
 مشاغل پردرآمد هنری 
 ؟کدامندکانادا  در 



 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  



 درآمد طراحان داخلی در کانادا
 

در . یکی از بهترین مشاغل هنری در کشور کانادا، طراحی داخلی است

این حرفه افراد باید تخصص باالیی در استفاده از برنامه های 

$  121000به طور متوسط این افراد در کانادا . کامپیوتری داشته باشند

دالر کانادا درآمد ساالنه دارند و می توان گفت که درآمد آن ها در 

دامنه درآمدی افرادی که . دالر کانادا است$ 10000طول ماه در حدود 

دالر $ 188000تا  60600در کانادا در این حرفه فعالیت می کنند بین 

 .کانادا است

تجربه کاری در این حرفه می تواند نقش به سزایی داشته باشد به 

طوری که پس از دو سال کار می توان انتظار داشت که درآمد افراد در 

سال سابقه  6پس از آن نیز با حدود . افزایش پیدا کند% 32حدود 

 .افزایش مجدد در حقوق را داشت% 34کار می توان انتظار 



 درآمد طراحان گرافیک در کشور کانادا
 

افرادی که به عنوان طراح گرافیک در کانادا مشغول به کار هستند، 

البته دامنه . دالر کانادا درآمد دارند$ 75800سالیانه و به طور میانگین 

درآمد . دالر کانادا در سال است$ 120000تا  34800درآمد این افراد بین 

طراحان گرافیک به جنسیت و همچنین سابقه کاری آن ها بستگی دارد 

 .که در ادامه این موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد

 

دالر کانادا در سال $ 81800میانه درآمدی طراحان گرافیک در کانادا، 

از کارکنان این بخش درآمدی % 50است به این مفهوم که بیش از 

از طراحان % 25در کشور کانادا حدود . بیش از مقدار اعالم شده دارند

از آن ها % 75دالر کانادا دارند و $ 52500 گرافیک درآمدی کمتر از 

 .دالر کانادا را بدست می آورند$ 10900درآمدی کم تر از 
 



به طور کلی . یکی از مشاغل مهم در حوزه موسیقی، آهنگسازی است

آهنگسازان حرفه ای سطح درآمد بسیار باالیی خواهند داشت و در 

ادامه بحث، مقصود افرادی است که در سطح متوسط فعالیت می 

دالر کانادا $ 64253متوسط درآمد آهنگسازان در کانادا در حدود . کنند

پس می توان گفت که درآمد کار ساعتی در این حرفه . در سال است

دامنه درآمد برای آهنگسازان در کشور . دالر کانادا است$ 31در حدود 

 .دالر کانادا در سال است$ 78766 تا $ 46802کانادا 

 

یک نکته قابل تامل در خصوص کار موسیقی در کانادا آن است که 

از افراد شاغل در این بخش، بیمه درمانی % 14متاسفانه حدود 

 .مناسب دریافت می کنند و سایرین بیمه شخصی دارند

 بررسی درآمد در حوزه موسیقی در کانادا



 بررسی درآمد مربیان رقص در کانادا
 

یکی از مشاغل پردرآمد کانادا  Dance teacherرقص و یا مربیان 
اگر شما بتوانید به عنوان مربی این حرفه را آموزش . محسوب می شود

هزار دالر کانادا در سال  120بدهید، می توانید به صورت میانگین تا 
البته الزم به ذکر است که این مبلغ با توجه به . درآمد داشته باشید

 .میزان تخصص و رشته ای که آموزش می دهید، متفاوت خواهد بود
 
 

 دستمزد فعاالن حوزه تئاتر در کانادا
 

دیگر از شاخه های هنری که در کشور کانادا مورد توجه قرار می یکی 
افرادی که به عنوان تازه کار وارد این حرفه می . گیرد حوزه تئاتر است

شوند، دستمزد خود را به صورت ساعتی دریافت می کنند و می توان 
افراد حرفه ای نیز به . دالر کانادا درآمد دارند$ 14گفت که در هر ساعت 

متوسط درآمد این . دالر کانادا در ساعت درآمد دارند$ 35طور متوسط 
 .دالر کانادا در هر ساعت است$ 22.15افراد اما 

 



 بررسی درآمد طراحان سایت در کانادا
 

که طراحی صفحات وب را بر عهده  Web designerسایت و یا  طراح 
اگر چه مبلغ . دارد، جزو مشاغل پر متقاضی در کانادا محسوب می شود

درآمد سالیانه ی این افراد در مقایسه با خیلی از مشاغل کم است، اما 
این . حرفه ای است که می توان از طریق آن درآمد باالیی کسب کرد

هزار دالر کانادا به طور  52 افراد می توانند به طور میانگین تا سالی 
 .باشندمتوسط درآمد داشته 

 

 طراحان مد در کانادادرآمد 
 

توانند با ورود به دانشگاه، خود را می مد رشته طراحی به عالقمندان 
افرادی که به عنوان یک تازه کار وارد این . آماده کار در این حرفه کنند

دالر کانادا درآمد داشته $ 82500 حرفه می شوند،  می توانند سالیانه 
دالر $ 117900باشند البته درآمد متوسط این افراد در کانادا در حدود 

$  146500افراد با تجربه در این حرفه نیز درآمدی در حدود . کانادا است
 .دالر کانادا در سال را در اختیار 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
 


