
 کانادا Ottawaشهر اوتاوا

 



 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  



 اطالعات کلی درباره اوتاوا
تاریخچه این شهر . پایتخت کشور کانادا است و در استان انتاریو قرار دارداوتاوا 

اما  1855در سال . باز می گردد که به عنوان بای تاون بوجود آمد 1826به سال 
الحاقات بسیار زیادی به این شهر اضافه . نام این شهر به اوتاوا تغییر پیدا کرد

نام شهر . شد و همین مسئله سبب گسترش هرچه بیشتر مرزهای اوتاوا شد
اتاوا از نام رودخانه ای در این شهر گرفته شده است که معنای ریشه لغوی آن 

 .تجارت است
میلیون نفر  1جمعیت اتاوا بر اساس آخرین سرشماری رسمی جمعیتی، کمتر از 

جمعیت آن به بیش از  2019بوده است اما تحقیقات نشان می دهد که از سال 
 .میلیون نفر رسیده است 1

 استان انتاریو

 سال تاسیس 1855

جمعیت منطقه شهری   98956 
 (2016سرشماری )

 مساحت شهر کیلومتر مربع 520882 

 تراکم جمعیت کیلومتر مربع 334یک نفر در 

 ارتفاع از سطح آب های آزاد متر 0  



 اوتاواشرایط آب و هوایی در شهر 
 

افرادی که قصد زندگی در این شهر را دارند یا می خواهند سفر توریستی به 
این شهر را تجربه کنند، بهتر است از وضعیت آب و هوای کانادا نیز آگاهی 

 .  پیدا کنند
اوتاوا تابستان ها گرم، طوالنی و نیمه ابری است و در سوی مخالف، در 

دمای . زمستان، یخبندان های طوالنی و برفی را در این شهر ایجاد می کند
درجه سانتی گراد متغیر است و در   2تا  -15هوای اوتاوا در طول سال بین 

در صورتی که قصد . درجه سانتی گراد می رسد 31یا  -25موارد نادری به 
سفر به اوتاوا را دارید، بهترین زمان برای سفر شما می تواند اواخر ماه جون 

 .تا اوایل ماه سپتامبر باشد
 21ماه در این شهر رایج است که مربوط به بازه زمانی  3گرم در حدود هوای 
درجه  20سپتامبر است و دمای هوا در این مدت همواره باال تر از   18می تا 

گرم ترین ماه سال در این شهر نیز جوالی . سانتی گراد در طول روز است
 .درجه سانتی گراد متغیر است 26تا  16است که دمای هوا در آن بین 

 11ماه به طول می انجامد و از سومین روز دسامبر تا  3طول دوره سرد نیز 
 1مارچ ادامه پیدا می کند و دمای هوا در این بازه زمانی معموال کمتر از 

سردترین ماه سال در اوتاوا، ژانویه است که دمای . درجه سانتی گراد است
 .درجه سانتی گراد متغیر است -14تا  -5هوا بین 

 
 



 اوتاوا کانادااماکن گردشگری در بهترین 
 

پارلمان یکی از مکان های دیدنی در کشور کانادا است که در شهر ساختمان 
 50اوتاوا واقع شده است و می توان در آن عظمت یک ساختمان با ارتفاع 

در روزهای تابستان، تغییرات گاردهای امنیتی نظر . متر را مشاهده کرد
دقیقه صبح شروع  9:50مراسم از ساعت . بسیاری را به خود جلب می کند

دقیقه  15می شود اما در صورتی که تمایل به مشاهده این مراسم دارید، باید 
 .زودتر خود را به این محل برسانید

کانال ریدو نیز یکی دیگر از جاذبه های گردشگری در شهر اتاوا به حساب می 
در صورتی که به دنبال بهترین مسیرهای توریستی در این شهر هستید، . آید

