

استان نوا اسکوشیا

استان اونتاريو

استان ساسکاچوان

قلمروهای شمال غرب

استان یوکان

برنامه های مهاجرت کارآفرینی در استان های مختلف کانادا

 

https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#ab
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#bc
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#mn
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#nb
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#nf
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#ns
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#on
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#sc
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#nw
https://shekarian.ca/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86/#yk


کار آفرینی در آلبرتا

شاخه کشاورزی

توضیح مختصر

در حال حاضر این تنها برنامه استانی کارآفرینی در آلبرتا است
که کسانی را هدف قرار می دهد که دارای سابقه مدیریت

کشاورزی بوده و قصد و توان خرید و توسعه زمین های

کشاورزی در این استان را دارند. 

500 هزار دالرحداقل میزان دارایی 

500 هزار دالرحداقل میزان سرمایه گذاری

الزم استمصاحبه  

الزم استبازدید از استان

حداقل تجربه الزم

اثبات سابقه مدیریت کشاورزی از طریق:ارائه مدارک مالی

کسب و کار موجود کشاورزی، ارائه مدارک اثبات کننده تجربه

Business) تحصیلی و کاری در کشاورزی، ارائه طرح تجاری

Plan) برای کشاورزی در آلبرتا

محصوالت اولیه کشاورزیزمینه کسب و کار

نکات مهم 

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

این برنامه معموال نیاز به سرمایه گذاری بیشتری از حداقل مورد

نیاز دارد
در این برنامه متقاضی، به عنوان پیش نیاز می بایست نشان
دهد که یک موسسه مالی در کانادا حاضر به تامین مالی برای

کسب و کار مورد نظر است. 

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


کارآفرینی در بیریتیش کلمبیا
 

(3 برنامه در این استان)
 

BCPNP – Entrepreneur Immigration Base Category برنامه

توضیح مختصر

یکی از برنامه های کارآفرینی در BC که مدیران ارشد و

صاحبان کسب و کار با قصد و توان راه اندازی و یا خرید کسب

و کار در این استان را مورد هدف قرار می دهد. 

600 هزار دالرحداقل میزان دارایی 

200 هزار دالرحداقل میزان سرمایه گذاری

الزم استطرح تجاری 

سطح زبان
CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن

4.5، صحبت کردن 4)

تجربه حرفه ای

بیش از 3 سال سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار، یا بیش

از 4 سال سابقه مدیریت ارشد ، یا بیش از 1 سال سابقه
مالکیت و مدیریت و بیش از 2 سال سابقه مدیریت ارشد 

تحصیالت
تحصیالت عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در

5 سال گذشته 

ایجاد اشتغال

درصد مالکیت در کسب و کار

پیشنهادی
حداقل یک سوم

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

محدودیت جغرافیایی
کسب و کار می تواند هر جایی در استان باشد اما متقاضی می

بایست در شعاع 100 کیلومتری آن زندگی کند

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


زمینه کسب و کار
می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد

الزم نیستبازدید از استان

الزم است 

نکات مهم دیگر 

نکات مهم در قرارداد با استان 

گزارش دهی در مقاطع مختلف

مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 

زندگی در شعاع 100 کیلومتری کسب و کار

حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 75% زمان ویزای

کار

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

6 هفته برای امتیاز دهی، 4 ماه برای تصمیم نهاییزمان رسیدگی

مصاحبه 

نمره رسمی زبان می تواند در زمان گزارش نهایی ارائه شود

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است

در این برنامه متقاضی اجازه دارد که یک شریک داشته
باشد(ملزومات برنامه بین شرکا تقسیم نمی شود)



توضیح مختصر
این یک برنامه موقت برای جذب کارآفرین به مناطق غیر

شهری استان است.  

