
   Vancouver))شهر ونکوور 
 کانادادر 



 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  



 ونکووراطالعات کلی درباره 
ونکوور یکی از اصلی ترین شهرهای غربی کانادا است که در استان بریتیش 

نشان از آن دارد که  2016سرشماری های آماری در سال . کلمبیا واقع شده است
.  ساله زمانی تغییراتی افزایشی داشته است 5جمعیت این شهر در طی بازه 

مادر شهر ونکوور نیز به عنوان سومین مادرشهر پرجمعیت کانادا شناخته می 
تراکم جمعیتی در ونکوور نیز به نسبت سایر شهرهای این کشور بیشتر . شود

نفر در هر کیلومتر مربع از این  5400است و به طور متوسط می توان گفت که 
از % 52 نکته جالب در رابطه با ونکوور آن که در حدود . شهر زندگی می کنند

 .نیستندجمعیت این شهر انگلیسی زبان 

 استان بریتیش کلمبیا

 سال تاسیس 1886آپریل  6

 وجه تسمیه نام جورج ونکوور

 (2016سرشماری )جمعیت شهری  611886 

 (2016سرشماری )جمعیت منطقه شهری  2268821

 مساحت شهر کیلومتر مربع 118.97

 ارتفاع از سطح آب های آزاد متر 152تا  0

8:00-UTC فاصله زمانی 



 ونکوورشرایط آب و هوایی در شهر 
 

ونکور تابستان ها کوتاه اما راحت است و وجود ابر در آسمان این شهر در 
در زمستان نیز هوا معموال ابری است ولی با این . نیز امری رایج است

تفاوت که رطوبت باالتر است و هوا سرد می شود و طول دوره زمستان نیز 
درجه سانتی گراد  23تا  2متوسط دمای هوا در این شهر بین . بلندتر است

درجه سانتی گراد  26یا باالتر از  -4در حال تغییر است و به ندرت به کمتر از 
انچه داده های آماری نشان می دهد، بهترین زمان برای سفر به . می رسد

ونکوور کانادا برای انجام فعالیت های تابستانه از میانه ماه جوالی تا اواخر 
ماه به طول می  3ها در ونکوور در حدود تابستان . ماه آگوست است

سپتامبر را می توان به عنوان فصل گرم در این شهر  11جون تا  15انجامد و 
درجه سانتی گراد  19معرفی کرد که میانگین دما در آن معموال بیش از 

جوالی به عنوان گرم ترین ماه سال در این شهر شناخته می شود که . است
 14و در سردترین زمان به  22دمای هوا در گرم ترین حال به طور متوسط به 

 .درجه سانتی گراد به طور میانگین می رسد
 13ماه به طول می انجامد و از  3فصل سرد در این شهر نیز به طور متوسط 

دمای هوا . مارچ نیز هوای زمستانی در این شهر حکمفرما است 5نوامبر تا 
به طور معمول . درجه سانتی گراد است 9در این بازه زمانی معموال کمتر از 

 6تا  2دسامبر سردترین ماه سال در این شهر است و دمای هوا در ان بین 
 .  درجه سانتی گراد باالی صفر در حال تغییر است

 



 ونکووراماکن گردشگری در بهترین 
 

ونکوور یکی از محبوب ترین شهرهای کاناداست که تفریحات زیادی برای 
محله های قدیمی، موزه های . ساکنین و بازدیدکنندگانش فراهم کرده است

هنری، رستوران و کافه ها و هر آنچه که شخصی برای دوست داشتن یک 
 .شهر نیاز دارد، در ونکوور وجود دارد

 Stanley Park| پارک استنلی  -.1
یکی از بزرگترین پارک های شهری در آمریکای شمالی، پارک استنلی است که 

 .  بیشتر بخش های اطراف آن را آب محاصره کرده است
 FlyOver Canada| فالی ُاور کانادا  -.2

نیز معروف است،  (ultimate flying ride)این سرگرمی که به پرواز نهایی 
 .بردشما را به سبری عجیب توسط یک تکنولوژی خاص می 