تماشای این کانال می تواند یک خاطره به یادماندنی را برای شما به ارمغان 
. متر می رسد 186کیلومتر طول دارد اما عمق آن تنها به  200کانال ریدو . آورد
می توانید در طول تابستان از قایق های توریستی موجود در این کانال شما 

نکته جالب در رابطه با این . استفاده کنید و از مسیر سفر خود لذت ببرید
کانال آن است که با سرد شدن هوا، سطح آب یخ می زند و این منطقه به 

 .شودمکانی برای برگزاری جشنواره های زمستانی و اسکیت سواری می 
یکی دیگر از  (Musée des Beaux-Arts du Canada)گالری ملی کانادا 

جاذبه های دیدنی موجود در شهر اوتاوا است که طراحی بسیار مدرنی دارد و 
 .  می توان از آن به عنوان یکی از شاهکارهای معماری نوین یاد کرد

 



 اوتاواشرایط کار در 
از مشاغل مورد نیاز در شهر اوتاوا به نیروی کار متخصص در زمینه بسیاری 

کامپیوتر و به ویژه برنامه نویسی ختم می شود و این یک فرصت مناسب برای 
 .استعالقمندان به کار در کانادا 

دهندگان نرم افزار یکی از گروه های دارای تخصص هستند که می توانند توسعه 
ساخت مدیران . باشنددالر کانادا درآمد داشته $ 100000در کانادا ساالنه بیش از 

نرم افزار نیز از جمله افرادی هستند که می توانند با سهولت باال در کشور کانادا 
دالر $ 130000درآمد باالی . یک شغل مناسب در شهر اوتاوا برای خود پیدا کنند

کانادایی آن ها در سال، می تواند برگ برنده ای برای رسیدن به موفقیت در زمینه 
 .های مختلف زندگی باشد

. داردساخت و ساز در کشور کانادا یکی از مواردی است که همچنان ادامه 
دالر کانادا در سال سبب می شود که این افراد $ 125000دسترسی به درآمد باالی 

 .نیز دغدغه مالی برای تامین هزینه های زندگی خود در این شهر نداشته باشند
مهندسین صنایع هوافضا نیز می توانند با سهولت نسبتا مناسبی شغل مورد نظر 

دالر کانادا در $ 100000تا  80000در حدود درآمدی . خود در اوتاوا را به دست آورند
سال سبب می شود تا این افراد نیز در دسته افراد با درآمد باال در کشور کانادا قرار 

 .داشته باشند
دالر کانادا به $ 200000تا $ 140000به هستید،دسترسی در صورتی که مدیر مالی 

عنوان درآمد در سال می تواند شرایط بسیار مناسب اقتصادی را در زندگی شما 
 .ایجاد کند

 



 اتاواشرایط تحصیل در 
    

است اوتاوا در کانادا یکی از بهترین دانشگاه های موجود در این کشور دانشگاه 
بهترین  11پنجم بهترین دانشگاه های استان انتاریو و همچنین رتبه که رتبه 

 .  دانشگاه های کانادا را به خود اختصاص داده است
دانشگاه کارلتون به عنوان دومین دانشگاه برتر در شهر اوتاوا شناخته می شود که 

.  را در استان انتاریو و کشور کانادا به دست آورده است 19و  8به ترتیب رتبه های 
نهایت نیز می توان به دانشگاه دومینیکن در این شهر اشاره کرد که توانسته در 

این دانشگاه کوچک تعداد انگشت شماری . کشور کانادا را به دست آورد  9رتبه 
دانشجو را در خود جای داده است و نمی توان از آن به عنوان مقصد مناسبی 

 .برای تحصیل یاد کرد
از مهم ترین که برخی های معتبر بسیار زیادی نیز در این شهر وجود دارد کالج 

 :کالج های موجود در اوتاوا عبارتند از
 آلگونکویین•
 (Collège La Cité)کالج شهر •
 مدرسه مدیریت تلفر•
 کالج هرزینگ•
 کالج زنان اوتاوا•
 ویلیز•
 کالج آگوستین•



 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
 