300 هزار دالرحداقل میزان دارایی 

100 هزار دالرحداقل میزان سرمایه گذاری

الزم استطرح تجاری 

سطح زبان
CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن

4.5، صحبت کردن 4)

تجربه حرفه ای

بیش از 3 سال سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار، یا بیش

از 4 سال سابقه مدیریت ارشد ، یا بیش از 1 سال سابقه
مالکیت و مدیریت و بیش از 2 سال سابقه مدیریت ارشد 

تحصیالت
تحصیالت عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در

5 سال گذشته 

ایجاد اشتغال

درصد مالکیت در کسب و کار

پیشنهادی
حداقل %51 

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

تنها در مناطق شرکت کننده در این برنامهمحدودیت جغرافیایی

BCPNP – Entrepreneur Immigration Regional Pilot برنامه

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.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/EI-Regional-Pilot-Community-Profiles


زمینه کسب و کار
می بایست بر اساس فهرست مناطق شرکت کننده بوده و

توسط آنها قبول شده باشد

الزم است (قبل از ثبت درخواست)بازدید از استان

الزم استمصاحبه

نکات مهم در قرارداد با استان 

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

4 هفته برای امتیاز دهی، 4 ماه برای تصمیم نهاییزمان رسیدگی

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور استنکات مهم دیگر 

گزارش دهی در مقاطع مختلف

مدیریت فعال و روزانه کسب و کار

زندگی در شعاع 100 کیلومتری کسب و کار

حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 75% زمان ویزای کار 



توضیح مختصر

این برنامه به شرکت هایی که برای اقتصاد استان استراتژیک

به حساب می آیند اجازه می دهد تا سقف 5 نفر از مدیران
ارشد خود را برای دریافت اقامت دائم معرفی کنند.   

شرایط شرکت 
سابقه مالی درخشان و ارائه طرح مدون برای توسعه

کسب و کار در استان

شرایط مدیران شرکت

تحصیالت
تحصیالت عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در

5 سال گذشته 

500 هزار دالر حداقل سرمایه گذاری 

طرح تجاری 

سطح زبان
CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5،

صحبت کردن 4)

الزم است

ایجاد اشتغال
حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا به ازای هر مدیر معرفی شده برای اقامت دائم

BCPNP – Strategic Projects برنامه

BC مدیران ارشد کنونی که برای راه اندازی تجارت در شعبه

کلیدی هستند، این مدیران می بایست به صورت دائم و تمام

وقت و با حقوقی متناسب با تجربه به استخدام شعبه شرکت در

استان درآیند   

هرجایی در استان محدودیت جغرافیایی

الزم است (برای جلسه راجع به طرح تجاری)بازدید از استان
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الزم استمصاحبه

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

زمان رسیدگی

نکات مهم دیگر 

معموال شرکت هایی در این برنامه، استراتژیک محسوب می

شوند که بیش از 150 کارمند داشته و در آمد ساالنه آنها بیش از
20 میلیون دالر باشد

نکات مهم در قرارداد با استان 

گزارش دهی در مقاطع مختلف

تمامی مدیران معرفی شده می بایست ظرف 180 روز از

اخذ ویزای کار به استان سفر کرده و در سمت خود در

شرکت مشغول به کار شوند 

بازدید دوره ای از محل شرکت و فعالیت های آن 

حدوداً 4 ماه 
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یکی از برنامه های کارآفرینی استان که افرادی را هدف قرار

می دهد که دارای سابقه کشاورزی بوده و قصد و توان راه

اندازی مزرعه در مناطق غیر شهری این استان را داشته باشند  

500 هزار دالر

حداقل میزان سرمایه گذاری

الزم نیست 

تجربه حرفه ای
حداقل 3 سال سابقه مزرعه داری و مدیریت کشاورزی

(می بایست با ارائه مدارک معتبر اثبات شود) 

سطح زبان
نیازی به نمره رسمی زبان ندارد اما متقاضی باید بتواند به تنهایی

در مصاحبه شرکت نموده و از درخواست خود دفاع کند 

الزم است

الزم نیست ایجاد اشتغال

کارآفرینی در منیتوبا

 
(2 برنامه در این استان)