 اVancouver Aquarium| آکواریوم ونکوور . 3
این جاذبه به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی به حفاظت از زندگی آبزیان از  

 .طریق آموزش، تحقیق و اقدام مستقیم، اختصاص داده شده است
 Metropolis at Metrotown| مرکز خرید متروپولیس ات متروتاون . 4  

عاشق خرید کردن هستید، بازدید از شهر ونکوور بدون دیدن بزرگترین اگر 
 .  مرکز خرید بریتیش کلمبیا کامل نخواهد شد

 



 ونکوورشرایط کار در 
دالر کانادا در ماه است و هر فرد بسته به $ 10700درآمد در ونکوور معادل متوسط 

برخی از مهم . توانمندی هایی خود می تواند در این کشور به کار مشغول شود
 :ترین مشاغلی که در شهر ونکوور به آن ها نیاز خواهد بود عبارتند از

 
 فرصت شغلی 3900و   NOC 3012پرستاران با •
 فرصت شغلی 2230و   NOC 4032 معلمان دبستان با •
 1650و   NOC 2171 مشاورین و آنالیزورهای سیستم های اطالعاتی با •

 فرصت شغلی
 فرصت شغلی 1400و   NOC 4031معلمان دبیرستان با •
 فرصت شغلی 1180و   NOC 2174حسابداران و نیروی کار امور مالی با •
 شغلیفرصت  920و   NOC 4011اساتید دانشگاه با •

 
از فرصت های شغلی مورد نیاز در ونکوور که نیازی به مدرک تحصیلی برخی 

 :دانشگاهی ندارند نیز عبارتند از
 
 فرصت شغلی 3540و   NOC 3413مدیران خرده و عمده فروشی با •
 فرصت شغلی 3080و   NOC 1221مدیران دفتر با •
 فرصت شغلی 2440و   NOC 4212کارگران حوزه های خدماتی با •
 فرصت شغلی 1720و   NOC 1311تکنسین های حسابداری با •
 فرصت شغلی 1200و   NOC 7321مکانیک های خودروها با •
 شغلیفرصت  1140و   NOC 6341آرایشگران مو با •

های شغلی در ونکوور به همین موارد ختم نمی شود و افراد می توانند با فرصت 
جستجو در این رابطه دریابند که آیا حرفه آن ها نیز در دسته حرفه های مورد نیاز 

 .در کانادا قرار دارد یا خیر



 ونکوورشرایط تحصیل در 
    

دانشگاه کانادایی وجود دارد و دانشگاه بریتیش کلمبیا با  3در شهر ونکوور 
دانشجو، بزرگ ترین و بدون تردید بهترین دانشگاه ونکوور و همچنین  59659

این دانشگاه را به عنوان دومین دانشگاه تراز اول . استان بریتیش کلمبیا است
 .کانادا نیز می شناسند

 1700دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار نیز دیگر دانشگاه شهر ونکوور است که تنها 
بهترین دانشگاه های کانادا را به خود اختصاص داده  74دانشجو دارد و رتبه 

بهترین دانشگاه های  95دانشگاه کانادا وست نیز با قرار گرفتن در رتبه . است
 .کشور کانادا، سومین دانشگاه مطرح شهر ونکوور است

عالوه بر دانشگاه ها، در مدارس ونکوور نیز می توان به ادامه تحصیل مشغول 
شد و شرایطی را ایجاد کرد که کودک از ابتدا در محیطی کامال استاندارد برای 

مدارس در کانادا را می توان به دسته بندی های مختلفی . تحصیل آموزش ببیند
تقسیم کرد اما بسیاری از افراد ترجیح می دهند که مدارس شبانه روزی را برای 
تحصیل خود انتخاب کنند تا از این طریق بتوانند امنیت اقامت فرزند خود در 

 .کانادا را نیز تامین کنند
مدرسه هنگ دی یکی از دبستان های مشهور شهر ونکوور است که به صورت 

روزانه اداره می شود و دانش آموزان دختر و پسر می توانند در این مدرسه نام 
دالر کانادا در $ 12000هزینه تحصیل در این مدرسه به طور متوسط . نویسی کنند

 .سال است



 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
 


