
 معرفی مشاغل 
 پر درآمد در کانادا



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با کار در کانادا همواره 
افرادی که . مورد توجه قرار می گیرد، درآمد حاصل از کار است

مدارک باالی دانشگاهی در اختیار دارند، معموال درآمد بسیار 
مناسبی دریافت خواهند کرد اما آیا شرایط برای افرادی که 

مدرک دانشگاهی ندارند نیز یکسان است؟ پاسخ به این سوال 
مثبت است، برخی از مشاغل در کانادا نیازی به مدرک 

دانشگاهی ندارند اما درآمد حاصل از آن ها بسیار مناسب 
 .است

 
البته ذکر این نکته الزامی است که برخی از این مشاغل نیازمند 
در اختیار داشتن مدارکی برای اثبات فراگیری اصول اولیه است 

این افراِد دارای . اما نیازی به ورود به دانشگاه نخواهند داشت
مهارت، می توانند از طریق حرفه خود راهی کانادا شده و 

 .اقامت این کشور را در نهایت بدست آورند

 مختصری بر مشاغل پر درآمد کانادا



 لیست مشاغل پر درآمد کانادا
 

 

   

   نشانی آتش -

 شهری برون نقل و حمل رانندگان -

   امالک مشاورین -

 ساخت مدیران -

 دهنده توسعه و وب طراحی شغل -

 خلبانی -
 



 :کانادا  با شغل آتش نشانی از مشاغل پردرآمد آشنایی 

برای اینکه فردی بتواند در کشور کانادا به عنوان یک آتش نشان 

فعالیت کند، باید دوره دبیرستان را به پایان رسانده باشد و همچنین 

قبولی . مدارکی مبنی بر گذراندن دوره کمک های اولیه را نیز ارائه دهد

در آزمون آمادگی جسمانی و تست های بینایی و در اختیار داشتن 

گواهی نامه رانندگی معتبر، از دیگر شرایط تبدیل شدن به آتش نشان 

$  00000 درآمد یک آتش نشان در کانادا می تواند بین . در کانادا است

 .دالر کانادا در سال باشد$ 100000تا 

 :نقل برون شهری حمل و رانندگان 

از پرمتقاضی ترین مشاغل موجود در کانادا، رانندگان کامیون یکی 

جهت حمل و نقل برون شهری است که به ندرت مورد توجه شهروندان 

دستمزد یک راننده کامیون در کانادا در حدود . کانادایی قرار می گیرد

.دالر کانادا در طول یک سال است$ 140000  

 

 

 



 :کانادا وضعیت شغلی مشاورین امالک در 
 

برای تبدیل شدن به مشاور امالک در کانادا کافی است تا از کالج های 

مشاورین امالک تقریبا در تمامی . کانادایی مدرکی معتبر دریافت کنید

درآمد . استان های کانادا شانس کاریابی بسیار باالیی خواهند داشت

 .دالر کانادا در سال است$ 144000سالیانه این افراد در حدود 
 

 :کانادا وضعیت شغلی مدیران ساخت در 
 

مدیران ساخت در کانادا نمی توانند بدون تجربه کاری شغلی مشابه در 

کانادا داشته باشند و به حداقل دو سال سابقه کاری نیاز خواهند 

این شغل نیز یکی از مشاغل مورد نیاز در کانادا در استان های . داشت

نیروی کار در این شغل بسته به تخصص خود می تواند . مختلف است

 .دالر کانادا در سال درآمد داشته باشد$ 162000تا $ 55000 از 
 
 



 :دهندگان بررسی شغل طراحان وب و توسعه 
 2026انتظار می رود که درخواست برای توسعه دهندگان وب تا سال 

افزایش پیدا کند چرا که کانادا یکی از کشورهای % 15در کانادا 

فرد برای ورود به این کشور به . پیشرفته در زمینه تکنولوژی است

سال سابقه کار داشته باشد و  2عنوان توسعه دهنده وب باید حداقل 

درآمد این افراد در . بتواند تسلط خود بر حرفه اش را به اثبات برساند

 .دالر کانادا در سال است$ 00000 کانادا تقریبا 
 

 :کانادا شرایط کار خلبانان در 
برای اینکه فردی بتواند به عنوان یک خلبان در کشور کانادا مشغول به 

کار شود، باید دوره های آموزش خلبانی تجاری یا شخصی را ارائه 

همچنین فرد باید نشان دهد که ساعت های مشخصی تجربه . دهد

دالر $ 120000خلبان ها در کشور کانادا در حدود . پرواز داشته است

 .کانادا در سال درآمد دارند



 چرا کاناداپاس؟
 

 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•
 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 

 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•
 .شناسیم می را مهاجر

 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 

 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•
 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر

 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی
 

 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•
 .مانیم می موفق و هستیم

 