MPNP – Farm Investor Pathway برنامه

300 هزار دالر

مناطق غیر شهری استان محدودیت جغرافیایی

محصوالت اولیه کشاورزی بر اساس اولویت های استان زمینه کسب و کار

توضیح مختصر 

حداقل میزان دارایی 

تحصیالت 

طرح تجاری  

الزم استبازدید از استان
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الزم است

ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم

زمان رسیدگی

نکات مهم در قرارداد با استان 

12 ماه

مصاحبه

PR مسیر دریافت

متقاضی می بایست در مزرعه (زمین کشاورزی) زندگی کند 

مشارکت در مدیریت فعاالنه مزرعه 

سرمایه گذاری می بایست فعال و به قصد کشاورزی باشد
(نه خرید و فروش زمین برای انتفاع)

در صورت پذیرش، مبلغ 75 هزار دالر به صورت ضمانت
برای انجام تعهدات می بایست به دولت استانی پرداخت

شود 

 MPNP – Entrepreneur pathway برنامه

توضیح مختصر

Manitoba Capital Region 250 هزار دالر برای
Manitoba Capital Region 150 هزار دالر برای خارج از

500 هزار دالرحداقل میزان دارایی

حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب و کارتجربه حرفه ای

دیپلم نظری  

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در منیتوبا را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 
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CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن 5،
صحبت کردن 5)

الزم است

درصد مالکیت در کسب و کار

پیشنهادی

هر جایی در استان

ایجاد اشتغال
حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

زمینه کسب و کار
می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد

الزم است 

الزم استمصاحبه

بیش از %33.33

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

6 ماهزمان رسیدگی

سطح زبان

طرح تجاری 

محدودیت جغرافیایی

بازدید از استان

بازدید از استان

گزارش دهی در مقاطع مختلف

مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 

اجازه به استان برای درخواست هر نوع سند و مدرک راجع به

کسب و کار

بازدید های بدون اطالع قبلی از محل کسب و کار 
زندگی در شعاع 100 کیلومتری کسب و کار

حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 80% زمان ویزای

کار
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نکات مهم دیگر 

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (برخی از

معیار های امتیاز دهی عبارت است از: سطح زبان همسر،
تحصیل فرزندان در منیتوبا، داشتن دوست و آشنا در منیتوبا

و …) 

کارآفرینی در نیو برانزویک 

توضیح مختصر

150 هزار دالر

500 هزار دالرحداقل میزان دارایی

تجربه حرفه ای

حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب

و کار در 5 سال گذشته یا 5 سال سابقه مدیریت ارشد در
کسب و کار

حداقل دیپلم 

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در نیو برانزویک را

دارند.
 

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن
5، صحبت کردن 5)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از %33.33

الزم است

سطح زبان



حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

ممکن است الزم باشدبازدید از استان

ایجاد اشتغال

زمینه کسب و کار

ممکن است الزم باشد

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

8 ماه

نکات مهم در قرارداد با استان 

2 سال زمان قرارداد و مهلت برای انجام تمامی تعهدات 
مدیریت فعال و روزانه کسب و کار زندگی در محدوده کسب

و کار
حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 75% زمان ویزای

کار

بازدید از محل کسب و کار (بدون اطالع قبلی)

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور استنکات مهم دیگر 

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد. حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده

در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه
محصوالت یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به

کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال

دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کاال و

خدمات
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توضیح مختصر

200 هزار دالر

600 هزار دالرحداقل میزان دارایی

تجربه حرفه ای

حداقل 2 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب

و کار در 5 سال گذشته یا 5 سال سابقه مدیریت ارشد در
کسب و کار در 10 سال گذشته 

دیپلم نظری 

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در نیو فاندلند و

البرادور را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن
5، صحبت کردن 5)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دالر سرمایه گذاری در

کسب و کار 

الزم است

سطح زبان

کارآفرینی در نیوفاندلند و البرادور

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

ایجاد اشتغال
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الزم استبازدید از استان

