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کانادا امروزه با استقبال از بیش از 700 هزار دانشجوی خارجی در هر سال یکی از محبوب ترین

مقاصد دنیا برای تحصیل است. عالوه بر امنیت، مهاجر پذیری، و کیفیت زندگی یکی از بزرگترین

دالیل محبوبیت کانادا بین دانش آموزان و دانشجو های خارجی کیفیت موسسات آموزشی کانادا

در تمامی سطوح می باشد. 

شما برای دریافت اجازه تحصیل در کانادا می بایست از یکی از موسسات تعیین شده آموزشی

(Designated Learning Institution) پذیرش گرفته و سپس نشان دهید که شرایط الزم

برای دریافت ویزای تحصیلی را دارید. این شرایط عبارتند از: توانایی مالی کافی برای تحصیل و

گذران زندگی در کانادا، عدم سو پیشینه، و سالمتی. عالوه بر داشتن این شرایط شما می بایست

به اداره مهاجرت ثابت کنید که پس از اتمام تحصیالت خود به کشورتان باز خواهید گشت.

اجازه تحصیل در کانادا

Study Permit



دارندگان ویزای تحصیلی می توانند بسته به شرایطی پس از اتمام تحصیالت خود، برای دریافت

ویزای کار Post-Graduation Work Permit یا به اختصار PGWP اقدام نمایند. این یک

ویزای کار باز است که به متقاضی اجازه می دهد برای هر کارفرمایی مشغول به کار شود. مدت

زمان اعتبار این ویزا بسته به شرایط متقاضی از 8 ماه تا 3 سال متغیر می باشد. 

 

چشم انداز اقامت دائم با تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا به خودی خود منجر به دریافت اقامت دائم نمی شود. پس اگر قصد نهایی شما

اقامت دائم در کاناداست می بایست از همان ابتدا برنامه ریزی درستی داشته باشید. برای مثال

شما در برخی از استان های کانادا می توانید پس از تحصیل در آن استان و بسته به شرایطی از

طریق برنامه های استانی برای اقامت دائم اقدام نمایید، اما موفقیت شما در این برنامه مستلزم

برنامه ریزی از قبل تعیین شده است. برای مثال، شما می توانید با دریافت PhD در استان

انتاریو درخواست اقامت دائم نمایید و یا با دریافت فوق لیسانس در برخی رشته های محدود در

استان بیریتیش کلمبیا برای اقامت دائم اقدام کنید. توجه داشته باشید که هر استانی دارای برنامه

متفاوتی است که می تواند در هر زمانی بدون اطالع قبلی تغییر کند. 

Express Entry یکی دیگر از مسیر های دریافت اقامت دائم استفاده از برنامه های فدرال مثل

است که در آن با سابقه کار کانادایی می توانید امتیاز خود را ارتقا داده و به حد نصاب نزدیک

شوید. پس مهم است که رشته تحصیلی خود را منطبق با پیش بینی های درستی از بازار کار

انتخاب نمایید تا شانس خود را برای پیدا کردن کاری که بتواند شما را به اقامت دائم برساند باالتر

ببرید.
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