زمینه کسب و کار

الزم است

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

8 ماه

نکات مهم در قرارداد با استان 

امضای قراداد ظرف 15 روز بعد از مصاحبه 

مدیریت فعال و روزانه کسب و کار

زندگی در محدوده کسب و کار

نیاز به بازرسی مالی برای درخواست اقامت دائم
نیاز به تهیه گزارش ویژه بعد از درخواست اقامت دائم برای

اثبات پایداری

نکات مهم دیگر 

این برنامه محدودیت سنی دارد (21 تا 59 سال)

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (سن،

زبان، اولویت های استانی، تجربه مالکیت و مدیریت کسب

و کار و …)

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد. (حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده

در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه
محصوالت یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به

کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال

دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کاال و

خدمات)
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توضیح مختصر

150 هزار دالر

600 هزار دالرحداقل میزان دارایی

تجربه حرفه ای
حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب

و کار یا بیش از 5 سال سابقه مدیریت ارشد  

دیپلم نظری 

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن
5، صحبت کردن 5)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دالر سرمایه گذاری در

کسب و کار 

الزم است

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

ایجاد اشتغال

کارآفرینی در نوا اسکوشیا

سطح زبان 
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الزم است (به همراه گزارش بازدید)بازدید از استان

زمینه کسب و کار

الزم است

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

8 ماه

نکات مهم در قرارداد با استان 

نقل مکان به استان ظرف 12 ماه از تاریخ پذیرش

اثبات انتقال 150 هزار دالر به استان

زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعاالنه آن

پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری  

نکات مهم دیگر 
ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (سن، زبان،

دارایی، سرمایه گذاری، اولویت های استانی، تحصیالت و …)

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد.(حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده

در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه
محصوالت یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به

کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال

دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کاال و

خدمات)
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توضیح مختصر

Greater Toronto Area 600 هزار دالر برای منطقه
Greater Toronto 200 هزار دالر برای خارج از منطقه

Area
200 هزار دالر برای کسب و کار در زمینه ICT (اطالعات،

ارتباطات و فن آوری)

حداقل میزان دارایی

Greater Toronto Area 800 هزار دالر برای منطقه
Greater Toronto 400 هزار دالر برای خارج از منطقه

Area
400 هزار دالر برای کسب و کار در زمینه ICT (اطالعات،

ارتباطات و فن آوری)

تجربه حرفه ای
حداقل 24 ماه تجربه مالکیت و یا مدیریت ارشد کسب و

کار در 5 سال گذشته

حداقل ندارد

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش
دادن 4.5، صحبت کردن 4)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دالر سرمایه گذاری در

کسب و کار

الزم است و براساس مدل، تحقیقات بازار، اولویت های استان،
میزان سرمایه گذاری، محل کسب و کار و موارد دیگر امتیاز بندی

خواهد شد

کارآفرینی در اونتاریو

سطح زبان 

https://www.ontario.ca/page/oinp-entrepreneur-stream


حداقل دو شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا

GTA مقیمان دائم کانادا در

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا

GTA مقیمان دائم کانادا خارج از

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا

ICT مقیمان دائم کانادا برای کسب و کار در زمینه

(اطالعات، ارتباطات و فن آوری)

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

ایجاد اشتغال

الزم است بازدید از استان

زمینه کسب و کار

الزم است

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

8 ماه

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد

نکات مهم در قرارداد با استان 

زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعاالنه آن

پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری

24 ماه فرصت انجام تعهدات
حضور فیزیکی در استان

نکات مهم دیگر 

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است 

امکان ارائه درخواست با یک شریک تجاری (در این صورت

ملزومات برنامه تقسیم نمی 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
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


توضیح مختصر

Saskatoon یا Regina 300 هزار دالر در
Saskatoon و Regina 200 هزار دالر خارج از

500 هزار دالر حداقل میزان دارایی

حداقل 3 سال سابقه کارآفرینی در 10 سال گذشتهتجربه حرفه ای

حداقل ندارد

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

حداقل ندارد 

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دالر سرمایه گذاری در

کسب و کار 

الزم است 

حداقل دو شغل دائم و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان

دائم کانادا 

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

ایجاد اشتغال

کارآفرینی در ساسکاچوان

سطح زبان 

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


بازدید از استان
برای خرید کسب و کار جدید الزم است

برای راه اندازی کسب و کار الزم نیست اما اولویت با کسانی

است که بازدید انجام داده اند

زمینه کسب و کار

لازم است (از راه دور ممکن است)

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

6 ماه

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد. زمینه های دارای اولویت عبارتند از عمل و فن آوری،

تولید، صادرات، کسب و کار در مناطق غیر شهری

نکات مهم در قرارداد با استان 

زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعاالنه آن

پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری

حضور فیزیکی در استان

حضور در استان ظرف 18 ماه از تاریخ پذیرش 

نکات مهم دیگر 

ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است(سن،

بازدید از استان، سطح زبان، تحصیالت، ارزش کل دارایی،
برنامه تجاری، اولویت های استانی و ..) 

امکان ارائه درخواست با یک شریک تجاری (در این صورت

ملزومات برنامه تقسیم نمی 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


توضیح مختصر

Yellowknife 300 هزار دالر در
Yellowknife 150 هزار دالر خارج از

حداقل میزان دارایی
Yellowknife 500 هزار دالر در

Yellowknife 250 هزار دالر خارج از

تجربه کافی برای اجرای طرح تجاری تجربه حرفه ای

تحصیالت کافی برای اجرای طرح تجاری

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این قلمرو را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش
دادن 4.5، صحبت کردن 4)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دالر سرمایه گذاری در

کسب و کار 

الزم است 

حداقل یک شغل دائم و تمام وقت و یک شغل دائم و نیمه

وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا در

 Yellowknife
حداقل یک شغل دائم و تمام وقت و دو شغل دائم و نیمه

وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا خارج از

Yellowknife

ایجاد اشتغال

کارآفرینی در قلمرو های شمال غرب

سطح زبان 

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


هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

الزم استبازدید از استان

زمینه کسب و کار

الزم است 

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

4 ماه

مصاحبه

زمان رسیدگی

می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول

باشد. 

نکات مهم در قرارداد با استان 

زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعاالنه آن

پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری

حضور فیزیکی در استان (%75)

نکات مهم دیگر 

پیش نیاز ارزیابی شخصی با بازدید از استان

موفقیت در مصاحبه قبل از ارسال درخواست

نیاز به آشنایی و دانش کافی راجع به قلمرو های شمال غرب 



توضیح مختصر

300 هزار دالر 

500 هزار دالرحداقل میزان دارایی

حداقل 3 سال سابقه کار آفرینی و یا مدیریت تجاری  تجربه حرفه ای

دیپلم نظری

مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که

قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این قلمرو را دارند.

حداقل میزان سرمایه گذاری

تحصیالت 

CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش
دادن 4.5، صحبت کردن 4)

طرح تجاری 

درصد مالکیت در کسب و

کار پیشنهادی
بیش از %33.33

الزم است 

الزم نیست  ایجاد اشتغال

سطح زبان 

کارآفرینی در یوکان

هر جایی در استانمحدودیت جغرافیایی

زمینه کسب و کار
می بایست در یکی از زمینه های: IT، تولید، ارزش افزوده،

جنگل داری، گردشگری، انرژی، معدن، کشاورزی، فرهنگی، و یا

تولیدات فیلم و سریال باشد

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


الزم نیستبازدید از استان

الزم است 

PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائممسیر دریافت

6 ماه

مصاحبه

زمان رسیدگی

نکات مهم در قرارداد با استان 

زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعاالنه آن

پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری

حضور فیزیکی در استان 

نکات مهم دیگر 

ارزیابی در این برنامه بر اساس امتیاز است ( میزان دارایی،

میزان سرمایه گذاری، سن، بازدید از استان، تحصیالت،

تجربه حرفه ای، سطح زبان)

5 سال تجربه در زمینه کسب و کار پیشنهادی یکی از
ملزومات این برنامه است 


